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V 

SAMMENDRAG 

___________________________________________________________________________ 

Denne masteroppgaven tar for seg bergmesteren i det Nordafjelske Norge i perioden 1656-

1689. Hovedmålet med denne oppgaven er å svare på om bergmesteren handlet i kongens 

interesser, og om bergmesteren bidro til positiv utvikling ved bergverkene. Oppgaven 

undersøker hvorfor kongen opprettet en egen bergmesterstilling i det Nordenfjelske Norge, og 

hvilke instrukser som ble gitt de respektive bergmesterne i den aktuelle tidsperioden. Videre 

undersøkes det hvordan bergmesteren forvaltet sitt embete i perioden 1656-1689. I denne 

delen blir Røros kobberverk benyttet som et ‘case’ for å analysere hva bergmesteren faktisk 

gjorde. Oppgaven argumenterer for det første for at bergmesteren Nordafjells hadde et bredt 

ansvarsområde, først og fremst av en kontrollerende karakter. Oppgaven viser at bergmesteren 

ikke hadde direkte arbeid hva angikk den daglige driften ved bergverkene. I stedet skulle han 

kontrollere det daglig arbeidet – og selve gruvedriften ved bergverkene, og at dette ble utført i 

henhold til kongens interesser om minste omkostning og største fordel. 

For det andre argumenterer oppgaven for at bergmesteren var utnevnt av kongen, og derav 

skulle være kongens representant «ute i felt» ved bergverkene Nordafjells. Bergmesteren 

skulle arbeide etter kongens interesser, og følge de instrukser som var gitt av ham. Derfor er 

et viktig spørsmål i denne sammenheng hvorvidt bergmesteren faktisk opprettholdt kongens 

interesser i sitt arbeid vedrørende bergverkene i Det Nordafjelske Norge. Med grunnlag i 

kildene argumenteres det for at bergmesteren ikke opprettholdt kongens interesser til enhver 

tid, og at dette førte til konflikter mellom bergmester, Røros kobberverks ledelse og 

arbeiderne ved verket. Dette var altså konflikter hvor bergmesteren hadde en medvirkende 

årsak til at de oppstod i første omgang. For det tredje argumenterer oppgaven for at det var 

problematisk at bergmesteren Nordafjells både var bergmester og direktør ved Røros 

kobberverk på én og samme tid. Rollen som bergmester innebar først og fremst et 

kontrollerende arbeid med å føre oppsyn over arbeidet og driften ved verket, mens rollen som 

direktør innebar et direkte arbeid med selve verket. Derfor argumenterer oppgaven for at dette 

skapte en interessekonflikt hvor en blanding av disse to ulike stillingene førte til at begge 

roller ikke ble utøvet i henhold til de interesser som skulle følges. Når bergmesterens arbeid 

var å kontrollere driften ved bergverket, og direktøren på sin side hadde ansvar for å lede 

driften ved bergverket, så oppstod det en situasjon hvor bergmesteren skulle kontrollere seg 

selv. Ergo ble det ingen kontroll.
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KAPITTEL 1 - INNLEDNING 

___________________________________________________________________________ 

 

Bergmesteren i Norge har en lang historie bak seg. Allerede på 1500-tallet vises det til at 

kongen ansatte bergmestere.1 Stillingen som bergmester tilhørte bergverksdriften, og i Norge 

ble det gjort flere forsøk på å etablere bergverksdrift på 1500-tallet.2 Likevel var det først på 

1600-tallet at bergverksnæringen for alvor festet røtter. I denne perioden ble det opprettet 

flere bergverk – både jernverk, sølvverk og kobberverk. Av disse var Kongsberg sølvverk det 

største, som ble etablert i 1623.3 Det største kobberverket av betydning i Norge var Røros 

kobberverk som ble etablert i 1644.4 

Den første bergmesteren i Norge som ble regnet som en bergembetsmann, var tyskeren Hans 

Glaser fra Sachsen. Med dette menes at han var den første bergkyndige som kom til Norge på 

varig grunnlag. Kongen hadde riktignok hentet bergfolk til Norge allerede omkring slutten av 

1400-tallet og starten på 1500-tallet, men disse bergfolkene ble ikke betegnet som 

embetsmenn.5 Etter oppdrag fra kongen kom Glaser til Danmark-Norge i 1537/1538 for å 

gjøre undersøkelser i norske fjell.6 Etter kongelig bestalling7 fra 1539 heter det at han skulle 

være «[…] Bergmester over det Kongelige Bergverk der i Riget, og at forestaae dette Embede 

i 2de Aar […]».8  

For kongen i Danmark-Norge var offensiven i bergverksnæringen inspirert av økonomiske og 

militære behov. Bergverkene kunne være en viktig inntektskilde dersom de fungerte godt.9 I 

Danmark var det startet opp produksjon av kanoner, men til denne prosessen var det behov for 

kobber, og det var få forekomster av malm i dette området.10 Av den grunn valgte Christian 

                                                           
1 «Bergmester», bergverkshistorie.no. Lest: 13.10.2017. 
 https://bergverkshistorie.no/Read.aspx?Name=Bergmester.  
2 Se Helland, Amund 1901. Bergverksdrift og stenbrydning i Norge. Bergen: John Griegs forlag, s. 5. 
3 Helland, Bergverksdrift og stenbrydning i Norge, s. 60. 
4 Helland, Bergverksdrift og stenbrydning i Norge, s. 10; s. 45. 
5 Nagel, Anne-Hilde 1986. Staten og bergverkene: avgjørelsesprosessen omkring bergverksprivilegier under 
eneveldet. Doktorgradsavhandling i historie, Universitetet i Bergen, s. 158. 
6 Nagel, Staten og bergverkene: avgjørelsesprosessen omkring bergverksprivilegier under eneveldet, s. 158. 
7 Med bestalling menes utnevnelse av en embetsmann. Se side 8 for nærmere forklaring.  
8 Brünnich, Morten Thrane 1819. Historiske Efterretninger om Norges Biergverker fra Aaret 1516 til Udgangen 
af 1623. Kiøbenhavn: Boas Brünnich, Kongelig Hofbogtrykker, s. 54. 
9 Rørosmuseet, informasjonshefte. Kobberverket. Ressursbruk, gruvedrift og smelting. 
10 Rian, Øystein 1997. Danmark-Norge 1380-1814, bd.2. Den aristokratiske fyrstestaten 1536-1648. København: 
Universitetsforlaget, s. 279. 
På slutten av 1590-årene hadde Christian IV. anlagt flere militære manufakturer, hvor blant annet kanoner ble 

https://bergverkshistorie.no/Read.aspx?Name=Bergmester
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IV å satse på Norge.11 Ifølge Knut Sprauten forstod kongen at det fantes edle metaller i norske 

fjell, og at dette kunne bli en viktig kilde til rikdom for Danmark-Norge, og samtidig styrke 

kongens økonomi.12 

 

Røros kobberverk og de fleste andre bergverk var eid av private selskaper, såkalte 

partisipantskap. Kongsberg sølvverk var eid av staten.13 Statsviter Olav Fagelund Knudsen 

definerer en stat som «[…] den høyeste myndighet som bestemmer over et geografisk område 

eller territorium, som man også gjerne kaller et land».14 Videre utdyper Knudsen at de fleste 

land opp gjennom historien er blitt styrt av enkeltpersoner, da ofte en konge, dronning eller 

keiser. I slike tilfeller hadde den regjerende enkeltpersonen flere rådgivere, og disse 

rådgiverne kunne ha stor makt. Likevel var det den regjerende som tok de avsluttende 

beslutninger med krav om at alle skulle adlyde.15 På 1600-tallet ble Norge styrt av den dansk-

norske kongen, og fra 1660 var kongen eneveldig. Dette betyr at det var kongen som var den 

regjerende enkeltpersonen i staten Danmark-Norge, og kongen ble på mange måter 

ensbetydende med staten i denne perioden.16 

 

Selv om bergverkene enten var eid av staten eller private selskaper, var det staten som hadde 

den øverste ledelsen og kontrollen av bergverksindustrien i Norge. Denne kontrollen ble utført 

av Overbergamtet17 som ble opprettet i 1654. Dette organet fungerte som et departement for 

den norske bergverksforvaltningen, og ifølge Ole Øisang bestod medlemmene i 

                                                           
støpt. Det var imidlertid behov for kobber til kanonene, men dette var en begrenset råstoffkilde. Det ble satt i 
gang leting etter malm, men det viste seg å være lite malmforekomster i Danmark. 
11 Rian, Danmark-Norge 1380-1814, bd.2. Den aristokratiske fyrstestaten 1536-1648, s. 279. 
12 Sprauten, Knut 2008. «I dørtrekken fra Europa. Røros kobberverk på 1700-tallet», i Årbok for Nord-
Østerdalen 2008. Nordøsterdalsmuseet, s. 57. 
13 Verket på Kongsberg ble driftet av et partisipantskap mellom 1628 og 1683. Etter dette overtok kongen igjen. 
Se Dyrvik, Ståle, Anders Bjarne Fossen, Tore Grønlie, Edgar Hovland, Helge Nordvik og Stein Tveite 1979. Norsk 
økonomisk historie 1500-1970, bind 1: 1500-1850. Bergen: Universitetsforlaget, s. 49. 
14 Knudsen, Olav Fagelund. (2017, 10. juni). Stat. I Store norske leksikon. Hentet 18. februar 2018 fra 
https://snl.no/stat  
15 Knudsen, Olav Fagelund. (2017, 10. juni). Stat. I Store norske leksikon. Hentet 18. februar 2018 fra 
https://snl.no/stat  
16 Danielsen, Rolf, Ståle Dyrvik, Tore Grønlie, Knut Helle, Edgar Hovland 1991. Grunntrekk i norsk historie fra 
vikingtid til våre dager. Oslo: Universitetsforlaget, s. 143. 
17 Ifølge Tor Weidling omtales Overbergamtet både som ‘bergamt’ og som ‘overbergamt’. Fordi disse 
begrepene ble benyttet om hverandre brukes begrepet ‘overbergamt’ konsekvent i denne oppgaven for det 
bergamtet som ble opprettet i 1654. En annen grunn til bruk av dette begrepet er at det i 1689 ble opprettet 
ytterligere to bergamt, et bergamt for det Sønnafjelske Norge og et bergamt for det Nordafjelske Norge. For å 
unngå forvirring omtales disse to organene som ‘bergamt’. 
Se Weidling, Tor 2000. Eneveldets menn i Norge: sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814. Oslo: 
Riksarkivaren, s. 78. 

https://snl.no/stat
https://snl.no/stat
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Overbergamtet av personer med grundig kjennskap til bergverksindustrien. Videre skriver han 

at Overbergamtets oppgave var å «[…] føre tilsyn med de forskjellige bergverker, kontrollere 

regnskapene, gi beretning til kongen og komme med framlegg til de privilegier de mente 

verkene burde få».18 Dette betyr at kontroll i denne sammenheng innebar å føre tilsyn med 

bergverkene i Norge, kontrollering av regnskap og å holde kongen oppdatert på situasjonen i 

den norsker bergverksindustrien. Overbergamtet skulle altså på statens vegne føre kontroll 

over bergverkene, i tillegg til å opptre som dømmende myndighet i bergverkssaker.19  

Medlemmene av Overbergamtet bestod av en overberghauptmann og åtte bergembetsmenn.20 

Under Overbergamtet tilhørte også andre bergembeter som omfattet bestemte geografiske 

områder eller hele landet. Dette betyr at disse embetene var en del av den statlige 

bergverksforvaltningen.21 Ifølge Tor Weidling ble det i 1653 bestemt at det skulle være to 

bergmestere i Norge, en bergmester i det Nordafjelske- og en bergmester i det Sønnafjelske 

Norge, hvor bergmesteren Sønnafjells skulle holde til på Kongsberg Sølvverk.22  I 

foreningstiden var Norge delt i to administrative områder. Det Nordafjelske dekket et 

geografisk område fra Dovre og videre nordover, og det Sønnafjelske var området fra Dovre 

og videre sørver. Det var altså en tvedeling av Norge.23 Min oppgave i denne sammenheng er 

å se på hva stillingen som bergmester i det Nordafjelske Norge egentlig gikk ut på. 

I denne oppgaven skal jeg se nærmere på bergmesteren Nordafjells mellom 1656 og 1689. I 

dette området var det flere bergverk, blant annet Røros kobberverk som et av Norges største. 

Oppgaven søker spesifikt å utforske hvorfor det ble opprettet en egen bergmesterstilling i det 

Nordafjelske Norge, hvilke instrukser som ble gitt de respektive bergmesterne i den aktuelle 

tidsperioden, og hvordan de ulike bergmesterne forvaltet sitt embete. Fordi det i 1653 ble 

bestemt at det skulle være en bergmester Nordafjells og en bergmester Sønnafjells, som nevnt 

ovenfor, hadde bergmesteren i det Nordafjelske Norge sin likemann på Kongsberg. I 

undersøkelsen av hvordan bergmesterne forvaltet sine embeter blir Røros kobberverk benyttet 

som et ‘case’ for å analysere hva bergmesteren faktisk gjorde. På bakgrunn av dette vil denne 

                                                           
18 Øisang, Ole 1942. Rørosboka bind 2, hefte 1-2: Røros kobberverks historie. Trondheim: Rørosbokkomiteen: 
Kommisjon hos Globus-forlaget, s.14. 
19 Øisang, Rørosboka bind 2, hefte 1-2: Røros kobberverks historie, s.14. 
20 Weidling, Eneveldets menn i Norge: sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, s.78.     
21 Se blant annet Weidling, Eneveldets menn i Norge: sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, s. 85; 
Øisang, Rørosboka bind 2, hefte 1-2: Røros kobberverks historie, s. 15. 
22 Weidling, Eneveldets menn i Norge: sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, s. 87. 
23 Imsen og Winge 1999. Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca.1500-ca.1800. Oslo: Cappelen 
Akademisk Forlag, s.296; Mykland, Liv 2005. Håndbok for brukere av statsarkivene. Oslo: Universitetsforlaget, s. 
26. 
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oppgaven ta for seg et relativt lite utforsket tema innenfor norsk bergverkshistorie generelt, og 

Røros kobberverks historie spesielt. Den tar først og fremst for seg bergmesterens 

arbeidsoppgaver og forvaltning ved bergverkene i det Nordafjelske Norge, men vil også 

belyse flere sider av norsk bergverksdrift, som kongens rolle i bergverksindustrien, den 

statlige bergverksforvaltningen og Overbergamtet, og bergverksdriften ved Røros kobberverk.  

 

Problemstilling og forskningsspørsmål 

Fra 1600-tallet var bergmesterstillingen et relevant embete i den norske bergverksindustrien. I 

litteraturen om norsk bergverksdrift generelt, og Røros kobberverk spesielt, blir bergmesteren 

omtalt i flere sammenhenger.24 Derimot gis det lite forklaring på hva dette bergmesterembetet 

gikk ut på, og det er skrevet lite om dette tidligere. Av den grunn er det interessant å 

undersøke dette nærmere, og hovedproblemstillingen for denne masteroppgaven er følgende: 

Handlet bergmesteren Nordafjells i kongens interesser? Og bidro bergmesteren til positiv 

utvikling ved bergverkene?  

For det første søker oppgaven å svare på om bergmesteren Nordafjells handlet i kongens 

interesser. Her vil bergmesterens instrukser og aktiviteter bli analysert. Med instrukser menes 

de arbeidsoppgaver som bergmesteren skulle utføre på vegne av Overbergamtet og kongen. 

Med aktiviteter menes det arbeidet som bergmesteren utførte, hans daglige virke. For å svare 

på dette, brukes Røros kobberverk som case. Bergmesterens aktiviteter ved verket på Røros 

blir dermed sett i lys av de generelle instrukser som ble gitt for ‘bergverk Nordafjells’. Hadde 

bergmesterembetet en administrativ karakter? Eller var det mer teknisk? Og hvorfor opprettet 

kongen egentlig en egen bergmesterstilling Nordafjells? Kongens interesser i bergverksdriften 

var preget av militære og økonomiske behov. Dersom bergverkene var lønnsomme kunne 

kongen tjene gode penger på dette. Hva innebar egentlig forholdet mellom kongen og 

bergmesteren, og var egentlig bergmesterens arbeid viktig for kongen?  

For det andre søker denne oppgaven å svare på om bergmesteren Nordafjells bidro til positiv 

utvikling ved bergverkene som var geografisk plassert i dette området. Med positiv utvikling i 

                                                           
24 Se blant annet Helland, Amund 1892. Norsk bergret. Med udsigt over andre landes bergværkslovgivning. 
Kristiania: H. Aschehoug & Co.s forlag, s. 15-82; Weidling, Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og 
embetsmenn 1660-1814, s. 77-93; Dahle, H.C. 1894. Røros kobberværk 1644-1894. Kristiania: Grøndahl & Søns 
bogtrykkeri, s. 5-121; Nissen, Gunnar Brun 1976. Røros kobberverk 1644-1974. Trondheim: s.n., s. 9-121; 
Øisang, Rørosboka, bind 2, hefte 1-2: Røros kobberverks historie, s. 15-103. 
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denne sammenheng menes økt lønnsomhet av driften. Var bergmesteren og hans rolle en 

bidragsyter til at gruvedriften ble mer lønnsom ved bergverkene? Eller var bergmesterens 

rolle egentlig av mindre betydning enn antatt? Kan bergmesterens daglige arbeid overfor 

arbeidere, direktør og eiere ved Røros kobberverk fortelle noe om hans posisjon som 

bergmester? Og kan det si noe om hans bidrag til bergverksutvikling? For å kunne svare på 

dette spørsmålet på en tilstrekkelig måte, ser jeg i denne sammenheng nærmere på situasjonen 

som oppstod flere ganger ved Røros kobberverk, hvor bergmesteren i det Nordafjelske Norge 

også ble direktør ved dette bergverket på samme tid. På denne måten kan bergmesterembetet 

belyses ytterligere. 

 

Avgrensning 

Denne masteroppgaven avgrenses i tid til perioden mellom 1656-1689. Den aktuelle 

avgrensningen har grunnlag i viktige hendelser vedrørende utviklingen av 

bergverksforvaltningen i Danmark-Norge. Undersøkelsene i denne masteroppgaven starter i 

1656. Grunnen til dette er at det i 1653, som nevnt ovenfor, ble opprettet en egen 

bergmesterstilling i det Nordafjelske Norge. Jamfør det som er funnet i kildene var Henrik 

Sigismund Hassius den første som ble ansatt som bergmester Nordafjells etter de nye 

bestemmelsene. 3.mai 1655 fikk han bestalling av overberghauptmann Brostrup Gedde. Ifølge 

denne bestallingen var Hassius hytteforvalter Nordafjells da han også fikk beskjed om å tre 

inn i stillingen som bergmester over samme område.25 Det viser seg at Hassius kun satt i 

stillingen som bergmester Nordafjells i om lag 11 måneder. Den 21.april 1656 ble Jacob 

Mathias Tax utnevnt som ny bergmester Nordafjells av nevnte overberghauptmann Brostrup 

Gedde.26 I henhold til kildene og litteraturen er det rimelig å anta at Henrik Sigismund 

Hassius var den første som ble ansatt som bergmester Nordafjells etter 1653. Men på grunn av 

den korte tiden han satt som bergmester, og fordi det ikke er funnet noe videre materiale om 

hans bestalling eller virke som bergmester, starter analysen i denne masteroppgaven med 

ansettelsen av Jacob Mathias Tax som bergmester Nordafjells i 1656. 

I tillegg er det relevant å starte undersøkelsene i denne masteroppgaven i 1656 fordi dette 

tidspunktet på mange måter kan sies å representere starten på utviklingen av et nytt embete i 

bergverksforvaltningen. 1640- og 1650-tallet var en periode som bar preg av endringer i den 

                                                           
25 NRR XI, s.316. 
26 NRR XI, s.520-521. 
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statlige administrasjonen for norsk bergverksindustri, med opprettelser av flere 

bergverksembeter.27 Ifølge Tor Weidling kan stillingen som bergmester Nordafjells anses som 

en videreføring av tidligere stillinger i det Nordafjelske Norge - berghauptmann i Østerdalen 

og berghauptmann Nordafjells.28 Men fordi det i 1653 ble bestemt at det skulle være to 

bergmestere i Norge, synes det riktig å omtale bergmesterembetet Nordafjells som en 

‘nyetablert stilling’ i den norske bergverksforvaltningen. Basert på dette er det interessant å 

undersøke hvordan det nye embetet som bergmester Nordafjells ble utformet og forvaltet, og 

hvilken betydning det hadde innad i en bredere bergverksforvaltning – og for bergverkene i 

det Nordafjelske Norge.  

Denne masteroppgaven dekker en tidsperiode fram til 1689. For det første representerer dette 

tidspunktet opprettelsen av det Nordafjelske bergamt, hvorpå det dermed fulgte en ny epoke i 

bergverksforvaltningens historie med ett Overbergamt og to underbergamt. For det andre 

representerer dette tidspunktet på mange måter slutten på en periode preget av opprør og 

uroligheter ved Røros kobberverk. I løpet av 33 år var det tre ulike personer som var 

bergmester Nordafjells, Jacob Mathias Tax, Henning Irgens og Michael Weichart, hvorpå 

Irgens ble ansatt i dette embetet for andre gang i 1689. Årene mellom 1656 og 1689 

representerer også en periode med flere endringer i norsk bergverksdrift på det administrative 

plan i den statlige bergverksforvaltningen. Av den grunn synes det også interessant å se på 

bergmesterembetet i lys av disse endringene. 

Den geografiske avgrensningen i denne masteroppgaven kan sies å være todelt. Oppgavens 

første del omhandler staten, Danmark-Norge – med fokus på Norge. Dette er for det første 

relevant i henhold til å kunne ‘plassere’ bergmesterembetet i den norske 

bergverksforvaltingen, og for å undersøke hvilken betydning dette embetet hadde overfor 

kongen og Overbergamtet. For det andre er denne avgrensningen relevant for å se på det 

arbeidet som bergmesteren Nordafjells skulle gjøre i henhold til de premisser som ble lagt av 

både kongen og Overbergamtet. Oppgaven er videre avgrenset til å gjelde det Nordafjelske 

Norge generelt for å se nærmere på bergmesterens instrukser, og Røros spesielt for å kunne se 

nærmere på hva bergmesteren faktisk gjorde. En viktig bemerkning er at bergmesteren 

Nordafjells hadde et ansvarsområde som gjaldt alle bergverkene i det Nordafjelske Norge, og 

ikke bare Røros.  

                                                           
27 Weidling, Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, s. 77. 
28 Weidling, Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, s. 87. 
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Denne masteroppgavens hovedproblemstilling, og de spørsmålene som stilles for å besvare 

den, kunne også omhandlet bergmesteren i det Sønnafjelske Norge. Som nevnt tidligere hadde 

bergmesteren Nordafjells sin likemann på Kongsberg, og de tilhørte begge et større organ som 

var Overbergamtet. I denne sammenheng kunne det vært interessant å se på likheter og 

forskjeller mellom de to embetene. Fordi oppgavens omfang er begrenset, og for å kunne 

svare på problemstillingen på en grundig måte, er undersøkelsen konsentrert til å gjelde 

bergmesteren i det Nordafjelske Norge. I tillegg er denne beslutningen om å studere 

bergmesteren Nordenfjells tatt med grunnlag i det kildematerialet som er tilgjengelig i Røros 

kobberverks privatarkiv ved Statsarkivet i Trondheim. 

 

Begrepsavklaring 

Embetsmann 

En embetsmann betegner en person som tjenestegjorde for staten, og som var utnevnt i en 

stilling – eller embete av kongen. I utnevnelsen av embetet ble det gitt en såkalt bestalling – et 

utnevnelsesbrev på at embetsmannen var ansatt.29 På 1600-tallet utgjorde Danmark-Norge et 

stort geografisk område med store avstander. For å kunne styre dette store området var det 

nødvendig for den danske kongen å ha et nettverk av statlige embetsmenn. Dette nettverket av 

embetsmenn var også nye konstruksjoner etter samtidens behov, i tillegg til at nettverket var 

en videreføring av en eldre administrasjon i Norge. Det var altså embetsmennene som utøvet 

de sentrale funksjonene i samfunnet i dansketiden.30 

Bestalling 

Enhver som ble utnevnt som embetsmann mottok en skriftlig underretning om at han var 

innsatt i det aktuelle embetet fra den utnevnende myndighet selv, eller den underordnede 

autoritet. For kongelige bestallinger var det alltid tilføyd en klausul om de pliktene som dette 

embetet skulle inneha. Klausulen innebar at embetsmennene skulle være tro og lydig overfor 

kongen.31 

                                                           
29 Embetsmann. (2016, 12. februar). I Store norske leksikon. Lest: 13.03.2018. 
https://snl.no/embetsmann.  
30 Norgeshistorie.no, Odd Arvid Storsveen, «Embetsstanden – herskere eller tjenere?». Lest: 07.04.2018. 
https://www.norgeshistorie.no/grunnlov-og-ny-union/mennesker/1303-embetsstanden-herskere-eller-
tjenere.html.  
31 Blangstrup, Christian (red.) 1915. Salmonsens konversations leksikon, bind III: Benzolderivater – Brides. 
København: J. H. Schultz A/S, s. 116. 

https://snl.no/embetsmann
https://www.norgeshistorie.no/grunnlov-og-ny-union/mennesker/1303-embetsstanden-herskere-eller-tjenere.html
https://www.norgeshistorie.no/grunnlov-og-ny-union/mennesker/1303-embetsstanden-herskere-eller-tjenere.html
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Bergverk og malmbergverk 

Bjørn Ivar Berg definerer bergverk på følgende måte: «Virksomhet som driver utvinning og 

foredling av mineralforekomster, i eldre tid som hovedregel bestående av gruvedrift, 

oppredning (knusing og konsentrasjon av mineralene) og smelting, ofte også 

videreforedling».32 Dette betyr at begrepet ‘bergverk’ fungerer som en fellesbetegnelse på 

ulike virksomheter innenfor gruvedrift. Imidlertid benytter også Berg begrepet 

‘malmbergverk’. Dette definerer han som «bergverk som driver på malmforekomster».33 Med 

malmforekomster menes forekomst av metallholdige mineraler som er økonomisk 

utnyttbare.34 

Bergverk i det Nordafjelske Norge i siste halvdel av 1600-tallet 

Fordi det i 1653 ble bestemt at det skulle være en bergmester Nordafjells som skulle residere 

ved det Østerdalske kobberverk, er det nødvendig å se på hvilke bergverk som var i drift i 

Østerdalen på dette tidspunktet. Bjørn Ivar Berg gir en oversikt over dette i boken Bergverk i 

Norge. Kulturminner og historie. Ifølge denne oversikten var det to bergverk i Østerdalen på 

denne tiden – Kvikne kobberverk som ble startet i 1632, og Røros kobberverk som ble startet i 

1644. Av denne grunnen kan det antas at begrepet «Østerdalske kobberverk» ble benyttet 

fordi det i 1653 var to bergverk i det Nordafjelske Norge, og begge disse verkene var 

geografisk plassert i Østerdalen. Etter hvert ble også Løkken kobberverk i Meldal etablert i 

1654 og Mostadmark jernverk i Malvik ble etablert i 1657.35   

Røros kobberverk var i sammenhengende drift over en periode på 333 år, fra 1644 til 1977. 

Det blir regnet som det nest største bergverket i Norge etter antall årsverk, og blant 

kobberverkene blir det regnet som det største. Røros kobberverk var eid av private, men på 

grunn av produksjonsavgiftene var det for staten et av de mest lønnsomme bergverkene. 

Joakim Irgens dominerte lenge som eier av verket på 1600-tallet, men på grunn av flere 

hendelser med manglende kapitalinnskudd – som han var pliktig til å betale, måtte han tilslutt 

gi avkall på sine eierandeler. Etter dette ble flere kjøpmenn i Trondheim de fremste 

andelseierne i Røros kobberverk.36 

Begreper i bergverksdrift 

På grunn av at denne masteroppgaven også omhandler Røros kobberverk, ansees det som 

                                                           
32 Berg, Bjørn Ivar (red.) 2016. Bergverk i Norge. Kulturminner og historie. Bergen: Fagbokforlaget, s. 417. 
33 Berg, Bergverk i Norge. Kulturminner og historie, s. 418. 
34 Berg, Bergverk i Norge. Kulturminner og historie, s. 418. 
35 Berg, Bergverk i Norge. Kulturminner og historie, s. 44. 
36 Berg, Bergverk i Norge. Kulturminner og historie, s. 151. 



9 
 

nødvendig å avklare enkelte fagbegreper innenfor gruvedrift. Begrepene som er avklart i dette 

avsnittet blir nevnt i denne oppgavens senere kapitler. 

Settved viser til den veden som ble benyttet til fyrsetting. Med fyrsetting menes oppvarming 

av fjellet slik at det var mulig med bergbryting.37  

Røstved viser til den veden som ble benyttet for å starte røstingen. Med røsting menes en 

oksideringsprosess av svovel som skjer ved åpen avgivelse av varme.38 

Erts er i utgangspunktet et tysk begrep som viser til det norske ordet malm.39 Fordi det i 

bergverksindustriens oppstartsfase i Norge ble rekruttert tyske bergmenn til landet for å 

inneha viktige stillinger i embetene som bergbetjenter, har tyske bergverksuttrykk blitt 

‘værende’ i det norske språket hva angår bergverksdrift. 

Partisipantskap 

Partisipantskap var en selskapsform som var spesiell for bergverk i tidligere tider. Hvis 

bergverket ikke var eid av staten, men av private, så dannet eierne – eller partisipantene – et 

partisipantskap. De eide parter i verket, og fikk utdelt det som ble produsert ved bergverket i 

forhold til sin part. Samtidig måtte partisipantene da også finansiere driften og betale 

innskudd til verket.40   

Privilegier 

I henhold til den gjeldende bergordningen (bergloven) utstedte den dansk-norske kongen 

privilegier til de som hadde funnet forekomster av malm og ville etablere bergverk.41 

Privilegiebrev var derfor en formell tillatelse til å både etablere og drive bergverk, og ga også 

verkene tilgang til ressurser og rettigheter i det området det ble etablert bergverksdrift.42 

Sirkumferens 

I teorien viser dette begrepet til et sirkulært område som det er tildelt privilegier på, med 

sentrum i en hovedgruve eller smeltehytte tilhørende et bergverk. Sirkumferensene kunne ha 

                                                           
37 Ordforklaringer bergverksdrift. Bergstaden.org. Lest: 13.03.2018. 
http://www.bergstaden.org/no/annet/ordforklaringer/bergverksdrift/S.  
38 Ordforklaringer bergverksdrift. Bergstaden.org. Lest: 13.03.2018. 
http://www.bergstaden.org/no/annet/ordforklaringer/bergverksdrift/R.  
39 Ordforklaringer bergverksdrift. Bergstaden.org. Lest: 29.04.2018 
http://www.bergstaden.org/no/annet/ordforklaringer/bergverksdrift/E  
40 «Partisipantskap». Bergverkshistorie.org. Lest: 14.04.2018 
http://www.bergstaden.org/no/annet/ordforklaringer/bergverksdrift/99-partisipantskap.  
41 Privilegium. (2018, 20. februar). I Store norske leksikon. Lest: 25.04.2018. 
https://snl.no/privilegium.  
42 Nagel, Staten og bergverkene: avgjørelsesprosessen omkring bergverksprivilegier under eneveldet, s. 442. 

http://www.bergstaden.org/no/annet/ordforklaringer/bergverksdrift/S
http://www.bergstaden.org/no/annet/ordforklaringer/bergverksdrift/R
http://www.bergstaden.org/no/annet/ordforklaringer/bergverksdrift/E
http://www.bergstaden.org/no/annet/ordforklaringer/bergverksdrift/99-partisipantskap
https://snl.no/privilegium
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varierende radius med om lag 45 kilometer som det meste.43 Røros kobberverk ble tildelt 

privilegier på gruvedriften i 1646, hvor det ble fastlagt en sirkumferens på 45 kilometer med 

sentrum i Storwartz gruve. Innenfor denne sirkumferensen hadde kobberverket på Røros 

rettigheter til alle malmganger, og andre naturlige ressurser som skog.44  

Oppgavens struktur 

Denne masteroppgaven består av åtte kapitler. Det første kapittelet er oppgavens innledning. 

Kapittel 2 omhandler metodebruk, en gjennomgang av kildematerialet som er benyttet, og 

bruk av teori. Kapittel 3 er historiografisk kapittel. Her blir det kort redegjort for viktig 

kontekst i henhold til oppgavens tema og problemstilling. Videre i dette kapittelet blir det gitt 

en gjennomgang av sentral litteratur som oppgaven tar utgangspunkt i. Kapittel 4 tar for seg 

bergmesterembetet Nordafjells sett i lys av den statlige bergverksforvaltningen fra starten av 

1600-tallet til 1656. Her blir det også redegjort for gjeldende lovverk. Kapittel 5, 6 og 7 er 

empiriske kapitler. Disse tre kapitlene omfatter alle hele perioden mellom 1656 og 1689, men 

de har forskjellig tematisk tilnærming.  

Kapittel 5, Bergmesterens ‘formelle rolle’, ser på de instruksene som ble gitt bergmesterne i 

det Nordafjelske Norge mellom 1656 og 1689. Disse instruksene blir analysert og diskutert 

for å gjøre rede for hvilke arbeidsoppgaver embetet som bergmester Nordafjells innebar, og 

hva denne stillingen egentlig gikk ut på.  

Kapittel 6, Bergmesterens ‘faktiske rolle’, undersøker nærmere hva bergmesteren faktisk 

gjorde og hvordan de ulike bergmesterne forvaltet sitt embete. Dette blir analysert og 

diskutert med utgangspunkt i Røros kobberverk.  

Kapittel 7, Bergmesteren Nordafjells som bergmester og direktør, ser nærmere på situasjonen 

som oppstod når bergmesteren i det Nordafjelske Norge også ble direktør ved Røros 

kobberverk på samme tidspunkt. Det blir gjort rede for hvordan denne situasjonen utviklet 

seg, og det blir diskutert hvorvidt dette var gunstig eller om det skapte problemer for kongen, 

Overbergamtet og ledelsen og arbeiderne ved Røros kobberverk. Videre blir dette sett i lys av 

spørsmålet om bergmesteren bidro til positiv utvikling ved bergverkene i det Nordafjelske 

Norge.  

                                                           
43 Berg, Bergverk i Norge. Kulturminner og historie, s. 419. 
44 Nissen, Røros kobberverk 1644-1974, s. 11. 
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Kapittel 8 i denne oppgaven er det konkluderende kapittelet. Her blir det gitt en 

oppsummering av sentrale funn på bakgrunn av de undersøkelsene som har blitt foretatt i 

arbeidet med denne masteroppgaven. Avslutningsvis i dette kapittelet blir det kort gjort rede 

for hvordan videre forskning kan bidra til å belyse dette temaet ytterligere. 
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KAPITTEL 2  

METODE, KILDER OG TEORI 

_________________________________________________________________________ 

 

Metode 

Denne masteroppgaven søker å analysere bergmesterens formelle rolle opp imot 

bergmesterens faktiske rolle. Med ‘formell rolle’ menes den rollen som blir beskrevet i 

henhold til instruksene – altså det som bergmesteren skulle gjøre. ‘Faktisk rolle’ refererer til 

hvordan den enkelte bergmester utførte sitt arbeid, altså bergmesterens aktiviteter. Instruksene 

blir sett i lys av aktivitetene for å se om det var samsvar mellom den formelle og den faktiske 

rollen.  

Bergmesteren jeg ser på var bergmester Nordafjells, som inkluderte alle bergverkene i det 

Nordafjelske Norge. Når jeg ser på hvilke instrukser som ble gitt, så var disse rettet mot alle 

bergverkene i dette området, nettopp fordi han fikk instrukser som gjaldt flere bergverk.  I 

kapittel 6 om bergmesterens aktiviteter og hva han faktisk gjorde, så ser jeg først og fremst på 

Røros kobberverk, og bruker dette bergverket som et ‘case’. Begrunnelsen for dette er at 

Røros kobberverk var det kobberverket av størst betydning i Norge,45 og derfor var det også 

viktig for den dansk-norske kongen. I tillegg til dette finnes det gode kilder. I kapittel 7 

analyseres bergmesterens aktiviteter videre opp imot en situasjon som oppstod ved Røros 

kobberverk da bergmesteren for det Nordafjelske Norge også var direktør ved dette 

kobberverket på samme tid.  

Jeg søker i denne oppgaven å beskrive og forklare bergmesterens rolle og de handlinger han 

foretok seg, for til slutt å finne ut om bergmesteren handlet i kongens interesser. På den ene 

siden søker oppgaven å si noe om hvilke motiver som stod bak kongens handlinger med å 

utnevne bergmestere i det Nordenfjelske Norge. Ifølge Knut Kjeldstadli kan man ikke omtale 

kollektive størrelser, som for eksempel den dansk-norske staten, som om de var 

enkeltpersoner.46 Men på grunn av at kongen var den øverste leder, og etter 1660 også 

eneveldig, kan man si at statens handlinger var drevet av kongen. Han skulle ha absolutt makt. 

I denne oppgaven er de instrukser som kongen ga til de ulike bergmestere Nordafjells studert 

                                                           
45 Berg, Bergverk i Norge. Kulturminner og historie, s. 46. 
46 Kjeldstadli, Knut 1999. Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. Oslo: 
Universitetsforlaget, s.251. 
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for å undersøke hva kongen ville at bergmesteren skulle gjøre. I disse instruksene står det 

imidlertid ikke eksplisitt hva kongens motiv og intensjon med utnevnelsene var. Likevel var 

det kongen som utnevnte bergmesterne – enten at han gjorde det selv, eller at 

overberghauptmannen gjorde dette på vegne av kongen, og instruksene beskrev 

bergmesterens arbeidsoppgaver. 

Denne oppgaven søker også å gi en funksjonsforklaring. Det betyr med andre ord at den søker 

å si noe om hvilken plass eller funksjon bergmesteren hadde i den norske 

bergverksforvaltningen. En slik forklaring tar utgangspunkt i at det fenomenet som 

undersøkes er en del av en større helhet.47  

Denne oppgaven kan karakteriseres som en dyptgående studie av bergmesteren Nordafjells, 

med et intensivt forskningsopplegg.48 Fordi tidsperspektivet for studien omhandler en relativt 

kort tidsperiode fra 1656-1689, og fordi det er få bergmestere som undersøkes, er det ikke så 

enkelt å komme med generelle tendenser på bergmesterembetets utvikling. Dette gir også en 

utfordring med å finne systematiske likheter og forskjeller. En annen ulempe med et slikt 

forskningsopplegg kan være at vi ikke vet om resultatene fra undersøkelsen av bergmesteren 

Nordafjells i den avgrensede tidsperioden også gjelder fra 1689 og videre framover. Fordelen 

med en slik studie er derimot at man kan gå mer grundig til verks i undersøkelsene, og 

dermed kunne komme fram til flere sammenhenger mellom mange sider av fenomenet.49  

 

Kilder 

Denne oppgaven bygger hovedsakelig på kilder som er hentet fra Røros kobberverks eget 

arkiv. I tillegg er det benyttet dokumenter fra arkivet til det Danske Kanselli 1572-1799 i 

Riksarkivet. Dette er blitt gjort for å supplere materiale som ikke ble funnet i Rørosarkivet, 

jamfør instruks og bestalling til bergmester Michael Weichart fra 1688. Disse dokumentene er 

digitalisert av Riksarkivet og finnes på Digitalarkivets nettsted. Privatarkiv 211 – Røros 

kobberverk er tilgjengelig ved Statsarkivet i Trondheim. Etter Kongsberg sølvverks arkiv er 

Røros kobberverks arkiv det nest største bevarte bergverksarkivet i Norge, og dekker hele 

kobberverkets driftsperiode fra 1644-1977.50 Relevant for denne masteroppgaven er det 

                                                           
47 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget, s.252. 
48 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget, s.129. 
49 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget, s.129. 
50 Bull, Ida 1988. Katalog over privatarkiv i Statsarkivet i Trondheim. 4: Privatarkiv 211 Røros kobberverk og 212 
Folldal verk. Trondheim: Statsarkivet, s. 15. 
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kildematerialet som finnes i dette arkivet mellom 1656 og 1689. Dokumentene som er blitt 

undersøkt i Røros kobberverks arkiv er skrevet med gotisk håndskrift. Dette har sammenheng 

med den perioden disse dokumentene er hentet fra.51 På samme måte er også dokumentene i 

Digitalarkivet skrevet på gotisk. Av den grunn har arbeidet med disse kildene vært mer 

tidkrevende enn de dokumentene som er hentet fra trykte kilder.  

For det første har Røros kobberverks arkiv blitt benyttet til å undersøke de bestallingene og 

instruksene som ble gitt til bergmesterne i det Nordafjelske Norge. For det andre har dette 

arkivet blitt benyttet for å undersøke bergmesterens faktiske rolle og hans aktiviteter som 

bergmester Nordafjells. Her er det imidlertid viktig å påpeke at det også finnes et eget arkiv i 

Statsarkivet i Trondheim for bergmesteren i det Nordafjelske distrikt. En reell utfordring med 

dette arkivet i henhold til den avgrensede tidsperioden for denne masteroppgaven, er at det 

kun dekker en tidsperiode fra 1743-1974. Dette er fordi det eldste arkivet for bergmesteren 

Nordafjells ble ødelagt i brann 20.november 1798, og finnes derfor ikke. Av den grunn blir 

Røros kobberverks arkiv benyttet.   

Av trykte kilder har jeg undersøkt kongebrev gjennom Norske-Rigsregistranter og Norske 

kongebrev etter 1660. Kongebrevene er ulike skrivelser som bestallinger og befalinger, utgått 

fra kongen gjennom det Danske Kanselli.52 Norske Rigs-registranter en bokserie bestående av 

tolv bind som inneholder kongebrev fra perioden 1523-1660. Disse kongebrevene er trykt 

etter kopibøker i Riksarkivet i Danmark, norske registre.53 De tolv bindene er digitalisert og 

tilgjengelig på internett. Nasjonalbiblioteket har flere av disse tilgjengelig på sine nettsider, 

men bind 11 i denne bokserien som dekker perioden fra 1653-1656, og som jeg har benyttet i 

arbeidet med denne masteroppgaven, er ikke tilgjengelig her per dags dato. Norske Rigs-

Registranter ligger imidlertid også tilgjengelig på et nettsted som heter archive.com – der alle 

de tolv bindene av Norske Rigs-registranter finnes i digitaliserte utgaver. Her har jeg først og 

fremst benyttet instruks og bestalling til overberghauptmann Brostrup Gedde i 1653, og 

Bergamtets anordning og opprettelse i 1654. Dette har blitt undersøkt for å besvare spørsmålet 

om hvorfor det ble opprettet et eget bergmesterembete i det Nordafjelske Norge. 

                                                           
51 Gotisk var den gjeldene håndskriftsform i 1400-tallets Tyskland. Denne skriftformen ble også benyttet i andre 
land som var under «tysk kulturpåvirkning», blant annet i Skandinavia, jamfør Danmark-Norge. 
Se Rannem, Øyvin. (2017, 1. februar). Gotisk Skrift. I Store norske leksikon. Lest 25.04.2018 
https://snl.no/gotisk_skrift.   
52 Kongebrev. (2017, 13. april). I Store norske leksikon. Lest: 13.03.2018 
https://snl.no/kongebrev.  
53 Salvesen, Helge. (2017, 9. mars). Norske Rigs Registranter. I Store norske leksikon. Hentet 13.mars 2018 fra 
https://snl.no/Norske_rigs-registranter  

https://snl.no/gotisk_skrift
https://snl.no/kongebrev
https://snl.no/Norske_rigs-registranter
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Norske kongebrev etter 1660 er også en bokserie i flere bind som inneholder kongebrev etter 

1660. Disse dokumentene er blitt undersøkt gjennom Nasjonalbibliotekets nettsider. Det betyr 

at disse kildene har vært lett tilgjengelige og som har gjort undersøkelsesarbeidet mer 

effektivt. Disse kongebrevene har vært aktuelle for å undersøke befalinger og forordninger 

som ble gitt av kongen til de som var bergmester Nordafjells i perioden 1656-1689. I 

Nasjonalbibliotekets database er det mulig å søke på enkeltord innad i dokumentene, og 

dermed har jeg kunnet søke på sentrale ord som «bergmester», «Jacob Mathias Tax», 

«Henning Irgens» og «Michael Weichart». Deler av de publiserte kongebrevene i disse 

bindene er imidlertid ikke fullstendige, da noen av disse dokumentene kun viser til ‘tittelen’ 

på selve brevet. Derimot finnes disse originale kongebrevene i fullstendig versjon i arkivet til 

Danske Kanselli 1572-1799.  

Det er mange fordeler med bruk av digitalisert materiale, blant annet at det gjør jobben 

enklere og raskere. Dersom det skal nevnes noen utfordringer med dette kan en riktignok gå 

glipp av viktig kontekst eller nødvendig informasjon gjennom søk på enkeltord. For at 

søkningsarbeidet skulle være grundig nok har jeg derfor studert tidligere og senere saker og 

hendelser i henhold til de faktiske søkene jeg har gjort. I tillegg har jeg også undersøkt 

eventuelle videre henvisninger til andre dokumenter i enkelte kongebrev. På bakgrunn av 

dette håper jeg at jeg er sikret mot å ha ‘mistet’ verdifull informasjon. 

 

Teori  

I denne oppgaven søker jeg å analysere relasjonen mellom bergmesteren og kongen sett i lys 

av samfunnsøkonomisk teori, og da spesifikt teorien om prinsipal og agent. Denne teorien 

danner et teoretisk grunnlag til å forstå relasjonen mellom en overordnet (prinsipal) og 

underordnet (agent), og hvordan ulike insentiver54 kan bidra til samsvar mellom prinsipalens 

mål og agentens mål.55 I følge John C. Smart så kan prinsipal-agent-teorien anvendes for å 

forklare individuelle forhold, for eksempel en arbeidsgiver og en ansatt.56 

Knut Kjeldstadli skriver at teori kan betegnes som en helhetsoppfatning, at det sies noe om 

sammenhengen mellom ulike deler i en helhet. En teori i denne betydningen sier ikke bare at 

                                                           
54 Insentiv er noe som motiverer mennesker til handling. 
55 Andresen, Martin Eckhoff & Idsø, Johannes. (2016, 15. desember). Prinsipal Agent Teori. I Store norske 
leksikon. Lest 13.02.2018. 
 https://snl.no/prinsipal-agent-teori  
56 Smart, John C. 2010. Higher Education: Handbook of Theory and Research. New York: Springer, s. 25. 

https://snl.no/prinsipal-agent-teori
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noe skjer, men den forklarer hva som skjer. I tillegg er også en teori en oppfatning som 

forskere bringer til en undersøkelse.57 Det kan også ligge en fare i å velge teori i forkant av 

selve undersøkelsen. «Når vi velger én lyskaster, blir feltene utafor lyskjeglen desto 

mørkere.»58 Av den grunn er det viktig å ikke være så opptatt av teorien at den tilslutt styrer 

tankeprosessen, slik at forskningen blir rettet mot å kunne bekrefte den valgte teorien. Den 

skal være en nøkkel til et svar, og ikke et bur.59 

Fokuset innenfor teorien om prinsipal-agent er styringsproblemer mellom prinsipalen og 

agenten. Prinsipalen kan være en leder, og agenten kan da være en underordnet, hvilket er 

relevant for denne masteroppgaven da det er en situasjon med kongen som en leder og 

bergmesteren som en arbeidstaker. I dette tilfellet er kongen lederen – og dermed prinsipalen, 

mens bergmesteren er underordnet kongen – og dermed en agent. Det sentrale i denne teorien 

«[…] er at prinsipalen er avhengig av handlingene til agenten for å nå egne mål».60 Dette 

omtales som en agentrelasjon hvor prinsipalen engasjerer agenten til å utføre handlinger på 

prinsipalens vegne, som involverer delegering av beslutningsautoritet til agenten. Denne 

agentrelasjon er definert av Jensen og Meckling på følgende måte:  

«a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the 

agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision-

making authority to the agent».61 

Det sentrale spørsmålet i denne situasjonen blir hvordan prinsipalen sikrer seg at agenten 

handler i prinsipalens interesse. Så hvordan sikret kongen seg at bergmesteren i det 

Nordafjelske Norge arbeidet for å imøtekomme kongens interesser? Kom han med trusler mot 

bergmesteren? Var det snakk om en form for straff dersom bergmesteren ikke arbeidet etter 

kongens interesser? Eller sikret kongen seg dette gjennom en form for betaling eller 

belønning? I følge Busch og Vanebo sitter prinsipalen i en maktposisjon. Og denne 

maktposisjonen må agenten til en viss grad akseptere for å bli værende i stillingen. På samme 

tid er prinsipalen avhengig av at agenten handler i prinsipalens interesser, siden agenten skal 

nå prinsipalens mål gjennom sitt arbeid.62 I henhold til relasjonen mellom prinsipal og agent, 

                                                           
57 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget, s. 131. 
58 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget, s. 138. 
59 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget, s. 138. 
60 Busch, T. og Vanebo, J.O. 2011. «Interne markeder – fokus på bestiller-utfører-modellen», i (red.) Busch, 
Johnsen, Klausen, Vanebo Modernisering av offentlig sektor. Trender, ideer og praksiser. Universitetsforlaget, 
s.107. 
61 Busch og Vanebo, «Interne markeder – fokus på bestiller-utfører-modellen», s. 107. 
62 Busch og Vanebo, «Interne markeder – fokus på bestiller-utfører-modellen», s.107. 
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så antyder teorien at dette forholdet kan skape konflikter om de to partene har ulike mål. 

Ifølge John C. Smart så kan dette føre til avvikende oppførsel hos agenten, og tilsvarende 

overvåkende oppførsel hos prinsipalen.63  

Rent formelt, og som nevnt i kapittel 1, så var det kongen som utnevnte bergmesteren. Men 

ofte, slik det vises i kildematerialet, kunne overberghauptmannen gi bestalling til 

bergmesteren på kongens vegne. Kongens motiv til å utnevne en bergmester kan finnes, som 

nevnt tidligere, i instruksene som ble gitt bergmesteren. Kongens interesser innenfor den 

norske bergverksdriften omhandlet først og fremst de inntektene som bergverkene ga.64 Men 

dersom bergverkene skulle være lønnsomme, måtte driften fungere godt. Det måtte være 

tilstrekkelig med materialer og ressurser, det måtte ansettes dyktige fagfolk ved bergverkene, 

og hele driften måtte administreres på en god måte. Derfor var også kongen avhengig av alle 

disse faktorene for at han kunne få inntekter ut av bergverksdriften. Og det er nettopp her 

bergmesterens stilling er relevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Smart, Higher Education: Handbook of Theory and Research, s. 25.  
64 Rørosmuseet, informasjonshefte. Kobberverket. Ressursbruk, gruvedrift og smelting.  
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KAPITTEL 3 

HISTORIOGRAFI: DANMARK-NORGE PÅ 1600-TALLET OG 

BERGMESTEREN 1656-1689 

__________________________________________________________________________________ 

 

I dette kapittelet redegjøres det for 1) den historiske perioden som denne oppgaven tar 

utgangspunkt i – i korte trekk, 2) hva litteraturen forteller om statens rolle i bergverk og 

kongens interesser i bergverksindustrien på 1600-tallet (1656-1689) og 3) hva litteraturen 

forteller om bergmesteren og hans virke. Målet med kapittelet er først å redegjøre for denne 

oppgavens kontekst med å gi et overblikk over den generelle situasjonen i Danmark-Norge på 

1600-tallet for å gjøre studien mer meningsfull. For det andre er målet med dette kapittelet å 

kartlegge hva vi vet om kongens interesser i bergverksindustrien, den statlige 

bergverksforvaltningen, og bergmesteren Nordafjells fra før av. For det tredje er målet å 

kartlegge hva vi ikke vet - og hva denne analysen bidrar med til litteraturen.  

 

Danmark-Norge 

Norge var i forening med Danmark gjennom 434 år, fra 1380-1814. Denne foreningen er blitt 

omtalt som «dansketiden»65 av 1800-tallets nordmenn. For Norge representerte denne 

perioden en stilling i et dansk-norsk dobbeltmonarki.66 Norge ble ansett som en provins som 

følge av selvstendighetstapet til Danmark i 1536, 67 og senere som et tvillingrike da eneveldet 

ble innført i 1660. 68 Det er også viktig å påpeke at København var fortsatt hovedstad, og 

kongens rådgivere var i stor grad hentet fra Danmark. 69 Som en ny industri på 1500- og 1600-

tallet i Norge representerte gruvedriften noe ukjent og nytt fordi den var basert på råmateriale 

som ikke var lett tilgjengelig, ny teknologi og fagkunnskap. Dette var noe nordmenn ikke 

hadde kjennskap til.70  

                                                           
65 Se Bagge S. og Mykland, K. 1987. Norge i dansketiden 1380-1814. Oslo: J. W. Cappelens forlag A/S, s.8. 
66 Bagge og Mykland, Norge i dansketiden 1380-1814, s.8. 
67 Bagge og Mykland, Norge i dansketiden 1380-1814 , s. 17. 
68 Bagge og Mykland, Norge i dansketiden 1380-1814, s. 157. 
69 Bagge og Mykland, Norge i dansketiden 1380-1814, s. 159-160. 
70 Nagel, Anne-Hilde 1994. «Norwegian Mining in the Early Modern Period», i GeoJournal 32.2, s. 137-149, s. 
137.  
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Kong Christian IV var konge av Danmark-Norge fra 1588-1648. I løpet av hans 

regjeringsperiode ble det igangsatt en offensiv innenfor bergverksnæringen i Norge.71 

Omkring år 1600 rekrutterte kong Christian IV tyske bergmenn til Norge, og det ble gjort 

forsøk på å sette i gang driften av gamle bergverk – i tillegg til at det også ble etablert nye 

bergverk. Men undersøkelsene etter malm og forsøksdriften ga ikke de resultatene som 

kongen ønsket, og bergverkssatsningen ble trappet ned etter kongens bestemmelser i 1623. 

Det ble likevel funnet sølvforekomster i Sandsvær senere det samme året, og deretter 

igangsatt statlig bergverksdrift, hvorpå kongen erklærte eiendomsrett på sølvforekomstene i 

henhold til regalretten72. Og i 1624 ble bergstaden Kongsberg grunnlagt av kongen. Etter 

hvert ble det også etablert flere jernverk og kobberverk, hvor det første kobberverket av 

betydning i Norge ble etablert på Kvikne i Nord-Østerdalen omkring 1630. Og i likhet med 

sølvverket på Kongsberg var også Christian IV engasjert i driften av kobberverket på 

Kvikne.73 

Denne masteroppgaven studerer for det første om bergmesteren handlet i kongens interesser i 

perioden 1656-1689. For det andre undersøkes det om bergmesteren bidro til positiv utvikling 

av driften ved bergverkene, i henhold til økt lønnsomhet. Litteraturen om bergmesteren og 

statens interesser i bergverksdrift på 1600-tallet kan den deles inn i tre kategorier; 1) statens 

rolle i bergverk, 2) bergvesenet og bergverksforvaltningen, og 3) bergmesteren og hans arbeid 

ved Røros kobberverk. 

 

Statens rolle i bergverk 

Denne første kategorien omhandler statens deltakelse i bergverk fra det ble igangsatt en ny 

bergverksoffensiv på starten av 1600. Hovedlitteratur som blir diskutert innenfor denne 

kategorien er i hovedsak Øystein Rian og Ståle Dyrvik.  

Øystein Rian skriver at kong Christian 4.s offensiv i bergverksdrift i Norge var inspirert av 

militære behov. I Slutten av 1590-årene ble det støpt kanoner i Danmark, og i denne 

produksjonen var det behov for kobber. Siden kobber var en begrenset råstoffkilde og 

                                                           
71 Det råder ulike teorier om når bergverksdriften i Norge ble etablert for alvor. Det ble igangsatt bergverksdrift 
på 1500-tallet blant annet i Sandsvær og i Seljord, men siden det var vanskelig å etablere en lønnsom drift, ble 
bergverksprosjektet avsluttet. I andre halvdel av 1500-tallet var det derfor ingen betydelig bergverksdrift i 
Norge.  
Se Nagel, Anne-Hilde 1994. «Norwegian Mining in the Early Modern Period», i GeoJournal 32.2, s. 137-149; 
Berg, Bjørn Ivar (red.) 2016. Bergverk i Norge. Kulturminner og historie. Bergen: Fagbokforlaget, s.41-42. 
72 Se kapittel 4 for nærmere beskrivelse av denne lovbestemmelsen. 
73 Berg, Bergverk i Norge. Kulturminner og historie, s.43-46. 
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forekomstene av malm i Danmark viste seg å være begrenset, valgte kongen og satse på 

Norge.74 Ifølge Rian bar bergverksnæringen i Norge preg av å være en såkalt 

kommandoøkonomi.75 Dette har bakgrunn i at kong Christian selv ville drive de bergverkene 

som hadde lovende framtidsutsikter, og bergverksnæringen ble derfor styrt av kongen og hans 

embetsmenn.76 Men under oppbyggingen av Kongsberg sølvverk i 1624 ble retten til å drive 

alle andre bergverk i Norge overdratt til private selskaper – unnlatt var kun noen verk som 

allerede var i drift.77 

Ifølge Rian gikk ikke bergverksnæringen nevneverdig bra for kongen på starten av 1600-

tallet. Likevel kan den ikke karakteriseres som et mislykket forsøk av kongen på å organisere 

næringslivet. Rian påpeker i denne sammenhengen at kongen spilte en konstruktiv rolle i 

bergverksnæringens startfase, i tillegg til at staten også vant på denne innsatsen på lengre 

sikt.78 Men hva innebar egentlig dette? I det lengre løp viste det seg at kongens innsats i 

bergverksindustrien i Norge bidro til at næringen festet røtter. Dette begrunnes i at det i 

perioden mellom 1610 og 1648 ble opprettet flere jernverk, kobberverk og sølvverk.79  

Om bergverkene generelt skriver Ståle Dyrvik at den store ekspansjonen i bergverksnæringen 

fant sted i første halvdel av 1600-tallet. Han deler bergverkene i tre grupper – jernverk, 

kobberverk og sølvverk. Av kobberverkene omtaler Dyrvik Røros kobberverk som det 

viktigste av sitt slag. Det særegne med bergverkene sett i lys av andre næringer som 

trelastnæringen og jordbruksnæringen, var det store behovet for kapital og 

bergverkskunnskap. I oppstartfasen av bergverkene stod kongen i front for kapitalen som ble 

investert i bergverkene. I tillegg legger Dyrvik også vekt på at det ble rekruttert fagfolk fra 

utlandet – først og fremst fra Tyskland. Disse fagfolkene ble både innsatt som ledere i 

bergverksdriften og som viktige fagarbeidere.80 

Med bakgrunn i det Øystein Rian skriver spilte altså staten – i form av kongen og hans 

embetsmenn på 1600-tallet, en viktig rolle for at bergverksdriften for alvor festet røtter i 

Norge. I startfasen av bergverksdriften vises det til at kongen ikke bare stod i front for denne 

offensiven, men at han også var deltagende i driften av de ulike verkene fram til midten av 

                                                           
74 Rian, Danmark-Norge 1380-1814, bd.2. Den aristokratiske fyrstestaten 1536-1648, s. 279-280. 
75 En betegnelse for et økonomisk system hvor staten har en kontrollerende innflytelse på produksjon og 
omsetning.  
76 Rian, Danmark-Norge 1380-1814, bd.2. Den aristokratiske fyrstestaten 1536-1648, s. 281. 
77 Rian, Danmark-Norge 1380-1814, bd.2. Den aristokratiske fyrstestaten 1536-1648, s. 282. 
78 Rian, Danmark-Norge 1380-1814, bd.2. Den aristokratiske fyrstestaten 1536-1648, s. 283. 
79 Rian, Danmark-Norge 1380-1814, bd.2. Den aristokratiske fyrstestaten 1536-1648, s. 283. 
80 Dyrvik, Ståle 1991, i Grunntrekk i norsk historie fra vikingtid til våre dager. Oslo: Universitetsforlaget, s.133. 
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1620-tallet. Etter dette ble de fleste bergverkene overdratt til private selskaper, og kongen ble 

i stedet en andelshaver. Siden det også var kongen som ga privilegier på å drive bergverk 

hadde staten en regulerende rolle i form av hvem som kunne drive bergverk, og over hvilke 

områder bergverk kunne etableres. Gjennom tildelingen av privilegier ble de nye bergverkene 

sikret gode arbeidsvilkår. Disse privilegiene ga blant annet rettigheter til bergverkseierne i 

form av ressurser som skog, vannkraft og malm, i tillegg til retten til å kreve pliktarbeid mot 

betaling fra bøndene.81 

Ståle Dyrvik skriver at det trolig ikke var som investor i bergverkene at staten hadde den 

største betydningen for bergverksnæringen i Norge. Han trekker fram statens regulerende 

rolle i form av privilegier. For å kunne drive bergverk var det et stort behov for ressurser – og 

det største behovet var ressurser i form av trevirke. Veden ble benyttet både til fyrsetting, 

smelting og foredling.82  

Men hvordan beholdt kongen en kontroll over bergverkene i Norge da de fleste av 

bergverkene ble overdratt til private selskaper? Etter hvert som bergverksdriften utviklet seg, 

fant det også sted en utvikling på statlig nivå i Norge. Denne utviklingen innebar opprettelsen 

av en bergverksforvaltning – hvor staten gikk inn i bergverk ved å utnevne embetsmenn som 

hadde en kontrollerende rolle overfor bergverkene i Norge.  

 

Bergvesenet og bergverksforvaltningen 

En relevant studie som blant annet omfatter den statlige bergverksforvaltningen er 

førstearkivar Tor Weidlings undersøkelse av sivile sentralorganer i Norge og embetsmenn 

som dekker perioden 1660-1814. Denne studien bidrar med en oversikt over de sentrale sivile 

organene i Norge og innehaverne av de respektive embetene i den aktuelle tidsperioden. 

Relevant for denne oppgaven er det Weidling skriver om bergverksforvaltningen i Norge som 

dekker den avgrensede tidsperioden for denne oppgaven. Det er ikke blitt gjennomført 

detaljerte forskningsarbeider som eksplisitt tar for seg bergmesterens rolle i den statlige 

bergverksforvaltningen i Norge, så vidt meg bekjent. Men det finnes ulike studier som 

omhandler dette temaet på et mer generelt grunnlag.83 Tor Weidling gir på sin side en 

                                                           
81 Berg, Bergverk i Norge. Kulturminner og historie, s. 46. 
82Dyrvik, Ståle 1998. Danmark-Norge 1380-1814, bind 3: Truede tvillingriker 1648-1720. Oslo: 
Universitetsforlaget, s.265. 
83 Se blant annet Helland, Amund 1892. Norsk bergret. Med udsigt over andre landes bergværkslovgivning. 
Aschehoug; Mykland, Liv 2005. Håndbok for brukere av statsarkivene. Oslo: Universitetsforlaget; Nagel, Anne-
Hilde (1986). Staten og bergverkene: avgjørelsesprosessen omkring bergverksprivilegier under eneveldet. 
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kortfattet oversikt over bergvesenet – som også inkluderer bergmesteren, og som fungerer 

greit som et utgangspunkt for å se hva som er skrevet om dette fra før. I tillegg benyttes også 

et oversiktsverk av Bjørn Ivar Berg (red.) – Bergverk i Norge. Kulturminner og historie. I 

denne boken gir Berg blant annet en historisk oversikt over utviklingen i bergverksnæringen i 

Norge fra 1536-1814. 

I Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814 retter Tor 

Weidling blant annet oppmerksomhet mot det såkalte bergvesenet, som var et departement for 

bergverksindustrien i Norge.84 Jamfør det Weidling skriver ble det opprettet bergverksembeter 

før selve Overbergamtet ble opprettet. Det ble opprettet et berghauptmannsembete i Norge i 

1643, men i perioden 1646-1653 fantes det to overberghauptmenn som skulle ha ansvar for 

hvert sitt distrikt.85 På den annen side skriver Gunnar Brun Nissen i Røros kobberverk 1644-

1974 at det ble opprettet et bergmesterembete for det Nordafjelske Norge i 1634.86 Dette viser 

at det er uklarheter i litteraturen om når det egentlig ble opprettet et eget bergmesterembete 

for det Nordafjelske Norge. 

Ifølge Weidling ble det ansatt en ny overberghauptmann med landsomfattende myndighet i 

1653, og dermed ble også de to regionale overberghauptmennene avsatt. Overberghauptmann 

Brostrup Giedde fikk med sitt embete også instruks om å opprette et bergamt i Norge. 

Weidling omtaler dette bergamtet som Overbergamtet og at det ble opprettet 16.august 1654 

med sete i Kristiania. Overbergamtet fungerte som et kollegium og skulle ha både 

administrativ og dømmende myndighet for hele landet. Ifølge Weidling var Overbergamtets 

oppgave først å fremst å ivareta statens interesser i bergverksnæringen i tillegg til å føre 

nødvendig tilsyn over bergverkene. Ifølge Weidling bestod medlemmene av Overbergamtet 

fra 1654 av Overberghauptmannen og åtte bergembetsmenn.87 

Bjørn Ivar Berg – som regnes som en av Norges fremste bergverkshistorikere, omtaler også 

bergverksadministrasjonen i sitt oversiktsverk Bergverk i Norge. Kulturminner og historie. 

Aller først kan det påpekes at Berg, i likhet med Weidling, også omtaler det første bergamtet 

som ble opprettet i 1654 som Overbergamtet - før det Sønnafjelske- og det Nordafjelske 

                                                           
Doktorgradsavhandling i historie, Universitetet i Bergen; Nagel, Anne-Hilde 1994. «Norwegian Mining in the 
Early Modern Period», i GeoJournal 32.2, s. 137-149; 
84 Weidling, Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, s.77-93. 
85 Weidling, Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, s.77-78. 
86 Nissen, Røros kobberverk 1644-1974, s. 12. 
87 Weidling, Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, s.77-78. 
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bergamt ble opprettet i 1689. Ifølge Berg ble Overbergamtet flyttet fra Kristiania til 

Kongsberg i 1686.88 

I 1689 fant det sted en ny endring innenfor bergverksforvaltningen da det Nordafjelske – og 

det Sønnafjelske bergamt ble opprettet. Ifølge Weidling var disse bergamtene underlagt 

Overbergamtet. Weidling setter imidlertid et skille mellom det Nordafjelske og det 

Sønnafjelske bergamt. Han begrunner dette med at det Sønnafjelske bergamt inngikk sammen 

med Overbergamtet, det Sønnafjelske skulle være en første instans til Overbergamtet. I tillegg 

var det Sønnafjelske knyttet til Kongsberg sølvverk som et administrativt organ for driften 

der. På bakgrunn av dette skriver derfor Weidling at det Nordafjelske bergamt og det 

Sønnafjelske bergamt hadde ulike posisjoner.89 I tillegg må det også nevnes her at det 

Sønnafjeldske bergamt hadde sete på Kongsberg og det Nordafjeldske bergamt hadde sete i 

Trondheim.90 

Med opprettelsen av det Nordafjelske- og det Sønnafjelske bergamt er det rimelig å anta at 

statens rolle innenfor bergverksdriften øker da det blir opprettet flere bergamt. Men hvorfor 

fant denne endringen sted – var det på grunn av et ønske om større statlig kontroll etter hvert 

som det ble flere bergverk og produksjonen ved de enkelte verkene økte?  

Om det Nordafjelske bergamt skriver Weidling at det ble opprettet 21.desember 1689. Dette 

bergamtet skulle være en overrett i bergverksakene Nordafjells – hvilket Weidling sier var på 

linje med den samme domsmyndigheten som Overbergamtet hadde Sønnafjells.91 Weidling 

skriver videre at medlemmene av det Nordafjelske bergamt fra 1689 bestod av en bergmester, 

en overbergamtsforvalter og en bergamtsskriver – i tillegg til assessorer og nordafjelske 

bergråder. Dette indikerer derfor at bergmesteren Nordafjells var underlagt Overbergamtet fra 

1653 til 1689, men da det Nordafjelske bergamt ble opprettet tilhørte han dette bergamtet, 

som igjen var underlagt Overbergamtet.92  

I Håndbok for brukere av statsarkivene bidrar også Liv Mykland med en oversikt over den 

statlige bergverksforvaltningen. Her sier Mykland imidlertid at det ble opprettet et bergamt 

for det Nordafjelske Norge allerede i 1680.93 Jamfør det Weidling skriver ovenfor, så viser 

                                                           
88 Berg, Bergverk i Norge. Kulturminner og historie, s. 49.   
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dette at det er uklarheter i litteraturen om det Nordafjelske bergamtet. Når ble det egentlig 

opprettet? Og hvorfor ble det opprettet i utgangspunktet? 

Angående hva rollen som bergmester Nordafjells innebar, gir Weidling en kortfattet oversikt. 

Han skriver at bergmesterens ansvarsområde var av bred karakter på den måten at han både 

hadde tekniske og administrative arbeidsoppgaver. Deretter presenteres noen av 

bergmesterens oppgaver: For det første var bergmesteren Nordafjells underlagt 

berghautmannen Sønnafjells. I dette tilfellet er det rimelig å anta at med berghaupmannen 

Sønnafjells menes berghauptmannen i Overbergamtet, men dette utdyper ikke Weidling 

ytterligere. Videre nevnes det at bergmesteren hadde et overordnet ansvar for driften av 

bergverkene Nordafjells, men hva som ligger i bergrepet «overordnet ansvar» blir heller ikke 

gjort rede for. Bergmesteren hadde et lederansvar overfor arbeiderne og han skulle kontrollere 

arbeidet som fant sted i hyttene. Materialene som ble benyttet til berg- og hyttebruk skulle 

forvaltes av bergmesteren, og han skulle også påse at arbeiderne ved bergverkene fikk utbetalt 

lønn. Til slutt skriver også Weidling at bergmesteren hadde i oppgave å kontrollere 

produktene som ble framstilt ved bergverkene, i tillegg til å kontrollere kongens andel i det 

som ble produsert – den såkalte tienden.  

Ut ifra dette gir Weidling et innblikk i det arbeidet som var forventet at bergmesteren i det 

Nordafjelske skulle gjøre. Men på den annen side kommer det nokså klart fram at det er 

uklarheter hva gjelder bergmesteren og hans virke. Både hva angår hans rolle overfor kongen, 

men også hans rolle overfor bergverkene. For det første kommer det ikke fram hva motivet til 

kongen var for å utnevne en bergmester. For det andre er det usikkert hva koblingen mellom 

kongen og bergmesteren egentlig innebar. Hvor viktig var egentlig bergmesteren for kongen? 

Og gjorde bergmesteren det kongen ville at han skulle gjøre? Her er det mangler i litteraturen. 

 

Bergmesteren og Røros kobberverk 

I dette avsnittet redegjøres det for historiografien som omhandler bergmesterens virke ved 

Røros kobberverk. Dette er relevant i henhold til bergmesterens aktiviteter ved Røros 

kobberverk i perioden 1656-1689, og når det skal undersøkes om bergmesteren bidro til 

positiv utvikling.  

Det foreligger flere toneangivende verk som omhandler Røros kobberverks historie. I boken 

Røros Kobberværk 1644-1894 tar forfatter H.C. Dahle for seg kobberverkets historie fra dets 

begynnelse og fram til slutten av 1800-tallet. Ole Øisangs bok Rørosboka bind 2: Røros 
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kobberverks historie dekker perioden fra verkets oppstartsfase i 1644 til 1942, og Røros 

Kobberverk 1644-1974, skrevet av Gunnar Brun-Nissen, omhandler hele tidsperioden fra 

verkets begynnelse og nesten helt til dets slutt. Relevant for denne masteroppgavens tema er 

hva disse historiske verkene om Røros kobberverk kan fortelle om bergmesteren ved 

kobberverket. 

Felles for disse tre litterære verkene av henholdsvis Dahle, Øisang og Nissen er at de gir en 

bred innføring i kobberverkets historie, men på den annen side er de i hovedsak basert på 

Røros som bergstad. Dette betyr at hendelsene som fant sted ved verket ikke blir sett i lys av 

sammenfallende hendelser på nasjonalt nivå. En annen viktig faktor som det må tas høyde for 

er at litteraturen som dekker Røros kobberverks historie ikke er like inngående hva angår 

bergmesterens aktiviteter ved verket og hans betydning for utviklingen ved verket. Likevel 

blir bergmesteren nevnt flere steder i de tre bøkene, og det blir gitt et inntrykk av det arbeidet 

han gjorde. Men siden bergmesterens aktiviteter ikke er analysert i detalj, får vi ikke et 

helhetlig bilde. 

Røros kobberverk var eid av partisipanter,94 men som det har blitt redegjort for ovenfor så 

hadde staten den øverste kontrollen av bergverksnæringen i Norge. Ole Øisang skriver at det 

satt personer med grundig kjennskap til bergverksindustrien i bergamtet. Videre skrive han at 

medlemmene i bergamtet skulle «[…] føre tilsyn med de forskjellige bergverker, kontrollere 

regnskapene, gi beretning til kongen og komme med framlegg til de privilegier de mente 

verkene burde få».95 Hvilke av disse oppgavene som tilfalt bergmesteren skriver Øisang ikke.  

For det første kommer det til uttrykk i alle de tre verkene om Røros kobberverks historie at 

Jacob Mathias Tax ble bergmester for det Nordafjelske Norge i 1656.96 Øisang skriver at 

overberghauptmann Brostup Giedde utnevnte Jacob Mathias Tax til bergmester i 1656.97 

Ifølge Nissen og Øisang skulle Tax ha «General-Inspection» og han skulle påse at det ble 

ansatt dyktige fagfolk ved bergverkene i det Nordafjelske Norge, han skulle kontrollere at 

ressursene ble brukt med sparsommelighet, at han skulle motta verkets regnskaper for så å 

videresende disse til bergamtet. Bergmester Tax skulle betjene bergretten og det var han som 

                                                           
94 Røros kobberverk – og andre kobberverk var eid av private. Dette står i kontrast til Kongsberg sølvverk som 
var eid av staten i enkelte perioder på 1600-tallet. 
95 Øisang, Rørosboka, bind 2, hefte 1-2: Røros kobberverks historie, s.14. 
96 Se henholdsvis Øisang, Rørosboka, bind 2, hefte 1-2: Røros kobberverks historie, s.45.; Nissen, Røros 
kobberverk 1644-1974, s.36; Dahle, Røros kobberværk 1644-1894, s.7. 
97 Øisang, Rørosboka, bind 2, hefte 1-2: Røros kobberverks historie, s.45. 
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skulle gi mutingsbrev på vegne av Overbergamtet på nye forekomster av malm.98 Etter at Tax 

døde i 1669 ble Henning Irgens ansatt som ny bergmester Nordafjells.99 Michael Weichart ble 

bergmester for det Nordafjelske i 1688, men allerede i 1689 overtok Henning Irgens denne 

stillingen igjen.100 

I de tre verkene om Røros kobberverks historie kommer det til uttrykk at det var tilfeller hvor 

bergmesteren for det Nordafjelske også var direktør ved kobberverket på Røros på samme tid. 

Bergmester Jacob Mathias Tax var direktør ved kobberverket i 1659, en stilling som Tax 

angivelig hadde fram til 1663.101 Den samme situasjonen fant sted i 1669 da bergmester 

Henning Irgens også ble direktør ved Røros kobberverk.102 I 1688 ble bergmester Michael 

Weichart ny direktør ved Røros kobberverk,103 og i 1689 ble bergmester Henning Irgens 

ansatt som direktør ved kobberverket på Røros for tredje gang.104 

Øisang omtaler denne situasjonen etter ordtaket om å sette bukken til å passe havresekken. I 

dette utsagnet ligger en teori som går ut på at bergmesteren kontrollerer seg selv – ergo at det 

da ikke blir noen form for kontroll.105 Et viktig spørsmål i denne sammenhengen er hvilke 

implikasjoner en slik situasjon fikk for den jobben bergmesteren skulle utføre. Hvorfor var det 

slik at bergmesteren kunne bli direktør ved ett enkelt bergverk når han allerede var bergmester 

for det Nordafjelske Norge? Dette blir ikke problematisert hverken hos Øisang, Nissen eller 

Dahle.  

 

Oppsummering 

Bergverksdriften i Norge ble for alvor gjort gjeldende i Norge med Christian IVs offensiv på 

starten av 1600-tallet. På tross av at Rian påpeker at bergverksnæringen ikke gikk spesielt bra 

for kongen i denne oppstartsfasen, ble det opprettet flere bergverk i denne perioden, med 

Kongsberg Sølvverk som det største. Under oppbyggingen av dette bergverket ble imidlertid 

retten til å drive de fleste andre bergverk i Norge overdratt til private selskaper. Fra å være 
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direkte involvert ble kongen i stedet en viktig bidragsyter til disse private bergverkene, 

gjennom både å være andelsinnehaver og gjennom utdeling av privilegier til oppstart av 

bergverksdrift. Ifølge Dyrvik hadde kongen størst betydning for bergverksnæringen i Norge 

gjennom en regulerende rolle i form av privilegier. 

Fordi de fleste bergverkene utover 1600-tallet ble drevet av private, kan det antas at kongen 

på mange måter sikret seg en vedvarende kontroll over bergverkene gjennom opprettelsen av 

en statlig bergverksadministrasjon. Ifølge Weidling var Overbergamtets fremste oppgave å 

ivareta statens interesser i den norske bergverksdriften, mens bergmesteren Nordenfjells på 

sin side hadde et bredt ansvarsområde. Imidlertid kommer det ikke spesielt til uttrykk hos 

Weidling hvilken betydning embetet som bergmester Nordafjells hadde innad i den statlige 

bergverksforvaltningen. I tillegg vises det at det er uklarheter i litteraturen når det egentlig ble 

opprettet et bergmesterembete Nordafjells, og hva gjelder opprettelsen av det Nordafjelske 

bergamt på 1680-tallet. 

Nissen og Øisang argumenterer, i likhet med Weidling, for at bergmesteren Nordafjells hadde 

et bredt ansvarsområde. Øisang omtaler også situasjonen hvor bergmesteren var direktør ved 

Røros kobberverk på samme tid. Fordi denne situasjonen ikke blir problematisert i stor grad 

hos hverken Dahle, Nissen eller Øisang, synes det derfor nødvendig å undersøke dette 

ytterligere i henhold til bergmesterstillingen Nordafjells. 
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KAPITTEL 4  

BERGMESTEREN NORDAFJELLS OG DEN STATLIGE 

BERGVERKSFORVALTNINGEN 

___________________________________________________________________________ 

Fordi bergmesteren var en del av den statlige bergverksadministrasjonen slik omtalt i kapittel 

1, ansees det som nødvendig å redegjøre for denne administrasjonen. Dette kapittelet forsøker 

for det første å gi en oversikt over hvordan kongen, Overbergamtet og bergmesteren 

Nordafjells egentlig stod i forhold til hverandre. Samtidig vil dette kapittelet også bidra til å 

klargjøre Overbergamtets forvaltning og hvordan dette organet fungerte. For det andre gir 

dette kapittelet en oversikt over ulike lover og bestemmelser som i utgangspunktet la det 

lovmessige grunnlaget for den norske bergverksdriften. Det interessante i denne sammenheng 

er å undersøke om det gjeldende lovverket la noen premisser for bergmesterembetet eller 

hvordan dette embetet skulle utføres. 

Målet med dette kapittelet er derfor 1) å kunne ‘plassere’ embetet som bergmester i det 

Nordenfjelske Norge i den norske bergverksforvaltningen, og 2) få klarhet i om disse lovene 

sier noe om hvordan bergmesterembetet skulle utøves. På samme tid vil dette også bidra med 

et godt utgangspunkt for å undersøke bergmesterens ‘formelle’- og ‘faktiske’ rolle.  

Bergmyndighetene i Norge 

I staten Danmark-Norge var de største mulighetene for gruvedrift i Norge. Styresmaktene 

støttet opp om gruvedriften, ikke bare ved at kongene involverte- og forpliktet seg, men også 

gjennom andre politiske initiativer. På det høyeste nivå under kongen, var gruvedriften i 

Norge underlagt administrasjonen i København.106  Først under det Danske Kanselli,107 og 

etter 1660 under Rentekammeret. Dette organet var et særskilt departement for finans og 

handel, i tillegg til å være underlagt jurisdiksjonen i Høyesterett, som også var i København. 

Men på et mellomnivå ble det opprettet spesielle organer på midten av 1600-tallet i Norge 

som skulle håndtere gruveindustrien.108 

 

                                                           
106 Nagel, «Norwegian Mining in the Early Modern Period», s. 140-141. 
107 Weidling, Eneveldets menn i Norge: sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, s. 77. 
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23.mars 1620 ble det utnevnt en berghauptmann i Norge – etter at det som nevnt i kapittel 1, 

hadde blitt utnevnt bergfolk i bergembeter på 1500-tallet. Hartvig Huitfeldt ble dermed «[…] 

Berghopmand udi vort Rige Norge […]».109 I 1634 ble det opprettet et 

berghauptmannsembete i det Nordafjelske Norge da en mann ved Navn Ivar Prips fikk 

bestalling som «Berghopmand udi vort Rige Norge»: «Og skal han over alt forne Østerdalen, 

hvor vi nogen Sølv-, Kobber-, Jern-, Bly- eller andre Bjergverk eller des vedkommende 

Arbeide lader anrette, have den øverste Commando og Befaling».110 Denne bestallingen viser 

at det ble opprettet et berghauptmannsembete i det Nordafjelske Norge i 1634, og ikke et 

bergmesterembete slik Nissen beskrev det - omtalt i kapittel 3. Ifølge Nagel ble dette embetet 

opprettet i sammenheng med funnet av kobberforekomstene på Kvikne i 1630-årene. En ny 

bestalling i 1639 til Otto Lorck som «[…] Berghopmand udi Østerdalen udi vort Rige 

Norge»,111 viser at denne stillingen vedvarte i en periode framover. I utgangspunktet var 

Lorck spesielt knyttet til kobberverket på Kvikne, men ifølge bestallingen hans ble han også 

tillagt en større myndighet. Denne myndigheten innebar øverste kommando over bergverkene 

som allerede var etablert – eller som senere ble etablert.112 

Utover 1640-tallet ble bergverksdriften mer omfattende, og i 1644 ble det utnevnt en 

overberghauptmann i Norge som skulle ha myndighet over de norske bergverkene, og som på 

kongens vegne skulle befale over disse. I tillegg måtte alle bergfolk avlegge en ed til 

overberghauptmannen i kongens sted.113 Dermed kan det se ut til at overberghauptmannen 

med dette fikk en mer omfattende autoritet. I denne sammenheng er det viktig å bemerke at 

disse betegnelsene ikke ble brukt entydig på denne tiden, og at bergverksforvaltningen var i 

‘startfasen’ og i utvikling. Ifølge Anne-Hilde Nagel så kan disse betegnelsene som 

‘berghauptmann’ og ‘overberghauptmann’ representere et ønske om å etablere en fast 

bergverksadministrasjon, med et landsomfattende embete som overberghauptmann, og 

tilhørende underordnede embeter med myndighet innenfor geografisk avgrensede områder.114 

At det i 1644 ble utnevnt en overberghauptmann i Norge med en større myndighet enn det 

stillingene som berghauptmann hadde hatt, kan fra et perspektiv på bergverksutviklingen i 

Norge på denne tiden ha sammenheng med oppstarten av bergverksdriften på Røros. Fordi det 
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ble flere bergverk, er det også rimelig å anta at kongen ville utvide sin kontroll over 

bergverksnæringen. 

Ifølge kongebrev fra 1646 var det altså to berghauptmenn i Norge, hvorpå de begge blir 

betegnet som overberghauptmenn, henholdsvis Nordafjells og Sønnafjells.115 Dette ble 

derimot endret i 1653 da Brostrup Gedde fikk bestalling som ny overberghauptmann og 

berghauptmenne Sønnafjells og Nordafjells ble avløst fra sine stillinger. Av dette kan det 

leses at det etter 1653 kun var én overberghauptmann i Norge med myndighet over alle 

bergverkene, og ingen berghauptmenn ute i distriktene.116  

En annen viktig bemerkning er at arbeiderne som jobbet ved de norske bergverkene var 

utenfor autoriteten til den lokale administrasjonen. Dette betyr at de ikke stod ansvarlig 

overfor for eksempel sorenskriveren eller futen, men i stedet delvis overfor administrasjonen 

ved bergverkene der de arbeidet, og delvis overfor Overbergamtet.117 

 

Overbergamtet 

Med ansettelsen av en ny overberghauptmann i 1653, fant det også sted flere endringer. 

Overbergamtet – eller Bergamtet som det også omtales som i kildene,118 ble opprettet i 1654. I 

Bergamts Anordning og Oprettelse av 16.august 1654 heter det at det skulle anrettes et 

bergamt i Norge, som etter Bergordningen skulle prosedere og dømme i alle bergverkssaker. 

Videre skulle bergamtet ha fullkommen inspeksjon og disposisjon over skogshogst og 

landområder nærliggende bergverkene, over alle gruver, hytter og smedverk, slik at alt ble 

drevet på beste måte. Bergamtet skulle årlig sende inn beretning til kanselliet om alle de 

norske bergverkenes tilstand, og passe på at kronens interesser i bergversnæringen ikke ble 

forsømt. Dersom nye bergverk skulle etableres sier denne anordningen at det var 

bergmesteren som hadde ansvar for muting og forlening119, hvorpå dette skulle konfirmeres 

av overberghauptmannen og Overbergamtet.120 
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116 Nagel, Staten og bergverkene: avgjørelsesprosessen omkring bergverksprivilegier under eneveldet, s. 163-
164. 
117 Nagel, «Norwegian Mining in the Early Modern Period», s. 141. 
118 Fra Overbergamtets opprettelse i 1654 brukes begrepene ‘Overbergamtet’ og ‘Bergamtet’ om hverandre, 
selv om det bare var ett enkelt bergamt.  
119 Forlening betyr tildeling av et landområde. 
120 NRR XI, s.242-243. 
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Brostrup Gedde som ny overberghauptmann skulle ha det øverste ansvaret over alle 

bergverkene i Norge.121 I følge instruks av 29.september 1653 skulle han «[…] først og 

fornemmlig lade anrette et Bergamt i bemeldte vort Rige Norge med dertil behørige Officerer 

[…]».122 Gedde skulle altså etablere et Overbergamt for hele Norge og ansette nødvendige 

bergoffiserer til dette bergamtet. Videre står det i instruksen at Gedde skulle ha «[…] 

Overcommando over alle Bergamt og Underofficerene paa Bergverkerne, hvilke alle skulle 

aflægge deres Ed for hannem i vor Sted, ligesom den i Bergordningen er indført».123 

Overberghauptmann Gedde skulle derfor ha den øverste kommando over alle bergverkene i 

Norge, og alle bergoffiserene som arbeidet ved de enkelte bergverk. Instruksen sier imidlertid 

at overberghauptmannen skulle ha den øverste kommando over alle bergamt, men med 

opprettelsen av Overbergamtet som fant sted i 1656 var det kun ett bergamt i Norge fram til 

1689. Instruksen sier også at alle offiserene som arbeidet ved Overbergamtet og bergverkene 

skulle avlegge ed for overberghaupmannen i statens sted – altså kongen, jamfør 

Bergordningen. 

Sammen med overbergmesteren skulle også overberghauptmann Gedde reise til alle 

bergverkene en gang i året og kontrollere at alt foregikk på riktig måte. Et formål med denne 

årlige inspeksjonen var at «[…] Kronens Nytte og Gavn i alle Maader vel bliver befordret 

[…]».124 Dette viser at Overbergamtet skulle ivareta de interesser som kongen hadde i den 

norske bergverksnæringen, og samtidig kontrollere at disse interessene ble besørget.  

Om medlemmene i Overbergamtet sier Bergamts Anordning og Oprettelse at Overbergamtet 

skulle fungere som et kollegium og at de skulle ha «[…] Tilsammenkomst hvert Aar en Gang 

eller to, efter Fornødenhed, fornemmeligst naar der er Marked udi vor Kjøbsted Christiania og 

paa samme Sted forrette, hvad dennem efter Bergordningen og deres Instruction vedkommer, 

og skal samme Oberbergamt udi efterfølgende Personer bestaa, nemlig en vores 

Oberberghauptmand, en Assessor, en Oberbergmester, en Bergamtsforvalter, en 

Tiendeskriver, en Hytteforvalter, en Bergmester fra Sølvberget, en Bergamtskriver, to 

Geschworne, en nordenfjelds derudi beregnet».125  

 

                                                           
121 NRR XI, s.57. 
122 NRR XI, s.58. 
123 NRR XI, s.58. 
124 NRR XI, s.58. 
125 NRR XI, s. 243. 
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I den gjeldende instruksen fikk overberghauptmann Brostrup Gedde også i oppgave å ansette 

to bergmestere: «Den ene Bergmester skal aldeles holdes ved Sølvbergverket og af 

Participanterne der sammesteds uderholdes, den anden skal bestilles nordenfjelds og residere 

paa det østerdalske Kobberbergverk».126 Dette indikerer derfor at de to tidligere embetene 

som berghauptmann i henholdsvis det Nordafjelske- og det Sønnafjelske Norge ble erstattet 

av to bergmesterembeter.  

Bergordningen av 1539 

Gunnar Brun Nissen skriver i boken Røros kobberverk 1644-1974 at Bergordningen fra 1539 

«[…] innledet en viktig epoke i vårt lands bergverkshistorie, og kom til å danne grunnlaget 

for den senere tids lovgivning på dette området».127 Ifølge en artikkel på Bergverkshistorie.no, 

la Bergordningen av 1539 grunnlaget for bergmesterens forvaltning og hans arbeid fra 1500-

tallet og framover i Norge.128 Norges første bergordning129 ble utarbeidet etter tysk 

mønster130, og gitt av kong Christian III i 1539.131 Det formelle navnet på denne loven var 

«Bergkordnung des Löblichen newen Bergkwergs auff dem Golmsbergk im Königreich 

Norwegen»132. Bergordningen inneholdt prinsippet om bergregale – at de ertser og metaller 

som fantes i landet tilhørte kronen, samt utnyttelsen av disse – og prinsippet om bergfrihet 

som ga den enkelte person rett til å søke etter malm.133  

Ifølge Anne-Hilde Nagel ble den første bergmesteren i Norge, Hans Glaser, utnevnt til dette 

embetet med rett til å dele ut mutingsbrev, tillate oppstart av bergverksdrift og med en rett til 

å avgjøre uenigheter i ulike bergverkssaker. I henhold til Nagel betydde denne utnevnelsen at 

det var opprettet en særskilt bergmyndighet i Norge som både hadde administrative og 

rettslige arbeidsoppgaver. 134 I følge Amund Helland, jamfør loven fra 1539, så hadde kongen 

ansatt en bergmester. Hans arbeidsoppgaver var for det første å motta mutinger fra de som 

søkte muting på ledige felt. For det andre skulle bergmesteren gi et felt til den første muter. 

Etter at dette hadde funnet sted skulle bergmesteren anvise og måle opp et felt hvor det kunne 

                                                           
126 NRR XI, s. 58. 
127 Nissen, Røros kobberverk 1644-1974, s. 10. 
128 Bergverkshistorie.no, «Bergmester».  
https://bergverkshistorie.no/Read.aspx?Name=Bergmester#footnote1.  08.10.2017. 
129 Med begrepet ‘bergordning’ menes berglov. 
130 Se Amund Helland 1892. Norsk bergret. Med udsigt over andre landes bergværkslovgivning. Aschehoug, s.1. 
Lovene for bergverksdrift kan deles i tre hovedkategorier etter prinsippene som er lagt til grunn for 
lovgivningen.  Disse kategoriene er den engelske rett, den franske rett og den tyske rett. 
131 Helland, Norsk bergret. Med udsigt over andre landes bergværkslovgivning, s.3. 
132 Bergverkshistorie, https://www.bergverkshistorie.no/Artikkel/Bergordningen-av-1540. 04.10.17 
133 Helland, Norsk bergret. Med udsigt over andre landes bergværkslovgivning, s.4. 
134 Nagle, Staten og bergverkene: avgjørelsesprosessen omkring bergverksprivilegier under eneveldet, s. 100. 

https://bergverkshistorie.no/Read.aspx?Name=Bergmester#footnote1
https://www.bergverkshistorie.no/Artikkel/Bergordningen-av-1540
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bygges, og i denne sammenheng ble det lovet nødvendig tømmer og trevirke til byggingen av 

kongen.135  Dette viser at utgangspunktet og det grunnleggende i bergmesterens stilling fra 

1500-tallet var utstedelse av mutingsbrev og påfølgende tillatelse av bergverksdrift, i tillegg 

til å avgjøre tvister i bergverkssaker. 

Norges første bergordning av 1539 ble trykt i april 1540. En viktig bemerkning med denne 

loven er imidlertid at den var forfattet på tysk.136 Riktignok var det en bergordning for Norge, 

men fordi den aldri ble oversatt har den ifølge Amund Helland vært lite kjent i Norge av den 

enkle grunn at det var vanskelig å forstå den. Helland påpeker også at denne loven heller ikke 

i stor grad ble overholdt av de norske kongene.137 Loven stod formelt ved lag fram til 

bergloven av 1812, altså i 272 år. 138 I løpet av denne perioden ble den gjenutgitt i 1647 i 

København, i en litt annerledes utgave.139 

 

Bergordinansen av 1683 

Under kong Christian V ble det gitt en ny bergordning i 1683. Bergordinansen av 23.juni 

1683 sier imidlertid ikke at den opphever loven fra 1539, og i tillegg var den i utgangspunktet 

ment som en midlertidig lov.140 Denne loven omhandlet først og fremst kongens interesse i 

malmfunn, en bekreftelse av bergfriheten, og forholdet mellom staten og bergverkseierne. 

Loven består av 20 artikler med ulike bestemmelser, og i det følgende er de artiklene relevant 

for denne oppgaven beskrevet.141 Den første bestemmelsen omhandlet malmfunn, og at den 

som hadde kunnskap om dette, eller visste om steder hvor det fantes tilgang på malm, måtte 

meddele dette til den av Overbergamtets betjenter som var i nærheten. Deretter kunne 

personen som hadde oppdaget ertstilgangen motta et bevis på at han var første finner, og at 

han hadde rett på denne tilgangen.142 Den tiende artikkelen i denne loven legger vekt på at 

                                                           
135 Helland, Norsk bergret. Med udsigt over andre landes bergværkslovgivning, s. 24-25. 
136 Helland, Norsk bergret. Med udsigt over andre landes bergværkslovgivning, s. 23. 
137 Helland, Norsk bergret. Med udsigt over andre landes bergværkslovgivning, s. 23. 
138 «Bergordning», Bergverkshistorie.no 
https://www.bergverkshistorie.no/Artikkel/Bergordningen-av-1540 04.10.17  
139 Helland, Norsk bergret. Med udsigt over andre landes bergværkslovgivning, s. 23. 
140 Nagel, Staten og bergverkene: avgjørelsesprosessen omkring bergverksprivilegier under eneveldet, s. 108-
109. 
141 «Bergordinansen av 1683», Bergverkshistorie.no. Lest: 16.01.2017. 
https://bergverkshistorie.no/Read.aspx?Name=Bergordinansen-av-1683.  
142 Schou, Jacob Henric (red.) 1795. «Berg-Ordinance i Norge av 23.juni 1683», i Chronologisk Register over de 
Kongelige Forordninger og Aabne Breve, samt andre trykte Anordninger som fra Aar 1670 ere udkomne, 
tilligemed et nøiaktig Udtog af de endnu gjeldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne 
I Danmark og Norge, forsynet med et alphabetisk Register. 1 del som indeholder Kong Christian V Forordninger 
fra 1670 til 1699 samt nogle før hans Tid udkomne Anordninger. Kiøbenhavn: Bacharias Breum, s. 368-369. 

https://www.bergverkshistorie.no/Artikkel/Bergordningen-av-1540%2004.10.17
https://bergverkshistorie.no/Read.aspx?Name=Bergordinansen-av-1683
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bergmesteren og Overbergamtet skulle underrettes om nye malmfunn.143 Den trettende 

artikkelen sier at partisipantene skulle rette seg etter de utgitte bergforordningene, og at de 

skulle følge Overbergamtets bestemmelser.144 Av disse artiklene kan det leses at bergmesteren 

og Overbergamtet skulle underrettes om nye malmfunn, samt at det var Overbergamtet som 

skulle konfirmere malmfunnet. I tillegg viser den trettende artikkelen at partisipantene i 

utgangspunktet var underlagt Overbergamtet i henhold til å følge gjeldende lovverk. 

 

Oppsummering 

Jamfør redegjørelsen i dette kapittelet var det ulike institusjoner og administrative apparater 

som hadde formell autoritet innenfor gruvedriften i Danmark-Norge etter 1660. Kongen var 

øverst i hierarkiet, deretter var det fra 1660 Rentekammeret, og under der igjen, på et slags 

mellomnivå mellom kongen og de norske bergverkene, var Overbergamtet. 

Det ble utnevnt en berghauptmann i Norge allerede i 1620. Jamfør det Weidling skriver i 

kapittel 3 om berghauptmann- og overberghauptmannsembetene, så viser også undersøkelsen 

i dette kapittelet at det var to (over)berghauptmenn i Norge mellom 1646 og 1653. Etter dette 

var det en overberhauptmann med myndighet over hele Norge, og i stedet en bergmester 

Nordafjells og en bergmester Sønnafjells. 

Anordningen om bergamtets opprettelse sier imidlertid ikke noe om den Nordafjelske 

bergmesters plass i Overbergamtet. Dette tyder på at fra opprettelsen i 1654 så var ikke 

bergmesteren Nordafjells en del av selve kollegiet i Overbergamtet, men at han var en del av 

den statlige bergverksforvaltningen og dermed underlagt Overbergamtet. Et viktig poeng her 

er imidlertid at det ikke hadde blitt utnevnt en bergmester Nordafjells da Overbergamtet ble 

opprettet i 1654. Slik det er omtalt i kapittel 1, så ble den første Nordafjelske bergmester 

utnevnt i 1655. Likevel blir det fastsatt i den samme bestemmelsen at det både skulle 

opprettes et Overbergamt - og et bergmesterembete Nordafjells. Av den grunn er det 

nærliggende å tro at dersom den Nordafjelske bergmesteren var tiltenkt en plass blant 

kollegiet i Overbergamtet, så hadde det blitt presisert i denne bestemmelsen. 

Både Bergordningen av 1539 og Bergordinansen av 1683 viser at bergmesteren skulle ha 

ansvar med å tildele mutingsbrev til de som hadde oppdaget malmforekomster. I tillegg viser 

Loven fra 1539 også til at det var bergmesteren som skulle avgjøre tvister i bergverkssaker. 

                                                           
143 Schou, Jacob Henric (red.), «Berg-Ordinance i Norge av 23.juni 1683», s. 373. 
144 Schou, Jacob Henric (red.), «Berg-Ordinance i Norge av 23.juni 1683», s. 373-374. 
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Imidlertid ble det ved Overbergamtets opprettelse i 1654 bestemt at det var dette organet som 

skulle prosedere og dømme i bergverkssaker. Av den grunn er det rimelig å anta at 

Overbergamtet overtok dette ansvaret som fra 1500-tallet hadde vært bergmesterens ansvar. 

Men hva var det egentlig bergmesteren skulle gjøre? For å svare på dette blir instruksene for 

bergmesterne Nordafjells nærmere analysert i kapittel 5. 
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KAPITTEL 5   

BERGMESTERENS ‘FORMELLE ROLLE’ 

__________________________________________________________________________ 

Instrukser for bergmesterne i det Nordafjelske Norge, 1656-1689 

Dette kapittelet omhandler de instruksene som ble gitt bergmesterne i det Nordenfjelske 

Norge i perioden 1656-1689. Jamfør Bergordningen av 1539 og Bergordinansen av 1683, så 

kommer det til uttrykk at bergmesterens hovedarbeidsoppgave skulle være å dele ut 

mutingsbrev og tillate oppstart av bergverksdrift. Dette blir i kapittel 4 betegnet som et 

utgangspunkt for bergmesterembetet.  

De instruksene som er blitt undersøkt i dette kapittelet er skrevet med gotisk håndskrift. En 

kjennelse ved slike eldre dokumenter er at de inneholder lange setninger, og det er få avsnitt 

og punktum. Derfor er det en gjennomgående tendens ved alle instruksene at de ulike 

arbeidsoppgavene ikke er delt opp, men at de er skrevet ‘på rekke og rad’. Av den grunn har 

jeg valgt å omtale de ulike ansvarsområdene som blir beskrevet i instruksene som ‘poster’.145 

Det var tre ulike bergmestere Nordafjells mellom 1656 og 1699; Jacob Mathias Tax fikk sin 

bestalling som bergmester Nordenfjells av overberghauptmann Gedde 8.september 1656.146 

Henning Irgens ble bergmester over bergverkene Nordafjells etter Jacob Mathias Tax, da han 

fikk bestalling av kong Christian 5. den 28.mars 1669.147 Michael Weichart ble bergmester 

over bergverkene Nordafjells i 1688 etter Henning Irgens, jamfør bestalling av 26.mai 

1688.148  Henning Irgens ble på ny bergmester Nordenfjells i 1689, etter Michael Weichart, og 

satt i dette embetet til han døde i 1699. Året da Weichart var bergmester var Irgens imidlertid 

bergmester i ‘Nordlandene’, etter bestalling av 26.mai 1688.149  

Som beskrevet i kapittel 1, så søker oppgaven svar på om bergmesteren handlet i kongens 

interesser. I den forbindelse bør vi først undersøke hva bergmesteren skulle gjøre – altså 

                                                           
145 Tor Weidling benytter begrepet ‘poster’ når han beskriver embetsmenns ulike arbeidsoppgaver i boken 
Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814. 
146 PA – 211 – Røros kobberverk: 4A.1.3.  
147 PA – 211 – Røros kobberverk: 4A.1.4. 
148 Riksarkivet, Danske Kanselli 1572-1799: Kongebrev 1688. F/Fc/Fca/Fcaa/L0015: Norske registre (mikrofilm), 
1688-1691, s.55b-56a 
https://media.digitalarkivet.no/view/60475/112. 05.11.2017. 
149 Riksarkivet, Danske Kanselli 1572-1799: Kongebrev 1688. F/Fc/Fca/Fcaa/L0015: Norske registre (mikrofilm), 
1688-1691, s.55a-55b. 
https://media.digitalarkivet.no/view/60475/111. 26.10.2017 

https://media.digitalarkivet.no/view/60475/112
https://media.digitalarkivet.no/view/60475/111
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hvilke instrukser som ble gitt. Det var kongen som utnevnte bergmesterne, og hans motiv for 

å utnevne en bergmester blir studert her gjennom å lese instruksene. Disse instruksene sier 

sannsynligvis noe om de interessene som kongen hadde – og som han ønsket at bergmesteren 

skulle opprettholde. Fordi instruksene viser at bergmesterens arbeidsoppgaver omfavnet bredt, 

ser jeg det som hensiktsmessig å dele opp ansvarsområdene i tre deler: bergmesterens 

arbeidsoppgaver overfor henholdsvis Overbergamtet, bergverkene i det Nordafjelske Norge 

og kongen.   

 

Hvem sine interesser skulle bergmesteren overholde? 

Slik det er blitt omtalt i foregående kapitler hadde kongen en stor interesse for gruvedriften. 

Dette kan forstås i sammenheng med ideen om en sterk stat i den samme perioden. 

Merkantilismen krevde en sterk stat som var bygget på rikdom fra edelt metall og krigføring. 

Privilegier, monopoler og tollrestriksjoner var viktige midler for å fremme former for industri. 

Gruveindustrien ble viktig, først og fremst rent økonomisk som et industrielt økonomisk 

prosjekt og produksjon av varer både for ‘hjemmemarkedet’ og for eksport. Men også 

finansielt gjennom produksjonen av edle metaller som gull og sølv, og militært på grunn av 

viktigheten av kobber og jern i produksjon av våpen.150 I tillegg er det også en viktig faktor at 

gruveindustrien brakte internasjonal prestisje over kongen, og til gjengjeld for dette ga kongen 

privilegier som tillot gruvedrift. 151 Kongen hadde øverste makt i Norge, og i 1660 ble han 

eneveldig. Det politiske systemet i eneveldet hadde et prinsipp om at det skulle være én 

politisk vilje - kongens vilje, og jamfør kongeloven skulle den lovgivende-, den utøvende- og 

den dømmende makt være samlet hos han. Det er likevel viktig å merke seg at den eneveldige 

kongen ikke tok alle bestemmelser alene, han hadde et byråkrati rundt seg.152 

Overbergamtet var underlagt kongen og hadde øverste kontroll over alle bergverkene i Norge, 

samt underoffiserene som arbeidet ved de ulike verkene.153 Bergmesteren var derfor en del av 

et større organ som forvaltet bergverkssaker. På kongens vegne skulle Overbergamtet drive de 

norske bergverkene «[…] med største Fordeel og mindste Omkostning [..]».154 Dette hadde 

                                                           
150 Nagel, «Norwegian Mining in the Early Modern Period», s. 138-140. 
151 Nagel, «Norwegian Mining in the Early Modern Period», s. 138-140. 
152 Nagel, Staten og bergverkene: avgjørelsesprosessen omkring bergverksprivilegier under eneveldet, s 21. 
153 NRR XI, s.58.  
154 NRR XI, s.57. 



38 
 

bakgrunn i at kongens interesser i stor grad omhandlet den økonomiske gevinsten rundt 

bergverkene. 

Et første inntrykk av instruksene som ble gitt de respektive bergmesterne i perioden 1656-

1689 er at de spenner over et bredt ansvarsområde. Det innebar alt fra å føre generaloppsyn 

over bergverkene i det Nordafjelske Norge, til oppfølging av arbeidernes lønn ved de enkelte 

bergverk. Det er gjennom de ulike bestallingene og instruksene at bergmesteren blir pålagt 

ansvar. I bestalling og instruks til Henning Irgens heter det at det var bergmesterens plikt 

overfor kongen å gjøre det arbeid som instruksen beskriver og de oppgavene som var 

bergmesterens ansvar. Han skulle være hengiven og trofast, og arbeide etter det som var best 

for kongen: «[…] være oss som sin Absolut och Souveraine arfue konge och herre eftter der 

forunden hans allerunderdanigdte pligt och skyldighed liudig huld och troe och udi alle 

maader vide och ramme voris gafn och beste med største flid och ifurer […]».155   

I det følgende blir det gitt en tematisk gjennomgang av bergmesternes ansvarsområde – altså 

de instrukser som kongen ga til bergmesterne. 

 

Hva skulle bergmesteren gjøre overfor Overbergamtet? 

I instruks og bestalling for Michael Weichart fra 26.mai 1688 vises det at bergmesteren for 

det første var underlagt Overberghauptmannen i Overbergamtet: «[…] folgen particulairen 

instructionen von unser berghauptmann nach […]»,156 altså at bergmesteren skulle følge de 

ordre som han ga.  

Bergmesteren skulle ha det som blir omtalt som et ‘generaloppsyn’ med bergverkene 

Nordafjells.157 Begrepet ‘general’ i vid forstand betyr den høyeste grad,158 derfor kan begrepet 

‘generaloppsyn’ forstås som at bergmesteren skulle ha det øverste oppsynet over de 

bergverkene som var i drift i det Nordafjelske Norge. Denne posten i seg selv kan virke som 

en stor jobb. I den forbindelse kan vi se på det som vises under «Malmbergverk i det 

Nordafjelske Norge i siste halvdel av 1600-tallet» i kapittel 1. Det var fire malmbergverk i 

drift i det Nordafjelske Norge i perioden 1656 og 1689; Kvikne kobberverk, Røros 

                                                           
155 PA - 211 – Røros kobberverk: 4A.1.4. 
156 Riksarkivet, Danske Kanselli 1572-1799: Kongebrev 1688. F/Fc/Fca/Fcaa/L0015: Norske registre (mikrofilm), 
1688-1691, s.55b-56a 
https://media.digitalarkivet.no/view/60475/112. 05.11.2017. 
157 PA – 211 – Røros kobberverk: 4A.1.3.  
158 Bokmålsordboka. General. 
https://ordbok.uib.no/general. 06.03.2018 

https://media.digitalarkivet.no/view/60475/112
https://ordbok.uib.no/general
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kobberverk, Løkken kobberverk og Mostadmark jernverk. Altså skulle bergmesteren 

Nordenfjells føre det øverste oppsynet over disse fire bergverkene.  Hva menes egentlig med 

at bergmesteren skulle føre det øverste oppsynet med disse bergverkene? På et overordnet 

nivå representerer bergmesterembetet på mange måter en kontrollerende rolle som skulle føre 

tilsyn. At kongen gir bergmesteren et ‘generaloppsyn’ kan indikere at han først og fremst ville 

kontrollere om alt gikk som det skulle ved bergverkene, både når det gjaldt selve gruvedriften, 

og den administrative driften. 

Ved bergverkene var det bergskriveren som hadde ansvar for regnskapene.159 Men ifølge 

instruks og bestalling til Jacob Mathias Tax så skulle bergmesteren motta regnskapene for 

bergverkene Nordafjells. Regnskapene skulle videre leveres til Overbergamtet hvert år, for at 

det skulle kunne etterse at arbeiderne hadde fått sin betaling, i riktig sum og til riktig tid.160 

Men hvilken betydning hadde det at bergmesteren fikk ansvar for å motta regnskaper? Det 

kan indikere et ønske fra kongens side om å påse at bergregnskapene skulle være i orden, og 

et ønske om at arbeiderne ved bergverkene fikk betaling for det arbeidet de utførte. Dette kan 

igjen tyde på at kongen ville forsikre seg om at ledelsen ved bergverkene handlet på riktig 

måte, og at han av den grunn ville ha en av sine ‘egne’ menn til å kontrollere dette.  

En annen post i bestallingen og instruksen til Jacob Mathias Tax fra 1656 opplyser at 

bergmesteren skulle utstede mutingssedler og videre holde oppsyn med at nye ‘mutere’ ikke 

arbeidet innenfor andre sirkumferenser. Dette begrunnes med at Overbergamtet i Kristiania 

som hadde det overordnede ansvaret for muting, lå langt unna i geografisk avstand. 161 

Ansvaret med muting vises også i instruks og bestalling til Henning Irgens hvor det står at 

bergmesteren skal «[…] paa Nye ganger, som uden for andre priviligerende circumferentzer 

findis, antage retten til muthinger […]».162 Videre står det at kongen, i henhold til 

bergordningen, skulle utdele privilegier etter at mutingen var godkjent.163 

Med muting menes erverv av rettigheter til å undersøke en forekomst av malm. På 1600-tallet 

innebar mutingen også rettigheter til å drive bergverk.164 Anne-Hilde Nagel skriver at det var 

bergamtsbetjenter som skulle vurdere malmfunnet når nye finnere henvendte seg. Finneren 
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skulle videre motta et mutingsbrev på at han var første finner, og dermed hadde ervervet 

retten til utvinning av forekomsten.165 Bergmesterens arbeid med å holde oppsyn over muting 

og oppstart av bergverk vitner om ønske fram kongens side at det skulle være orden, og om å 

unngå konflikter mellom bergverk og jordeiere. Dette kan igjen ses i sammenheng med at det 

var kongen som ga privilegier på bergverksdrift, og at han da var opptatt av at det ‘formelle’ 

var i orden når han ga disse privilegiene. Slik det også ble redegjort for i kapittel 4, så var 

arbeidet med muting en stor det av bergmesterembetet også fra dets opprettelse på 1500-tallet.  

 

Hva skulle bergmesteren gjøre overfor bergverkene i det Nordafjelske 

Norge? 

Ifølge instruks og bestalling til Michael Weichart hadde bergmesteren «[…] gesamt befehlen 

für dem Werck […]», 166 altså at han hadde et overordnet ansvar for driften av bergverkene i 

det Nordenfjelske Norge. Denne posten kan trekkes tilbake til det som er skrevet overfor om 

at «bergmesteren skulle føre et generaloppsyn» over bergverkene Nordafjells. Men hva betyr 

det egentlig at bergmesteren hadde et overordnet ansvar for driften av bergverkene? Dette 

utdypes videre i instruksen: 

«[…] die hütten arbeiten beaufsichtigen [….] mit unseren hütten reuter […]»167 

Bergmesteren hadde ansvar med å kontrollere arbeidet som ble gjort ved bergverkene. En 

viktig oppgave han hadde var å føre tilsyn med det arbeidet som foregikk ved hyttene ved 

bergverkene – i samhandling med hyttereuteren. I tillegg nevnes det også at bergmesteren 

skulle komme med forslag til nødvendige forbedringer av driften. Siden denne posten 

omhandlet hyttearbeidet ved bergverkene er det rimelig å anta at det med forbedringer av 

driften menes driften av hyttearbeidet. 168 Denne posten indikerer at kongen så det som viktig 

at bergmesteren var fysisk til stedet ved bergverkene og selv kunne kontrollere det som 

foregikk. Jamfør instruksen til Brostrup Gedde i 1653 som omtales i kapittel 4, skulle 
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overberghaupmannen reise rundt og inspisere alle bergverkene i Norge én gang i året. Dette 

viser derfor at det var behov for en bergmester som kunne kontrollere det som foregikk ved 

bergverkene oftere enn det overberghauptmannen skulle. Dette med å føre kontroll over 

bergverkene blir også omtalt i instruks til Henning Irgens: «[…] de wercker som er udi brug 

tilbørlig och i bestandigste maade forbedris och fortsettis».169 Altså at bergmesteren hadde et 

ansvar med at bergverkene ble forbedret – og et ansvar med at de ble holdt i drift og ikke ble 

nedlagt. 

Videre i instruksen til Weichart vises det at bergmesteren skulle forvalte de materialene som 

ble benyttet til berg- og hyttekonstruksjoner, og passe på at materialene kom fram der de 

skulle brukes: «Die materialien zum berg und hütten-bau verwalten […].170 Bergmesteren 

skulle også føre tilsyn med skogressursene og påse at det ble forvaltet riktig.171 Det 

ressurskrevende arbeidet bergmesteren var satt til å gjøre ved bergverkene kan vises gjennom 

å se nærmere på Røros kobberverk. Ved kobberverket på Røros var behovet for trevirke 

nærmest umettelig. Trevirke ble brukt som settved i gruvene til fyrsetting, og det var behov 

for ved under smelteprosessen. Store mengder kull ble benyttet i smelteovnene. I tillegg til 

dette var det behov for trevirke til materialer for bygging og anlegg ved kobberverket.172 Det 

fantes en skog- og kullfogd ved bergverkene som sørget for at det var tilgang på trekull, mens 

skoginspektørens ansvar var at skogen ble utnyttet på en forsvarlig måte.173 Det virker derfor 

som bergmesteren skulle ha det overordnede tilsynet for materialforvaltningen, og var ikke 

forpliktet til å gjøre det daglige arbeidet med dette.  

Bergmesteren skulle også påse arbeidernes lønninger, at lønnen ble gitt til riktig tid og at den 

ble gitt i rede penger. I denne sammenheng skulle han også påse at arbeidere eller 

partisipanter «ikke begikk uregelmessigheter».174 Ved bergverkene så skulle eierne komme 

med pengene, bergskriveren og direktøren skulle levere pengene. Dette tyder på at 
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bergmesteren hadde et overordnet ansvar heller enn en forpliktelse til selv å gjennomføre 

utbetalingene av lønn.  

Det var også bergmesterens ansvar å påse at det kun var dyktige fagfolk som ble ansatt i 

stillingene som bergbetjenter ved bergverkene, «[…] qualificierte officiren zum administriren 

[…]». 175 Med begrepet ‘bergbetjent’ menes de høyere stillingene ved bergverkene.176 Så hva 

betydde egentlig dette ansvaret? Ved å påse at det ble ansatt dyktige fagfolk ved bergverkene 

kan dette igjen tyde på at kongen ville ha en ansvarlig bergverksdrift. Som nevnt tidligere så 

var bergverksindustrien viktig for kongen, og han tjente gode penger på dette. Da er det 

nærliggende å tro at han også ville fremme sin mening når det gjaldt ansettelser av 

mellomledere ved verkene.  

Ifølge Ida Bull var bergverkene i Norge underlagt en særskilt jurisdiksjon177,178 slik omtalt i 

kapittel 4. Dette vil si at det var en egen bergverksrett ved de enkelte bergverk. I sammenheng 

med Overbergamtet så var denne bergretten en underdomstol i bergverksaker.179 Jamfør 

instruks til Jacob Mathias Tax skulle bergmesteren betjene bergretten ved bergverkene i det 

Nordafjelske, og avgjøre uenigheter som oppstod.180 Dette kommer også til uttrykk i 

Weicharts instruks: «[…] angewiesen sein desten befehl und anordnung willig folgen und 

exsequiren.»,181 altså at bergmesteren skulle være til stede med representativ kommando, og 

handle etter anordningen.  

Det kommer til uttrykk i litteraturen at det er noen uklarheter hva gjelder denne særskilte 

bergretten. På bakgrunn av instruksene tyder det på at bergmesteren først og fremst i henhold 

til dette skulle bidra med å avgjøre tvister som fant sted ved bergverkene. På den måten 

trengte de ikke involvere Overbergamtet i lokale konflikter som i utgangspunktet kunne løses 

uten innblanding fra øvrige embeter eller organer. Senere i kapittel 6, vises det derimot til at 

det oppstod opprør som bergmesteren ikke løste i henhold til instruksene. 
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Hva skulle bergmesteren gjøre overfor kongen? 

Ifølge instruks og bestalling til Michael Weichart skulle bergmesteren føre kontroll over de 

bergproduktene som ble framstilt ved bergverkene. Han skulle også påse at tienden til kongen 

var riktig oppveid og at den ble levert til rett tid og på rett sted.182  At det var bergmesterens 

arbeid å kontrollere kongens tiende vises også i instruksen til Henning Irgens: «Dissligeste 

skal hand […] voris kongl. Thiende […] til rette tid rederligen ch riktigen afleggis».183 I 

denne posten blir bergmesterens arbeid direkte overfor kongen gjort gjeldende. Slik det er 

omtalt tidligere så var bergverkene en viktig inntektskilde for kongen. Og en tidel av det 

kobberet som ble produsert ved bergverkene tilfalt kronen. 

Slik det vises i instruksene så delegerte kongen mye ansvar til bergmesteren – og 

Overbergamtet, på tross av utfordringen med et såkalt prinsipal-agent-problem som kan skape 

problemer dersom prinsipalens mål ikke sammenfaller med agentens mål. Men hvorfor 

delegerte han bort så mye ansvar i utgangspunktet? Et viktig poeng her er at kongen var i 

København og dermed geografisk langt unna bergverkene i Norge. Mye tyder på at det var 

nødvendig at han kunne delegere ansvar til noen andre.  

Jamfør den norske bergordningen fra 1539 kommer det til uttrykk at kongen ga fra seg 

kontroll da nye bergverk ble etablert. Ifølge denne loven ga kongen privilegier slik at det nye 

gruvesamfunnet ble en ‘ganske’ fri bergstad. I tillegg ble det også gitt lovnader fra kongen om 

ytterligere frihet dersom bergverket hadde fremgang.184 Med grunnlag i det gjeldene 

lovverket, så ga altså ikke kongen fullkommen frihet til bergverkene, men sikret seg selv et 

forbehold fordi det i det store og hele var hans eiendom.185 I og med at kongen ga fra seg mye 

kontroll, kan dette også være en medvirkende faktor til hvorfor kongen utnevnte en egen 

bergmester Nordafjells i utgangspunktet. Som nevnt tidligere var de norske bergverkene 

viktig for kongen. Og det kan sies at det hadde vært merkelig dersom kongen hadde delt ut 

privilegier til bergverk med et grunnleggende ønske om å tjene på dette rent økonomisk, uten 

at han hadde noen form for innsyn eller påvirkningskraft.  
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En annen grunn til at kongen ville utnevne en bergmester Nordafjells for å beholde en form 

for kontroll kan tilsynelatende være at de fleste norske bergverkene var eid av private – 

jamfør det som er skrevet i kapittel 1. I de privateide bergverkene var partisipantene 

ansvarlige for driften, hvor antall parter den enkelte hadde i verket svarte til hvor stort 

ansvaret var.186 Dette betyr at selv om det var kongen som delte ut privilegier, så var det 

partisipantene som eide disse private bergverkene. Dersom kongen ikke hadde hatt en 

bergmester som skulle kontrollere bergverksdriften, så er det trolig at han da ikke hadde hatt 

noen større involvering i disse bergverkene enn at han hadde krav på en tidel av det kobberet 

som ble produsert. Med bergmesterens tilstedeværelse i det Nordenfjelske Norge som en 

kontrollerende embetsmann over bergverkene, kunne kongen få innsikt og oppdateringer over 

det som foregikk. 

 

Oppsummering 

De analyserte instruksene fra 1600-tallet kan vitne om en utvikling av bergmesterembetet fra 

Bergordningen ble gitt i 1539. Slik det kommer til uttrykk i instruksene hadde bergmesteren i 

det Nordafjelske Norge et bredt ansvarsområde, men først og fremst administrativ karakter.  I 

det administrative ligger et ansvar med å blant annet kontrollere lønninger, arbeiderforhold, 

den daglige bergverksdriften og at det var dyktige fagfolk som ble ansatt i stillingene som 

bergoffiserer. En viktig bemerkning i denne sammenhengen er at bergmesteren ikke hadde 

direkte ansvar hva gjaldt den daglige driften- og arbeidet ved bergverkene i det Nordafjelske 

Norge som sådan. Bergmesteren skulle først å fremst kontrollere, noe som kan omtales som et 

‘generaloppsyn’ slik det blir beskrevet i en av instruksene. I tillegg indikerer instruksene at 

bergmesteren også hadde et ansvar i form av juridisk karakter, fordi det trolig var han som 

skulle betjene bergretten ved verkene. 

Dersom en ser disse instruksene med bergmesterens kontrollerende rolle i lys av hva som var 

kongens motiv med å utnevne en bergmester Nordafjells, så kan dette indikere et ønske fra 

kongens side om å inneha kontroll over bergverkene i dette området.  Fordi Overbergamtet 

skulle drive de norske bergverkene på kongens vegne – med størst mulig lønnsomhet og minst 

mulige omkostninger – og fordi bergmesteren Nordafjells var en del av denne statlige 

bergverksforvaltningen, indikerer også denne analysen at det var kongens interesser som 

bergmesteren skulle overholde. I tillegg uttrykkes det også i en av instruksene at det var 
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bergmesterens plikt overfor den suverene kongen å betjene sitt embete i henhold til 

instruksene.  
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KAPITTEL 6  

BERGMESTERENS ‘FAKTISKE ROLLE’  

___________________________________________________________________________ 

 

Dette kapittelet omhandler en analyse av bergmesterens aktiviteter og daglige gjøremål. Ved å 

se på hans tilknytning til Røros kobberverk, som var det største kobberverket i Norge, er 

målet å undersøke hva bergmesteren egentlig gjorde i sitt embete. Fulgte han de instruksene 

som var gitt i bestallingene? Eller handlet han på egenhånd? Og opprettholdt bergmesteren 

kongens interesser? 

Etter analysen av instruksene finner jeg at bergmesteren hadde et bredt ansvarsområde, der å 

føre kontroll var en av de fremste oppgavene. I henhold til instruksene vises det at 

bergmesteren i stor grad skulle føre et såkalt generaloppsyn. Kapittel 5 argumenterer for at 

bergmesteren skulle arbeide etter kongens interesser, og at kongens behov for kontroll over 

bergverkene var en viktig faktor for at det var behov for en bergmester Nordafjells. Dette 

viser at forholdet mellom kongen og bergmesteren kan relateres til prinsipal-agent-teorien.  

Sett i lys av denne teorien er prinsipalen avhengig av agentens handlinger for å nå sine egne 

mål. Og for at kongen skulle nå sine mål om inntekter fra bergverkene, var han avhengig av at 

embetsmennene arbeidet etter hans interesser, og derfor inkluderte dette også en delegering av 

beslutningsmyndighet. Men hvordan kunne kongen stole på at embetsmennene gjorde akkurat 

dette? Ifølge teorien er en klassisk løsning på dette problemet fastsettelsen av lønnsvilkår, 

altså at agenten gjennomfører det arbeidet han er satt til å gjøre mot at han får betalt fra 

prinsipalen. I instruksene som ble gitt de respektive bergmesterne ble lønnen fastsatt. Dette 

vises blant annet i instruks og bestalling til Michael Weichart hvor han forplikter seg til å 

arbeide under den absolutte og suverene kongen, mot en betaling på «[…] jahrlig 500 

Rdr.»,187 altså en årslønn på 500 riksdaler. I følge teorien er prinsipalen avhengig av at 

agenten til en viss grad må godta prinsipalens maktposisjon. Sett i lys av dette kan det også 

sies at kongen sikret seg at embetsmennene i Overbergamtet arbeidet i hans interesser 

gjennom avleggelse av ed hos kongen, noe alle bergoffiserer og bergembetsmenn måtte gjøre. 

Dette vises blant annet i bestalling for overberghauptmann Brostrup Gedde: «[…] udi alting 
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ramme vores og vore Undersaatters Bedste, Gavn og Fordel, som en oprigtig og forfaren 

Overberghopmand vel egner og anstaar efter den Ed, han os derpaa særdeles gjort og aflagt 

haver».188 I denne bestallingen vises det også til at Overberghauptmann Brostrup Gedde 

skulle motta et årlig beløp på 2000 riksdaler i lønn mot han var tro i sin tjeneste.189 

 

Riktig lønn til rett tid 

Både i løpet av Jacob Mathias Tax og Henning Irgens sine perioder som bergmestere 

Nordafjells, oppstod det flere konflikter med arbeiderne grunnet manglende utbetaling av 

lønn. Å føre tilsyn med at arbeiderne fikk utbetalt lønn til rett tid og i rede penger var jamfør 

instruksene i kapittel 5, en av bergmesterens arbeidsoppgaver.   

I 1666 mottok bergmester Tax og overbergråd Marcilius flere klager fra arbeiderne ved Røros 

kobberverk, henholdsvis 4.mars og 16.mars. Bakgrunnen for denne klagen var at arbeiderne 

ikke hadde fått lønn på over tre uker. Klagen fra 16.mars var rettet mot verkseier Joakim 

Irgens.190 Ifølge Knut Sprauten så hadde arbeiderne til gode om lag 24.000 riksdaler hos den 

største deleieren i Røros kobberverk, Joakim Irgens. Grunnen til dette var i hovedsak at han 

ikke hadde bidratt tilstrekkelig med nødvendige driftsmidler, altså den kapitalen som trengtes 

for å holde kobberverket i gang.191 Partisipantene (deleierne) ved Røros kobberverk var 

personlig ansvarlig med å finansiere verkets drift i henhold til de parter de eide.192 Dette tyder 

på at det på 1660-tallet var forholdet mellom Joakim Irgens og arbeiderne som var den 

utløsende årsaken til de urolige forholdene – som bergmester Tax karakteriserte som 

«ubeskrivelig jammer» og at de fattige var hjelpeløse.193  

I håndteringen av disse klagene fikk derfor bergmester Tax i oppgave av Marcilius å selge 

kobber til Hamburg eller Holland for å kunne betale arbeiderne.194 Flere arbeidere hadde holdt 

til i Trondheim mens de ventet på å få utbetalt lønningene, men det skulle ta hele sju uker før 

de fikk utbetalingen. Etter dette ble bergfolkene befalt å dra tilbake til Røros, hvorpå 

bergmester Jacob Mathias Tax sendte med et brev til direktøren ved Røros kobberverk, 

Christian Arnisæus. I dette brevet ga Tax instruks til direktøren om å sette bergfolkene som 
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hadde reist til Trondheim tilbake i arbeid.195 På tross av at arbeiderne hadde sendt flere klager, 

og at de hadde ventet i flere uker, så viser dette at bergmester Tax til slutt overholdt sine 

instrukser i henhold til å påse at arbeiderne fikk betalt. I tillegg til dette sørget han også for at 

direktøren tok arbeiderne tilbake i arbeid.  

Det var mye uroligheter blant arbeiderne på Røros gjennom året 1666. Dette førte i sin tur til 

at bergmester Tax ga ordre om å begrense uorden som fant sted der, dette være seg spesielt 

inntak av alkohol.196 Dahle skriver at direktør Arnisæus ga arbeiderne jobbene tilbake – på 

tross av at han selv ikke ønsket dette. Han svarte med å behandle arbeiderne hardt, og 

bergmester Tax måtte igjen kontakte direktøren.197 Den 11.september i 1669 ga han en 

befaling til Christian Arnisæus og Claus Sommer198 om at de må behandle arbeiderne 

bedre.199 Ifølge kongebrev fra 1670 gikk dette faktisk så langt at arbeiderne ba kongen om å 

ansette en mann som kun hadde i oppgave å håndtere arbeidernes klager.200 Kongen svarte 

imidlertid denne henvendelsen med en befaling til stattholderen om at han skulle pålegge 

partisipantene i kobberverket på Røros og bergmesteren Nordafjells, å sørge for at det alltid 

var penger i kassen til å betale arbeidernes månedslønninger.201  

Ut fra dette ser det ut til at bergmesteren fungerte som en slags megler mellom arbeidere og 

direktør ved kobberverket på Røros. Til direktørene ga han for det første beskjed om at han 

skulle betale arbeidernes lønninger. For det andre beordret han direktøren om å gi arbeiderne 

jobben tilbake, og for det tredje ga han befaling til direktøren om å behandle arbeiderne på en 

god måte. Til arbeiderne ga bergmesteren ordre om å begrense uroligheter, inkludert inntak av 

alkohol. På bakgrunn av dette virker det ikke som om bergmesteren tar noens parti i forhold 

til andre, men at han utøver en meglerrolle hvor han forsøker å gjøre de involverte aktørene til 

lags. I bergmesterens arbeidsansvar lå oppgaven med å kontrollere den overordnede driften 

ved blant annet Røros kobberverk. Dette kan tyde på at det var etter hans interesse å løse 

uenigheter som oppstod ved verket mellom for eksempel direktør og arbeidere, slik at dette 

ikke gikk ut over den daglige driften.  

                                                           
195 Dahle, Røros kobberværk 1644-1894, s. 22. 
196 PA-211-Røros kobberverk:18.1.11. 
197 Dahle, Røros kobberværk 1644-1894, s. 23. 
198 Claus Sommer var bergskriver ved Røros kobberverk. 
199 PA-211-Røros kobberverk: 20.1.15 
200 Norske kongebrev, bind 2, hefte 1: 1670, s.28. 
201 Norske kongebrev, bind 2, hefte 1: 1670, s.35 
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På bakgrunn av det som er skrevet ovenfor, tyder det på at bergmesterens rolle ikke var 

overflødig, men av betydning. Jamfør de urolighetene som fant sted ved Røros kobberverk i 

perioden da Jacob Mathias Tax innehadde bergmesterembetet, ble dette også en utfordring 

under embetet til Henning Irgens. I perioden mellom 1656 og 1689 er det en gjennomgående 

tendens at det oppstod situasjoner hvor arbeiderne ikke fikk lønn. Disse stadige uenighetene 

kan tyde på at det faktisk var behov for bergmesteren og at han kunne påta seg rollen som en 

megler og en ‘utenforstående’ tredjepart mellom arbeidere og direktør.  

 

Klagene rettes til bergmesteren 

6.september 1666 utferdiget bergmester Jacob Mathias Tax en forordning etter å ha mottatt 

klager fra presten på Røros, Peder Dettelffsen. Bakgrunnen for denne klagen var at det etter 

prestens mening var utbredt et usømmelig liv blant befolkningen i gruvesamfunnet på Røros. 

Med usømmelig liv siktet presten til blant annet slagsmål og øldrikking. Han henvendte seg til 

bergmester Tax, og med kongens medhold ble det slått fast en rekke regler som skulle gjelde 

på Røros. Den mest interessante regelen som ble fastslått av bergmester Tax sett i lys av 

bergmesterens rolle er punkt nr. 8 i denne forordningen som sier at innbyggerne på Røros må 

holde til i bergstaden også i helgedagene, og ikke i seterhusene. I forordningen begrunnet 

bergmester Tax denne regelen med at hvis innbyggerne var utenfor bergstaden i helgene 

kunne de ikke delta i gudstjenester, og at det var ‘fare’ for at de skulle oppføre seg 

uskikkelig.202 Det kan tilsynelatende virke som denne regelen ytrer et ønske fra bergmesterens 

side om å ivareta kontrollen over innbyggerne på Røros. Dersom de var utenfor bergstaden i 

helgene, var de på den måten utenfor verkets kontroll. 

I den samme befalingen fra kongen som omtalt ovenfor, kommer det også til uttrykk at «Alle 

klager må overleveres bergmesteren som må avgjøre saken etter bergordningens rett og 

embetets plikt».203 Dette indikerer at det var bergmesteren som skulle motta og håndtere de 

klagene som bergfolkene på Røros hadde. Samtidig tyder det på at det skulle være 

bergmesterens ansvar – og plikt – å håndtere klagene som forekom. Dette sammenfaller igjen 

med instruksene i kapittel 5 om at det var bergmesteren som skulle betjene bergretten, og i 

den forbindelse håndtere tvister ved verket. Imidlertid skriver Ole Øisang i Rørsboka bind 2, 

Røros kobberverks historie at det var direktøren og betjentene ved de enkelte bergverk som 

satt i bergretten.  Det er altså uklarheter hva gjeler denne særskilte bergretten på Røros. Men i 
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203 Norske kongebrev, bind 2, hefte 1, s. 35. 
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henhold til instruksene og kongens befaling ovenfor at det er bergmesterens plikt å håndtere 

klager, så indikerer dette at bergmesteren hadde en rolle i denne bergretten. Imidlertid kan det 

hende at Øisangs utsagn er basert på at direktør og bergmester var sammen person. I dette 

tilfellet betydde det at direktøren også satt i bergverksretten. Bergmesterens rolle som en 

‘megler’, slik diskutert ovenfor, kan også vitne om at dette er en del av hans daglige arbeid 

fordi han styrte bergretten på Røros. 

 

Arbeidskonflikter og opprør omkring 1670 

Henning Irgens hadde ikke hatt embetet som bergmester Nordafjells så lenge, før 

gruvesamfunnet på Røros igjen ble preget av arbeidskonflikter og opprør. Arbeidsfolkene på 

Røros leverte inn et klagebrev til kansler204 Ove Bielcke, datert 7.mai 1670. Her klaget 

arbeiderne blant annet på at de ble truet av Henning Irgens, og at de hadde sendt flere klager 

til han, men at de ikke hadde mottatt svar. Arbeiderne klaget også på at mange av dem hadde 

penger til gode ved verket, og at de ble trukket i lønn dersom de ikke arbeidet på 

helligdager.205 

Bielckes resolusjon på denne klagen er datert til 14.november 1670. I stedet for å ta 

arbeidernes parti og ordne opp mellom verket og arbeiderne, viser hans beslutning at han 

støttet opp om bergmester Henning Irgens og Joachim Irgens som da var den største deleieren 

i Røros kobberverk. Bielcke var av den oppfatning at arbeiderne hadde opptrådt urimelig 

overfor Henning Irgens og Joachim Irgens, og derfor ga han befaling på kongens vegne til 

arbeiderne om at de måtte forholde seg rolig, og unngå videre uroligheter for å ikke bli 

straffet. Videre ba også Bielcke arbeiderne om å ikke «[…] på deres Principal Sr. Jochum 

Irgens eller min allernaadigste arfveherre og Kongens bergmester, at forgribe for da hafver i 

høyeste exemplar straf at vente […]».206  

I tillegg til Bielckes resolusjon, uttrykte også visestattholder Ove Juul sin mening om 

urolighetene blant arbeiderne på Røros. I et brev datert 19.november 1670 sier han blant annet 

at arbeiderne måtte roe seg ned, på bakgrunn av at arbeiderne hadde rottet seg sammen og 

oppført seg rebelske, og at de hadde overfalt «[…] den af hans Kongl. Maj. allernaadigste 

                                                           
204 Kansleren tilhørte Kanselliet, og var en av kongens nærmeste rådgivere. 
Se Mardal, Magnus A. & Arntzen, Jon Gunnar. (2018, 20. februar). Kansler. I Store norske leksikon. Lest 10.april 
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https://snl.no/kansler.  
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Bergmester Henning Irgens men endog den fornembste af Principal Participant for verket Sr. 

Jochum Irgens og dem med hug, slag blir tracteret […]».207 Ifølge Juul hadde arbeiderne altså 

overfalt Henning og Joachim Irgens og behandlet dem med hugg og slag.  

Denne korrespondansen viser for det første at arbeiderne ikke var fornøyde med forholdene 

ved kobberverket, både hva angikk lønninger, arbeidstimer og med bergmester Henning 

Irgens og Joackim Irgens. For det andre viser det at arbeiderne ikke fikk medhold i sine 

klager, på tross av at de gikk videre opp i administrasjonshierarkiet etter at bergmesteren ikke 

hadde besvart eller håndtert deres første klager. For det tredje viser disse dokumentene at 

bergmesteren blir omtalt som kongens bergmester. At bergmesteren omtales som ‘kongelig 

bergmester’ kommer også til uttrykk hos Nissen i Røros kobberverk 1644-1974.208 

Dette er derfor en ytterligere indikasjon på at bergmesteren var kongens ‘agent’ og 

representant ved bergverkene i det Nordafjelske Norge. Derimot viser også denne 

korrespondansen at som en av kongens embetsmenn, fulgte ikke bergmesteren tilstrekkelig de 

instrukser som han skulle gjøre, i og med at arbeiderne påpekte i sitt klagebrev til Bielcke at 

bergmester Irgens ikke hadde besvart deres tidligere klager.  

 

Dyktige fagfolk i stillingene som bergbetjenter 

Bergmesteren skulle påse at dyktige fagfolk ble ansatt i stillingene som bergbetjenter. Fra 

Henning Irgens sin første periode som bergmester Nordenfjells finnes det kilder som forteller 

at han ga beskikkelser til flere lederstillinger ved Røros kobberverk på 1670-tallet. 12.mai 

1672 skrev Henning Irgens en kontrakt med Anders Staff der hans forpliktelse som belgmaker 

ble beskrevet ved kobberverket på Røros.209 Belgmakeren var snekker ved smeltehytta, og 

denne stillingen var relativt høyt ansett.210 Ole Paulsen fikk beskikkelse av bergmester Irgens 

som hyttemester ved Røros kobberverk i 1673. 211 Hyttemesteren var driftslederen i 

smeltehytta ved verket, og skulle dermed lede den daglige driften der.212 I 1677 ga bergmester 

Irgens beskikkelse til Peder Richertsen som bergskriver ved Røros kobberverk. 213. I 1678 fikk 

                                                           
207 PA – 211 – Røros kobberverk: 20.1.19. 
208 Nissen, Røros kobberverk 1644-1974, s. 10. 
209 PA – 211 – Røros kobberverk: 10A.1.2 
210 Bergstaden.org. Lest: 27.03.2018. 
http://www.bergstaden.org/no/annet/ordforklaringer/bergverksdrift/5-belgmaker .  
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212 Bergstaden.org, Lest: 27.03.2018. 
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Rasmus Schelderup beskikkelse som hytteskriver ved Røros kobberverk av bergmester 

Irgens.214 Hytteskriveren var administrator i smeltehytta og han førte også regnskapet ved 

smelteverket.215 

Viser disse beskikkelsene til at det var bergmesteren som bestemte hvem som skulle bli ansatt 

i disse stillingene? I henhold til gjennomgangen av de ulike instruksene i kapittel 5, skulle 

bergmesteren påse at det ble ansatt kvalifiserte bergverksoffiserer ved bergverkene. Likevel 

viser disse dokumentene at bergmesteren faktisk ansatte bergverksoffiserer. Her kan det 

imidlertid være nødvendig å skille mellom det som omtales som en beskikkelse og bestalling. 

Mens en bestalling viser til et dokument som inneholder utnevnelse av en embetsmann,216 

viser en beskikkelse til en utnevnelse av en ‘vanlig’ stilling.217  Dette indikerer at 

bergmesteren ikke bare utførte et overordnet kontrollansvar ved bergverkene, men at han også 

kunne være direkte involvert i bergverkets anliggende.  Det er også tilsynelatende å tenke at 

dette arbeidet som bergmesteren gjorde også hadde betydning for kongen. Gjennom dette 

hadde han en underordnet som kunne kontrollere hvem som ble ansatt ved bergverkene, og 

om de var dyktige nok til å utføre den jobben som den aktuelle stillingen krevde. 

 

Bergmesterens overordnede ansvar for driften av bergverkene Nordafjells 

I en av postene i instruksen til bergmester Michael Weichart (1688-1689) heter det som nevnt 

i kapittel 5 at bergmesteren skulle ha et overordnet ansvar for driften av bergverkene i det 

Nordenfjelske Norge. Men kontrollerte bergmesteren faktisk driften? Og hvis dette var 

tilfellet, hvordan foregikk det? 

I kildene kommer det til uttrykk at bergmesteren skrev relasjoner om tilstanden ved 

bergverkene Nordenfjells på bakgrunn av befaringer som var gjort. I denne sammenhengen 

viser begrepet ‘relasjon’ til en eldre betydning av ordet som er en beretning. I 1665 ga 

bergmester Tax relasjon om bergverkene nordenfjells,218 og i 1689 ga Michael Weichart 

relasjon angående befaring ved gruvene på Røros.219 Bergmesteren kunne være med på 

befaringene, men i kildene vises det at bergmesteren kunne gi befalinger til bergbetjenter om 

                                                           
214 PA – 211 – Røros kobberverk: 4A.1.8 
215 Bergstatden.org, Lest: 27.03.2018.  
http://bergstaden.org/no/kobberverket/kobberverket-pa-1700-tallet/arbeidsstokken . Lest: 27.03.2018 
216 Begrepet ‘bestalling’ forklares nærmere i kapittel 1 under ‘Begrepsavklaring’. 
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https://snl.no/beskikkelse.  
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å befare gruvene, og skrive relasjoner på bakgrunn av dette. Et eksempel på en slik situasjon 

er bergmester Henning Irgens som i 1683 ga bergskriver Richertson befaling om å befare 

gamle Storwartz gruve sammen med stiegeren ved verket, samt at de også skulle beskrive 

gruvens tilstand og levere dette til bergmesteren. 220 

Gjennom arbeidet med innberetninger til bergamtet om tilstanden ved bergverkene kan det på 

en side sies at det var samsvar mellom bergmesterens instrukser og hans gjøremål. På den 

annen side viser også befalingen som Irgens ga til bergskriver Richertson at han delegerte 

ansvaret sitt videre. I en slik situasjon blir spørsmålet om tillit mellom bergmesteren og de 

andre bergverksoffiserene relevant, og indikerer at bergmesteren stolte på bergverksoffiserene 

til å gjøre befaringer slik at bergmesteren kunne holde Overbergamtet oppdatert om verkets 

tilstand. Dette kan igjen ha sammenheng med at bergmesteren, som nevnt ovenfor, kunne 

være med å avgjøre hvem som var skikket og dermed ble ansatt som bergverksoffiserer.  I det 

store og hele kan det likevel sies at det var samsvar, fordi bergmesteren sørget for at det ble 

gjort befaringer – uansett om det var bergmesteren selv eller andre ansatte som gjorde dette 

direkte. På den måten førte bergmesteren et kontrollerende tilsyn over driften.  

Samsvar mellom instrukser og aktiviteter finnes også i bergmesterens jobb med å tildele 

muting. Det var Overbergamtet som skulle konfirmere mutingen, men jamfør instruks og 

bestalling til Jacob Mathias Tax i kapittel 5, skulle bergmesteren tildele muting og måle opp 

nye felt. Spørsmålet er dermed om bergmesteren gjorde dette? I et kongebrev datert til 

7.februar 1663 ble det gitt konfirmasjon221 på et mutingsbrev på noen ertganger i Verdal 

prestegjeld. Personen som skrev denne mutingsseddelen var bergmester Jacob Matias Tax.222 

Dette tyder på at det var bergmesteren som delte ut mutingsseddel og at det var 

Overbergamtet som skulle konfirmere mutingen, slik omtalt i kapittel 4. 

 

Opptakten til Bragerneskommisjonen 

«Bragernes-kommisjonen ordner opp i verkets affærer».223 Slik starter Ole Øisang sitt kapittel 

i Rørsboka bind 2 som omhandler kommisjonen som ble nedsatt på Bragernes. 

Utgangspunktet for Bragerneskommisjonen var at den skulle undersøke forholdene ved 

Kongsberg Sølvverk og deretter stabilisere driften. Likevel ble det også bestemt at den skulle 

                                                           
220 PA – 211 – Røros kobberverk: 9A.1.3 
221 Konfirmasjon viser til en type bekreftelse. 
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undersøke forholdene ved andre bergverk i Norge, spesielt Røros kobberverk, på grunn av 

uorden – særlig hva angikk verkets gjeldsforhold.224 Relevant for denne oppgaven er å se om 

bergmesteren hadde en rolle, eller om han var innblandet i opptakten til 

Bragerneskommisjonen. Og hvis han var det, på hvilken måte var han innblandet? 

I følge H.C. Dahle var perioden med Jacob Mathias Tax som bergmester Nordenfjells alt i alt 

nokså god siden han «[…] ved enhver Leilighed tog sig omhyggelig af Arbeidernes Sag».225 

Likevel var det også urolige tilstander i hans periode som bergmester. Slik det er omtalt 

ovenfor oppstod det situasjoner hvor arbeidere ikke fikk utbetalt lønn. Og selv om Tax 

arbeidet for å tilfredsstille arbeiderne, så fikk han også klager mot seg. Tax døde i 1670, og 

etter han i stillingen som bergmester Nordenfjells fulgte Henning Irgens etter anbefaling fra 

hans onkel, Joakim Irgens. Dahle skriver at Henning Irgens i utgangspunktet hadde ønske om 

å legge til rette for arbeiderne, men derimot var hans evne til å vinne arbeidernes tillit nokså 

lav.226 

Etter Henning Irgens’ tiltredelse i bergmesterembetet fortsatte arbeiderne å klage på lønn som 

ikke hadde blitt utbetalt, og etter hvert var Røros kobberverk i store vansker – både fordi det 

var krig med Sverige i 1678-1679 hvor bergstaden Røros ble plyndret og brent, men også på 

grunn av betalingsproblemer som skapte uroligheter blant arbeiderne.227  I Røros kobberverks 

arkiv finnes det korrespondanse mellom arbeiderne og bergmester Irgens fra uenighetene om 

utbetaling av lønn. I 1674 sendte bergarbeiderne og kullarbeiderne ved Røros kobberverk et 

skriv til bergmester Irgens den 28.mars om å få den lønnen de har til gode utbetalt i penger.228 

Svaret fra bergmesteren er datert til 26.april samme år, hvor han i stedet for å ordne opp i 

denne konflikten, gir befaling til arbeiderne om å ikke rotte seg sammen.229 

Etter Sveriges plyndring i 1678 stod arbeiderne ved kobberverket på Røros nærmest på ‘bar 

bakke’. De hadde mistet alt de eide, og var utålmodige for hva løsningen på situasjonen deres 

skulle bli. Arbeiderne henvendte seg derfor til bergmester Irgens med blant annet krav om 

betaling av lønn i rede penger og lavere proviantpriser. På bakgrunn av dette fikk imidlertid 

arbeiderne bidrag til å kunne bygge opp hjemmene sine igjen, men Sverige invaderte på nytt i 

1679. Etter dette siste angrepet ble det igjen uroligheter blant arbeiderne, og bergmester 

                                                           
224 Øisang, Rørosboka, bind 2, hefte 1-2: Røros kobberverks historie, s.88. 
225 Dahle, Røros kobberværk 1644-1894, s.55 
226 Dahle, Røros kobberværk 1644-1894, s.55. 
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Irgens måtte sørge for matforsyninger og samtidig love arbeiderne at de skulle få betalt for det 

kobberverket skyldte dem i penger.230 Øisang viser også til at arbeiderne etter denne 

henvendelsen til Irgens ba bergmesteren om å fortsette i sin stilling «[…] og fremdeles være 

deres hjelper og forsvarer».231 

Men hvordan kunne situasjonen gå fra at arbeiderne ønsket Henning Irgens som bergmester til 

at han måtte granskes av Bragerneskommisjonen? Kongen hadde bevilget penger for å hjelpe 

med oppbyggingen av Røros kobberverk. Ifølge Øisang ble disse pengene brukt til å bygge 

opp igjen smeltehyttene. Verket var fortsatt i økonomiske vanskeligheter, og derfor utstedte 

bergmester Irgens kredittsedler i stedet for penger. Men kobberverket hadde fortsatt ingen 

penger å betale med ved innkrevingen på bakgrunn av kredittsedlene, og mellom 1680-1682 

ble kobberet som ble produsert benyttet til å betale gjeld. Dermed fikk heller ikke arbeiderne 

penger.232 

Etter krigene med Sverige hadde bergmesteren lovet arbeiderne kontant lønnsoppgjør, men 

dette uteble. På bakgrunn av flere klager fra arbeiderne i 1680, påla til slutt Overbergamtet 

Irgens om å utarbeide en oversikt over alle som hadde noe til gode ved kobberverket.233 Dette 

førte til det som Peder Hiort omtalte som «[…] Arbeidernes aabenbare Rebellion, en 

Omstændighet, der er saa skammelig, at den i evig Forglemmelse burde være begravet».234 

Med dette utsagnet siktet han til den urolige situasjonen som oppstod blant arbeiderne, hvor 

de blant annet gikk til angrep på Irgens’ hus. Ifølge Hiort forsøkte Irgens å tilfredsstille 

arbeiderne, men det ble vanskelig for han å vinne arbeidernes tillit igjen. Arbeiderne valgte på 

sin side å sende en klage til Overbergamtet i Kristiania, hvorpå Irgens svarte med «[…] 

Forbud imod Sammenrottelse, som siden blev oplæst Prædikestolen […]».235    

Arbeidernes klage til Overbergamtet innebar 1) manglende betaling i rede penger, 2) dyr 

proviant, 3) hard behandling mot arbeiderne, 4) at bergmesteren hadde oppnevnt soldater til 

verket. Men den største beskyldningen mot bergmester Irgens i denne klagen var likevel at 

arbeiderne mente han hadde drevet handel med Sverige og at han derfor hadde skyld i 
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svenskenes plyndring på Røros i 1678 og 1679. Dersom dette var sant kunne Irgens ansees for 

forræderi. Irgens svarte dermed med å sende et forsvarsskrift til Overbergamtet.236   

Etter flere feider mellom bergmester Irgens og arbeiderne ved Røros kobberverk, og etter 

involvering av kongen, ble det nedsatt en kongelig kommisjon 20.oktober 1683 som skulle i 

utgangspunktet behandle tvisten mellom arbeiderne og bøndene på den ene siden, og Røros 

kobberverk på den andre siden. Men på bakgrunn av at kongen hadde mottatt flere angivelser 

over bergmester Irgens’ oppførsel, ble det derfor bestemt at saken skulle rettes mot 

bergmesteren. Det var mange punkter som denne kommisjonen skulle bringe klarhet i, blant 

annet klager fra arbeiderne, hvordan pengene fra kongen etter krigen med Sverige var blitt 

brukt, og Irgens sitt forhold til svenskene i den samme perioden.237  

 

Oppsummering 

Ut fra denne gjennomgangen av bergmesterens ‘faktiske rolle’ med utgangspunkt i Røros 

kobberverk, virker det som det ‘generaloppsynet’ bergmesteren skulle føre ved bergverkene 

Nordafjells, gikk til dels bra – og til dels ikke så bra. Dette kan begrunnes med at 

bergmesteren overholdt sine instrukser gjennom de befaringer han gjorde, og de relasjoner 

han ga om bergverkets tilstand. Likevel vises det at jobben med å kontrollere at arbeiderne 

ved verket fikk utbetalt rett lønn til riktig tid - og i rede penger, ikke ble fulgt opp 

tilstrekkelig. Bergmesterens ansvarsområde var ikke direkte å utbetale lønnen, men å 

kontrollere at det ble gjort. Et relevant spørsmål i denne sammenhengen er hva bergmesteren 

egentlig kunne gjøre for at arbeiderne skulle få den lønnen de hadde krav på. Dette sier ikke 

instruksene fra kapittel 5 noe om, og i henhold til bergmesterens aktiviteter i dette kapittelet 

så tyder det på at bergmesteren ikke hadde så mange muligheter for å løse en slik situasjon. 

Likevel er det rimelig å anta at bergmesteren kunne gjort mer enn hva de konkrete tilfellene 

mellom 1656 og 1689 viser, og at spesielt Henning Irgens nærmest unngikk å løse de 

problemene som oppstod i henhold til lønnsutbetalingene. Imidlertid viser aktivitetene fra 

Jacob Mathias Tax’ periode som bergmester at selv om han også mottok klager fra arbeiderne, 

så ble disse urolighetene etter hvert løst. Samtidig var dette med at arbeiderne ved 

bergverkene skulle få utbetalt lønn en av kongens interesser som bergmesteren skulle 

opprettholde. Av den grunn kan disse hendelsene vise at bergmesteren ikke handlet i kongens 
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interesser når det gjaldt akkurat dette. I tillegg er det også nærliggende å tenke at fordi 

bergmesteren var en del av den statlige bergverksforvaltningen, så hadde han jo også en 

mulighet til å be om råd eller assistanse fra medlemmer i bergamtet for å løse denne 

situasjonen, noe aktivitetene viser at Irgens ikke gjorde. 

Som opptakten til Bragerneskommisjonen viser, så hadde bergmester Henning Irgens en 

medvirkende rolle for de tvistene som fant sted, særlig mellom han og arbeiderne. Det som 

skjer er at Irgens først og fremst var innblandet på grunn av sitt ansvar med å kontrollere 

arbeidernes lønninger. På samme tid var det også bergmesteren som skulle motta de klager 

som arbeiderne leverte, og videre håndtere dette på best mulig måte. Arbeiderne sendte flere 

klager utover 1670- tallet og starten 1680-tallet, men det er relativt tydelig at bergmester 

Irgens kom med tomme lovnader om en bedring i situasjonen. Siden arbeiderne tilslutt ikke 

fikk den hjelpen de behøvde, henvendte de seg derfor videre oppover i hierarkiet, til både 

Overbergamtet og til slutt også kongen. I kapittel 7 blir dette analysert videre, og det blir 

undersøkt hva kongen foretok seg da spesielt Henning Irgens ikke arbeidet etter hans 

interesser. 
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KAPITTEL 7   

BERGMESTEREN NORDAFJELLS SOM BERGMESTER OG 

DIREKTØR 

___________________________________________________________________________ 

Dette kapittelet undersøker nærmere situasjonen hvor bergmesteren i det Nordafjelske Norge 

både var bergmester og direktør ved Røros kobberverk på samme tid. Dette blir gjort for å 

redegjøre ytterligere for bergmesterembetet. Slik det er vist i kapittel 5 i denne 

masteroppgaven, så var bergmesterens embete først og fremst en kontrollerende stilling, hvor 

han skulle føre et overordnet tilsyn med bergverkene i det Nordafjelske Norge. Dette innebar 

blant annet tilsyn av den daglige driften av verkene, materialforvaltningene, verkenes 

regnskaper og arbeidernes lønninger. Et viktig spørsmål i dette kapittelet er hvordan 

bergmesteren som skulle føre tilsyn med bergverkene Nordafjells kunne være direktør ved ett 

enkelt bergverk på samme tid. Var det interessekonflikter der en slik dobbeltrolle oppstod? 

Skulle bergmesteren da kontrollere seg selv?  Ble kongens interesser opprettholdt når 

direktørstillingen og bergmesterembetet ble utført av én og samme person? 

 

Direktørstillingen ved Røros kobberverk 

Organiseringen av Røros kobberverk fungerte slik at det var verkets direktør som ledet driften 

ved kobberverket. Men direktøren var likevel underlagt både partisipantskapet og 

Overbergamtet.238 Dette betyr at direktøren også i teorien var underlagt bergmesteren. Fra 

verkets oppstart i 1646 fram til 1699 var det åtte ulike direktører ved Røros kobberverk. Disse 

personene var: Lorentz Lossius (1646-1651), Johannes Irgens (1651-1659), Jacob Mathias 

Tax (1659-1663), Christian Arnisæus (1663-1669), Henning Irgens (1669-1684), Anders 

Lossius (1684-1685), Henning Irgens (1685-1687), Johan Georg Tax (1687-1688), Michael 

Weichart (1688-1689) og Henning Irgens (1689-1699).239 Denne oversikten viser at de tre 

bergmesterne det er blitt gjort rede for i kapittel 5, også innehadde stillingen som direktør ved 
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Røros kobberverk i løpet av sitt bergmesterembete. Imidlertid hadde Henning Irgens hadde to 

perioder som bergmester, og tre perioder som direktør. 

Bragerneskommisjonens følger 

Forrige kapittel redegjorde for opptakten til Bragerneskommisjonen; arbeiderne hadde ikke 

fått lønn og de kom ingen vei med å klage til bergmesteren. De henvendte seg derfor til 

Overbergamtet og kongen, og på grunn av manglende orden som hadde preget bergverkene – 

og da særlig Røros kobberverk, oppnevnte kongen en kommisjon som skulle undersøke 

verkets tilstand.240 Tilslutt ble saken rettet mot Henning Irgens, og på bakgrunn av anklagene 

ble han oppsagt som direktør 21.april 1684.241 Et inntrykk av Henning Irgens er at han ikke 

spilte på lag med arbeiderne, og at det var en form for maktmisbruk. Med grunnlag i hvordan 

situasjonen i forkant av Bragerneskommisjonen utviklet seg, ser det ut til at scenarioet hvor 

bergmestere som også var direktører ved ett enkelt bergverk, var preget av ulike konflikter. 

Først og fremst kan det tyde på at det var slik med Henning Irgens, men kanskje ikke i like 

stor grad med Tax. 

At bergmesteren i det Nordafjelske Norge var direktør ved Røros kobberverk på samme tid, 

omtales av Øisang etter ordtaket om å sette bukken til å passe havresekken. I dette utsagnet 

ligger en antagelse som går ut på at bergmesteren kontrollerer seg selv – ergo at det da ikke 

blir noen form for kontroll.242 Et viktig spørsmål i denne sammenheng er hvilke implikasjoner 

en slik situasjon fikk for den jobben bergmesteren skulle utføre. Ifølge Dahle hadde Henning 

Irgens ført kobber bort fra Røros før bøndene og arbeiderne hadde fått sin betaling. Men da 

Anders Lossius ble ansatt som ny direktør ved Røros kobberverk etter Irgens, ønsket ikke han 

å følge dette handlingsmønsteret. Dette førte til en rivalisering mellom Lossius og 

bergmesteren.243 Og bergmesteren på dette tidspunktet var nettopp Henning Irgens. For selv 

om Irgens hadde blitt oppsagt som direktør ved Røros kobberverk, så var han fortsatt 

bergmester for det Nordenfjelske Norge. Dette belyser spørsmålet om kontroll, og viser at 

Irgens til dels kunne holde på litt som han selv ville – så fremt ikke kongen eller 

Overbergamtet grep inn. Men da det ble utnevnt en annen direktør, måtte bergmesteren handle 

annerledes. I tillegg skulle jo bergmesteren føre oppsyn med at arbeiderne fikk betalt. Men 

dersom én og samme person skulle betale ut lønn som direktør – samtidig som han skulle 
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kontrollere at lønnen ble utbetalt som bergmester, så indikerer dette at pressmiddelet mellom 

direktør og bergmester ikke fungerer på samme måte, hvor pressmiddelet her refererer til den 

kontrollen som bergmesteren skulle føre over blant annet direktør. Ergo kunne direktøren i 

utgangspunktet vente med å betale – fordi det var han selv som også skulle kontrollere dette.  

Stridigheten mellom direktør Anders Lossius og bergmester Henning Irgens toppet seg da 

Irgens brøt opp kobberboden under Lossius’ fravær i Trondheim og tok 208 skp. kobber og 

delte dette ut til slekt og venner i Trondheim.244 Dette ble derimot forrettet til kongen og 

16.august 1684 ga kongen befaling til stattholderen at bergmester Irgens skulle arresteres, 

såfremt han ikke kunne stille kausjon.245 En general ved navn Johan Wibe fikk derimot Irgens 

løslatt, men da kongen fikk høre dette ga han en ny ordre den 15.november 1684.246 I denne 

befalingen ga kongen stattholderen ordre om at bergmesteren skulle suspenderes fra sitt 

embete fordi han på tross av tidligere befaling om arrestasjon fortsatt var utenfor arresten uten 

å ha måttet betale kausjon.247 I tillegg fikk også Irgens ordre om å levere tilbake de 208 skp. 

kobber han hadde tatt.248 Denne situasjonen eksemplifiserer at bergmesteren ikke alltid 

handlet ut ifra kongens interesser, og de to befalingene fra kongen viser helt konkret at det var 

en direkte konflikt mellom han og bergmesteren.  Å handle i kongens interesser i denne 

situasjonen for bergmesteren ville egentlig ha vært den rake motsetningen – altså at Irgens 

ikke hadde ført kobberet til Trondheim, og at han i stedet hadde brukt dette til å betale 

arbeidernes lønninger. På samme tid fungerer også kongens befaling om arrestasjon på 

Henning Irgens som et bevis på hva kongen kunne foreta seg dersom bergmesteren ikke 

handlet i hans interesser. I henhold til instruks og bestalling til Henning Irgens, så skulle 

bergmesteren opptre som «[…] en erlig och oprigtig Bermester och troe thiener […]».249 

Dette hadde Irgens ikke gjort, og kongen svarte derfor med å arrestere han.  

12.januar 1685 startet den Nordafjelske kommisjon sitt arbeid på Røros. Ole Øisang påpeker 

imidlertid i Rørosboka bind 2 at kommisjonens medlemmer ikke var enige på flere områder i 

saken. Et resultat av de granskninger som ble foretatt var at de beskyldningene som var rettet 

mot Henning Irgens til dels var ubegrunnet, og til dels overdrevet – hvorav anklagelsen om at 

han hadde hatt hemmelige forbindelser med Sverige ble tilbakevist.250 Kommisjonen sendte 
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en beretning til kongen om medlemmenes ulike innstillinger, og etter kongens ordre ble denne 

beretningen sendt videre til Bragerneskommisjonen for en endelig avgjørelse.251 På grunn av 

Bragerneskommisjonens granskning ble også Henning Irgens løslatt fra arrest mot kausjon 

etter befaling av 7.juni 1685, fordi han skulle forklare seg – og bidra med nødvendige 

opplysninger overfor granskningsarbeidet på Bragernes.252  

For bergmester Irgens resulterte Bragerneskommisjonens undersøkelser i at han måtte betale 

sin personlige gjeld,253 men han ble frikjent for de andre anklagene som var rettet mot ham. 

Samtidig anbefalte kommisjonen at han skulle få både direktørstillingen og 

bergmesterembetet tilbake. På tross av at overberghauptmann von Schort mente Irgens ikke 

lenger kunne betros et embete, gikk Bragerneskommisjonen likevel imot von Schorts ønske, 

og 11.august 1685 ble Irgens på ny innsatt i stillingen som direktør ved Røros kobberverk, og 

Anders Lossius ble dermed oppsagt.254 Overberghauptmann Schlanbusch dro imidlertid til det 

Nordafjelske Norge i 1687, og startet en opprydding i driften ved Røros kobberverk. 

Schlanbusch mente at kobberverket på Røros bar preg av dårlig drift under en ukyndig 

ledelse, og flere bergbetjenter ble oppsagt. 15.juni 1687 ble også direktør Henning Irgens 

oppsagt for andre gang, og Johan Georg Tax ble innsatt i hans sted. Irgens’ oppsigelse ble 

gjennomført med makt, uten at det ifølge Dahle ble gitt en spesiell grunn for oppsigelsen. 

Dahle skriver videre at Irgens også ble flyttet fra bergmesterembetet etter initiativ fra 

Schlanbusch. 255 I kongens befaling til Schlanbusch datert 13.september 1687 blir dette 

begrunnet med at han var skyld i de tvistene som hadde vært ved Røros kobberverk.256 

Som en konsekvens av en slik dobbeltrolle hvor bergmester og direktør var sammen person, 

er det mulig at det kunne oppstå interessekonflikter fordi stillingen som bergmester og 

stillingen som direktør representerte ulike interessegrupper. Bergmesteren representerte 

kongen og Overbergamtet, og skulle jobbe etter statens interesser, mens direktøren 

representerte eierne ved bergverkene. Denne situasjonen viser også at selv om bergmesteren 

var en del av en statlig administrasjon, så kunne han samtidig være direkte involvert i en 

privat bedrift som direktør.  
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Hendelsene rundt Bragerneskommisjonen er et klart eksempel på at situasjonen med 

bergmesteren Nordafjells som direktør ved Røros kobberverk når et ‘bristepunkt’. 

Kjernekomponentene i teorien om prinsipal og agent kan relateres til fundamentalt ulike 

perspektiver og interesser hos de to partene. I henhold til teorien har prinsipalen formell 

autoritet, og som et resultat av dette, en forpliktelse til større mål, men han har begrenset tid 

og ekspertise til å utøve denne autoriteten. Agenter har spesiell kompetanse og som et resultat 

av dette kan forpliktelsen til dette feltet overgå forpliktelsen til prinsipalens større mål.257 Jeg 

finner at bergmesterens forhold til kongen for det første var bestemt gjennom bestalling, hvor 

avtalt lønn og nedleggelse av ed som sentrale insentiver, skulle sikre bergmesterens tjeneste 

og at han skulle arbeide etter kongens interesser. På denne måten kunne kongen også sikre seg 

at det ble ansatt dyktige fagfolk i den statlige bergverksadministrasjonen, fordi han selv hadde 

en direkte rolle med å utnevne embetsmenn. Det kan antas at Kongen gikk inn i en relasjon 

med bergmesteren for å oppnå sine mål om økte inntekter fra bergverksdriften, basert på 

bergmesterens ekspertise innenfor bergverksdrift.258 Det er likevel ikke gitt at bergmesteren 

kunne utføre en bedre jobb på dette området enn hva kongen selv kunne gjort, men fordi 

kongen var i København og bergverkene i Norge, så var han helt avhengig av å ha noen som 

kunne handle i hans interesser dersom han ønsket og nå målene. Men hvordan kunne kongen 

være sikker på at bergmesteren handlet i hans beste interesse?  

Før det første kunne kongen holde et oppsyn med bergmesteren og følge med på det arbeidet 

han gjorde ved bergverkene Nordafjells. For det andre så hadde kongen et byråkrati rundt seg 

som kunne melde fra til han dersom bergmesteren ikke handlet i kongens interesser. For det 

tredje kunne kongen også bare velge å stole på at bergmesteren opprettholdt forholdet og 

tilliten dem imellom. Dette siste alternativet kan ifølge John Smart resultere i at agenten blir 

unnvikende, fordi prinsipalen ikke direkte kan følge med på det arbeidet som agenten gjør.259 

Det som skjedde med Henning Irgens som bergmester og direktør på 1670- og 1680 tallet, er 

at han begynte å avvike fra å handle i kongens interesser, slik dette kapittelet viser. Og en 

grunn til dette kan ifølge Smart være at prinsipalen er langt unna i geografisk avstand.260 Altså 

kan dette med avstand være en negativ faktor i forhold til å skulle ha en god relasjon mellom 

prinsipal og agent. Samtidig viser også dette kapittelet at kongen til slutt valgte å arrestere 
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Irgens, og det kan indikere at kongen ikke var villig til å opprettholde denne relasjonen til 

enhver pris. 

Nye direktiver og nytt reglement for Røros kobberverk 

Etter at undersøkelsene var ferdige, fastsatte Bragerneskommisjonen et reglement for Røros 

kobberverks forvaltning. 261 Dette ble bestemt ved kongebrev av 3.august 1689.262 

Reglementet, «Reglement og Anordning for Røraas Kobberverk og samtlige dets 

Participanter», finnes i Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for Norge i 

Tidsrummet 1660-1813.263 Det interessante med denne anordningen er å se hvilke 

bestemmelser som ble gjort for direktørstillingen ved Røros kobberverk, og om det ut fra dette 

kan leses noen klare forskjeller mellom stillingen som direktør og stillingen som bergmester.  

I henhold til denne anordningens paragraf 1) skulle partisipantene etter flertallsbeslutning 

foreslå to eller 4 personer som de mente var egnet til å være direktør ved kobberverket. 

Overbergamtet skulle videre gjøre en undersøkelse av disse personene og deretter utvelge den 

de mente var passet best. Den valgte direktøren skulle avlegge ed til partisipantene, og han 

skulle også avlegge troskapsed til kongen om at han «[…] Verket, efter hans bedste Vidende 

[…] skal dirigere og forestaae, at Kongens Interesse udi Tiende og Andet som forud skal 

erlægges, derved kan tiltage og formeres».264 Videre informerte anordningen om at andre 

bergbetjenter ved kobberverket skulle bli ansatt av partisipantene.265  

Paragraf 2) i anordningen bemerker at direktøren – og andre offiserer ved kobberverket, 

skulle instrueres av Overbergamtet, slik at de ulike embetsinnehaverne visste hva de skulle 

gjøre i sitt arbeid.266 Angående provianttilgangen, så sa paragraf 5) at dersom noen av 

partisipantene leverte fordervet proviant til verket, skulle proviantskriveren gi beskjed om 

dette til Bergmesteren og direktøren, og partisipanten skulle stå til ansvar for dette. I henhold 

til paragraf 6) skulle direktøren sende inn forslag på pris for arbeidernes proviant, som til slutt 

skulle fastsettes av det Nordafjelske bergamt. Paragraf 7) sa at direktøren i samråd med 
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bergmesteren og samtlige offiserer ved verket skulle besiktige provianten i provianthusene 

hvert kvartal, undersøke at det ikke ble begått bedrageri, og at arbeiderne fikk den provianten 

de hadde krav på. Paragraf 8) omhandlet innskudd til verket. Det var direktørens ansvar å 

gjøre et overslag på disse innskuddene, og opplyse partisipantene om hvor mye de skulle 

betale i rede penger til verket. Paragraf 9) sa at det var direktøren som skulle veie opp og 

levere det kobberet som tilsvarte deres andel i verket, til partisipantene som hadde betalt sine 

innskudd til rett tid. Paragraf 10) sa derimot at dersom en partisipant betalte sitt innskudd for 

sent – etter å ha mottatt en advarsel, så skulle bergmesteren – etter begjæring fra direktøren, 

beslaglegge partisipantens kobberandel. Dette kobberet skulle deretter selges på auksjon i 

Trondheim.267 Paragraf 11) sa at partisipantene selv skulle utnevne en person til deres 

kasserer som etter direktørens ordre skulle skrive det årlige regnskapet for kobberverket. 

Direktøren skulle også ha en egen nøkkel til kassen – i likhet med kassereren, og de begge 

skulle kvittere for all inntekt. Paragraf 13) sa at sammen med samtlige offiserer ved verket 

skulle direktøren gjøre et nøye overslag på hvor mye settved det var behov for i hver gruve 

ved verket. Det samme gjaldt også blant annet hvor mye kull og røstved det var behov for i 

hver smeltehytte ved verket i det kommende året. Paragraf 14) sa at direktøren årlig skulle 

overlevere sine regnskaper for hele verket til samtlige partisipanter innen seks uker etter 

nyttår. Paragraf 15) sa at to, fire, eller flere av partisipantene kunne reise årlig – eller flere 

ganger i løpet av året, for å undersøke kobberverkets tilstand og drift. Dersom de hadde noe å 

bemerke som kunne være verket til større nytte, skulle de med ‘beskjedenhet’ gi dette skriftlig 

tilkjenne for direktøren. Om direktøren skulle vegre seg for å foreta noe, skulle partisipantene 

bringe dette videre for Overbergamtet som deretter skulle fatte en beslutning.268 Paragraf 16) 

sa at dersom det skulle anlegges en kostbar bygning ved verket, så skulle direktøren opplyse 

partisipantene om dette, og deretter søke deres samtykke. Paragraf 18) sa at direktøren hver 

lørdag skulle innkalle samtlige offiserer ved gruver og hytter, og diskutere hvordan arbeidet i 

gruvene og hyttene kunne bli drevet fornuftig og på beste måte, til det beste for verket og for 

partisipantene. Paragraf 19) sa at hverken direktøren eller andre offiserer ved kobberverket 

kunne favorisere en partisipant til fordel for en annen. Dersom de derimot gjorde dette skulle 

de første gang gi en hel årslønn til de fattige, og andre gang mistet de sin stilling.269  

                                                           
267 Wessel-Berg, Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for Norge i Tidsrummet 1660-1813, bind 
1: 1660-1746, s. 190. 
268 Wessel-Berg, Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for Norge i Tidsrummet 1660-1813, bind 
1: 1660-1746, s. 191. 
269 Wessel-Berg, Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for Norge i Tidsrummet 1660-1813, bind 
1: 1660-1746, s. 192. 
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Denne anordningen forteller hva stillingen som direktør ved Røros kobberverk skulle 

innebære etter at Bragerneskommisjonens arbeid var avsluttet. Slik det kommer til uttrykk her 

så hadde også direktøren et bredt ansvarsområde. Den viktigste regelen kan likevel tenkes å 

være paragraf 1), at partisipantene skulle utvelge noen kandidater til direktørstillingen, men at 

det var Overbergamtet som skulle ta den endelige avgjørelsen. I reglementet vises det også til 

at direktøren hadde direkte ansvar hva angikk både tilgangen på proviant og tilhørende 

proviantpriser, oversikt over verkets økonomi og ansvar med å meddele partisipantene hvor 

mye de skulle betale i innskudd til verket. Han hadde også ansvar med å veie opp 

partisipantenes kobber i henhold til deres respektive parter i verket, og levere det ut. Han 

skulle beregne og gjøre overslag over hva som krevdes av ulike ressurser som ved og kull ved 

verket, og han skulle føre regnskap og overlevere dette til partisipantene årlig. 

Anordningen viser samtidig at det var enkelte oppgaver som direktør og bergmester skulle 

utføre i fellesskap. Om det ble levert dårlig proviant til verket, så skulle bergmester og 

direktør ta stilling til dette, og de skulle også – sammen med andre bergverksoffiserer, 

inspisere provianthusene. Dette betyr at de arbeidsoppgavene som direktøren skulle utføre i 

samråd med bergmesteren, kun ble utført av én person når disse to stillingene var samlet hos 

én mann. Likevel er det tilsynelatende å tro at Bragerneskommisjonen utformet disse reglene 

med den hensikt at hendelsene som hadde oppstått tidligere ved kobberverket – og som var 

hovedårsaken til Bragerneskommisjonens arbeid på Røros i utgangspunktet – skulle unngås. 

Jamfør paragraf 10) i anordningen så skulle direktøren - etter å først ha gitt en advarsel, melde 

fra til bergmesteren dersom en partisipant var for sen med å betale sitt innskudd til verket. 

Partisipantens kobberandel skulle da beslaglegges av bergmesteren. Igjen viser dette at disse 

to egentlig adskilte oppgavene ‘stod i fare for’ å bli utført av samme person.   

Den merkbare forskjellen mellom direktørstillingen og stillingen som bergmester i det 

Nordafjelske Norge er at direktøren hadde et direkte ansvar, mens bergmesterens stilling var 

av en mer overordnet karakter hvor han først og fremst skulle føre tilsyn over bergverkene i 

det Nordafjelske Norge. I denne sammenheng kan det også stilles spørsmål ved det faktum at 

Henning Irgens fikk jobben tilbake, både som bergmester Nordafjells og som direktør ved 

Røros kobberverk, etter Bragerneskommisjonens arbeid. 
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Det Nordafjelske bergamt 

I Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814 viser Tor 

Weidling til «Instruks og reglement for over- og underbergamtet sønnafjells 21.desember 

1689»270 når han skriver at bergamtet Nordafjells ble opprettet i 1689.271 En anordning til 

opprettelsen av det Nordafjelske bergamt er imidlertid ikke blitt funnet. Jamfør det som er 

skrevet i litteraturen kan det virke som om det er riktig at bergamtet Nordafjells ble opprettet i 

1689, til tross for at Liv Mykland har skrevet at det ble opprettet omkring 1680.272  Av samme 

mening er Jens Kraft som i Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge, femte 

Deel: Det Nordenfjeldske Norge viser til at det Nordafjelske bergamt ble opprettet på 

bakgrunn av anordningen fra 3.august 1689.273 

Ifølge Gunnar Brun Nissen la det nye reglementet for Røros kobberverk et godt utgangspunkt 

for den fremtidige driften. Han skriver også at dette reglementet fikk en sterk støtte da det ble 

opprettet et eget bergamt for det Nordafjelske Norge i 1689.274 I tillegg til Overbergamtet 

skulle det finnes to under-bergamt, et bergamt Sønnafjells og et bergamt Nordafjells. Ifølge 

Tor Weidling skulle dette bergamtet Nordafjells «[…] fungere som en overrett i 

bergverkssaker Nordafjells».275 Fram til 1667 hadde kongen vært denne bergrettens 

klageinstans.276 I perioden 1667-1689 var det derimot bestemt at alle saker som ble anket fra 

bergretten, skulle rettes til Overbergamtet.277 Dette ble imidlertid endret med opprettelsen av 

det Nordafjelske bergamt. 

Men hva var betydningen av opprettelsen av et eget bergamt Nordafjells, og hadde dette noen 

innvirkninger på bergmesterens rolle? I denne sammenhengen har vi ikke alle svarene. Det 

nye bergamtet skulle ha både administrativ, kontrollerende og dømmende funksjoner. Det 

skulle ha sete i Trondheim, og bergmesteren Nordafjells skulle heretter høre under dette 

                                                           
270 Fogtman, Laurids (red.) 1803. Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge. 2: 
1670-1699. Kiøbenhavn: Gyldendal, s. 509-518.  
271 Weidling, Eneveldets menn i Norge: sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, s. 87. 
272 Se kapittel 3, historiografi. 
273 Kraft, Jens 1832. Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge, femte Deel: Det Nordenfjeldske 
Norge. Christiania: Chr. Grøndahl, s. 485. 
274 Nissen, Røros kobberverk 1644-1974, s. 59.  
275 Weidling, Eneveldets menn i Norge: sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, s. 87. 
276 Mykland, Håndbok for brukere av statsarkivene, s. 346. 
277 Wessel-Berg, Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for Norge i Tidsrummet 1660-1813, bind 
1: 1660-1746, s. 155. 
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bergamtet.278 Dette betydde at i stedet for å være direkte underlagt Overbergamtet, så tilhørte 

bergmesteren heretter først og fremst det Nordafjelske bergamt. 

Bergamtsretten skulle behandle de bergverkssakene som gjaldt bergverksoffiserene i det 

Nordafjelske Norge og deres embeter. Dette kunne for eksempel være direktører eller 

bergskrivere. I dette tilfellet fungerte bergamtsretten som en første instansdomstol til 

bergretten ved verkene.279 Ifølge Ole Kristian Korssjøen hadde bergretten på Røros vært aktiv 

siden 1646, og hadde et jurisdiksjonsområde som omhandlet alle arbeiderne i verkets tjeneste, 

og verkets sirkumferens. Denne bergrettens funksjon var å håndtere brudd på verkets regler 

og sivile tvister.280 Nissen påpeker på en side at opprettelsen av det Nordafjelske bergamtet og 

den administrative og dømmende myndighet det brakte med seg, bidro til å skape mer 

ordnede forholde ved kobberverket.281 Sett i lys av situasjonen hvor Henning Irgens både var 

direktør og bergmester på dette tidspunktet da det nye bergamtet ble opprettet, kunne dette 

skape en større trygghet og ro blant arbeiderne. Grunnen til denne antagelsen er at fordi 

bergmesteren skulle betjene bergretten ved Røros kobberverk, så måtte arbeiderne klage til 

blant Overbergamtet, slik omtalt i kapittel 6, for å få tilstrekkelig juridisk hjelp. De urolige 

periodene ved Røros kobberverk på 1670- og 1680-tallet viser at det var vanskeligere for 

arbeiderne løse uenigheter med ledelsen av verket, og en av grunnene til dette kan være fordi 

bergmesteren også var direktør. I praksis vil det si at arbeiderne sendte klager til bergmesteren 

angående direktøren, og at bergmesteren da var satt i en situasjon hvor han måtte avgjøre 

tvister ved verket vedrørende seg selv. 

Med bergamtsretten så ble det tilgjengelig et organ for arbeiderne hvor de blant annet kunne 

sende inn klager på verkets ledelse. Dersom det skulle oppstå nye konflikter med for 

eksempel manglende utbetaling av lønn så hadde arbeiderne et organ som kunne behandle 

slike saker direkte. I tillegg kan det også tenkes at en slik kontrollerende instans kunne bidra 

til å forhindre at en bergmester som også var direktør kunne handle utenom sine gitte 

instrukser.  

En direkte betydning for bergmesteren Nordafjells på bakgrunn av opprettelsen av de nye 

bergamtene, kan imidlertid finnes i en befaling fra kongen, datert 21.12.1689. I dette 

kongebrevet fikk stattholderen beskjed om å beordre bergmesteren Nordafjells, Michael 

                                                           
278 Weidling, Eneveldets menn i Norge: sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, s. 87. 
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Weichart, om å dra til Kongsberg. Årsaken var at han hadde blitt utnevnt til visebergmester 

ved Sølvverket.282 En annen betydning for opprettelsen av det Nordafjelske bergamt, sett i lys 

av Danmark-Norge, er at dette kan stå i tråd med at staten utvikler seg på generell basis. Dette 

kan igjen bety et ønske fra kongen om å utvide den statlige kontrollen over de norske 

bergverkene. 

 

Relasjonen mellom kongen og bergmesteren 

Fikk oppstyret rundt Bragerneskommisjonen noen konsekvenser for relasjonen mellom 

kongen og bergmesteren? Eller var det i det hele tatt noen konsekvenser? Henning Irgens’ 

rolle i oppstyret omkring Bragerneskommisjonen kan knyttes til at han var både direktør og 

bergmester på samme tid. Jamfør granskningen så hadde ikke Irgens handlet i kongens 

interesser hva angikk det kobberet han tok, utestående betalinger fra partsinnehavere i Røros 

kobberverk og manglende betaling av lønn til arbeidere. I henhold til prinsipal-agent-teorien 

så er et viktig argument at agenten til en viss grad må akseptere prinsipalens maktposisjon for 

å bli værende i en bestemt stilling. I dette tilfellet kan det imidlertid tyde på at Henning Irgens 

ikke gjorde dette da han hadde gjeld til kobberverket, ikke støttet arbeiderne og presset eiere 

til å betale. I tillegg viser også denne situasjonen at kongen ikke aksepterte at bergmesteren 

gikk imot kongen, med bakgrunn i at han sendte ut befaling om arrestasjon på bergmesteren. 

Siden oppgaven argumenterer for at bergmesteren først og fremst hadde en kontrollerende 

rolle, kan det dermed også antas at bergmesteren kunne skaffe seg større kontroll over driften 

og økonomien til bergverkene om han også var direktør? For det første kan det tenkes at 

denne situasjonen skaffet bergmesteren større handlingsfrihet, men kanskje først og fremst i 

henhold til stillingen som direktør. Dette kan begrunnes i at bergmesterens kontrollerende 

ansvar på mange måter falt litt bort når han også var direktør. For det andre kan det rent 

teoretisk også tenkes at kongen på én måte syntes dette var en god løsning, fordi hans 

underordnede ved bergverket var på innsiden av selve driften og dermed hadde en form for 

direkte ansvar. Dette kunne jo igjen gi kongen et større innblikk.  
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Oppsummering 

Situasjonen med bergmesteren som direktør skapte utfordringer ved Røros kobberverk, hvor 

bergmesteren kontrollerte seg selv, slik Øisang omtaler denne situasjonen i boka om Røros 

kobberverks historie. Bergmesteren i det Nordafjelske Norge skulle føre tilsyn med blant 

annet Røros kobberverk. Dersom det stemmer at bergmesteren også skulle styre bergretten, så 

betydde det rent teoretisk at han da skulle og avgjøre tvister mellom arbeiderne og seg selv. 

På bakgrunn av dette kan denne situasjonen trolig være en medvirkende faktor til 

arbeidsopprørene som oppstod ved Røros kobberverk mellom 1660 og 1690. En medvirkende 

faktor til at disse opprørene vedvarte over en lengre periode kan på sin side ha sammenheng 

med bergmesterens ansvar med bergretten på Røros. 

På en annen side kan denne situasjonen forklares gjennom at det var interessekonflikter. 

Embetet som bergmester og embetet som direktør representerte ulike interessegrupper. I et 

slikt perspektiv representerte bergmesteren kongen og staten, og skulle arbeide i deres 

interesser. Direktøren skulle på sin side arbeide i henhold til partisipantenes interesser. Dette 

kan indikere at det oppstod en slik interessekonflikt fordi én person i to ulike embeter skulle 

arbeide i henhold til ulike interesser. På 1660-tallet ble kongens interesser stort sett 

opprettholdt, men det var først på 1670-og 1680-tallet at kongen selv måtte involvere seg i 

konfliktene som oppstod. Analysen overfor viser at bergmesteren ikke alltid handlet i kongens 

interesser, blant annet fordi at han stjal kobber og at han ikke opprettholdt ansvaret sitt med å 

påse at arbeiderne fikk lønn.  
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KAPITTEL 8 

KONKLUSJON 

__________________________________________________________________________ 

 

Denne oppgavens hovedmål har vært å undersøke bergmesteren Nordafjells, og besvare om 

bergmesteren handlet i kongens interesser, og hvorvidt bergmesteren bidro til positiv 

utvikling ved bergverkene. I oppgaven er det blitt redegjort for instruksene som ble gitt 

bergmesterne i det Nordenfjelske Norge og diskutert hva det i utgangspunktet var ønskelig at 

bergmesteren skulle gjøre. Det er blitt redegjort for bergmesterens aktiviteter og diskutert om 

han fulgte de instruksene som ble gitt, eller om han ikke handlet i tråd med kongens vilje. 

Situasjonen hvor bergmesteren også var direktør på samme tid er også blitt drøftet. Denne 

diskusjonen har i hovedsak omhandlet hvorvidt denne situasjonen var gunstig, eller om det 

skapte utfordringer i henhold til positiv utvikling ved bergverkene. Underveis i denne 

oppgaven har det også blitt drøftet om bergmesterens rolle ble påvirket av endringer som fant 

sted i den statlige bergverksadministrasjonen i perioden 1656-1689. I det følgende blir det 

gjort rede for denne oppgavens sentrale funn.  

 

Kongens interesser 

Når det gjelder spørsmålet om bergmesteren handlet i kongens interesser, måtte det først 

undersøkes hva disse interessene innebar. På generelt grunnlag og helt overordnet, var 

kongens interesser i bergverksdriften først og fremst preget av økonomiske faktorer. For det 

første tjente kongen penger på det som ble produsert ved bergverkene, både på grunn av 

tienden og av tollbestemmelser. For det andre var det gunstig finansielt med produksjon av 

edle metaller som sølv ved verket på Kongsberg. I et militært perspektiv var bergverksdriften 

viktig for bruk av blant annet kobber til produksjon av våpen. Kongens overordne motiv for å 

involvere seg i bergverksdriften var derfor ønsket om økonomisk profitt og utvikling, altså at 

han bergverkene skulle drives med største fordel og minste omkostning.  

Fordi de fleste bergverkene i Norge var eid av private så var ikke kongen direkte involvert i 

den daglige driften av bergverkene. På tross av at kongen i teorien eide områdene hvor 

bergverkene var plassert i henhold til bergregalet, så var han fra et perspektiv på eiendomsrett 

kun involvert i form av utdeling av privilegier. I tillegg var han også langt unna i geografisk 
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avstand, som betyr at det helt konkret var vanskelig for kongen å følge med på bergverkenes 

daglige drift. Disse faktorene representerer derfor et ønske fra kongens side om å skaffe seg 

kontroll. På grunn av hans overordnede økonomiske interesser og ønske om kontroll, så 

argumenterer oppgaven for at kongen ansatte en bergmester Nordafjells som kunne føre tilsyn 

over bergverkene i dette området på hans vegne. Og at han med dette sikret seg en større 

kontroll over bergverkene i det Nordenfjelske Norge. Videre argumenterer oppgaven for at 

bergmesteren ble utnevnt av kongen, og at det derfor var kongens interesser som 

bergmesteren skulle følge. På den måten kan kongens spesielle interesser i bergverksdriften 

leses ut fra instruksene 

For å svare på om bergmesteren handlet i kongens interesser, har analysen av bergmesterens 

instrukser og aktiviteter vært avgjørende. Slik det vises i kapittel 5, så ser det ut til at 

bergmesteren gjør mye, og at hans formelle rolle først om fremst gjelder et overordnet ansvar 

med å føre tilsyn over bergverkene Nordafjells slik at han kunne holde Overbergamtet og 

kongen oppdatert på hva som foregikk ved bergverkene. Hva angikk bergmesterens faktiske 

rolle så viser oppgavens funn at bergmesteren i nokså stor grad fulgte de instrukser som ble 

gitt. Han førte et overordnet tilsyn med driften av Røros kobberverk, inspiserte ulike deler av 

verket, ga relasjoner om bergverkenes tilstand og tildelte muting. I henhold til 

berglovgivningen var han også mottaker av klager som ble rettet mot verket.  

Oppgavens funn viser imidlertid at det oppstår situasjoner ved Røros kobberverk som viser at 

bergmesteren ikke opprettholdt kongens interesser til enhver tid. Det viktigste eksempelet på 

dette er situasjonen ved Røros kobberverk da arbeiderne ikke fikk utbetalt lønn på 1670- og 

1680-tallet. Slik instruksene viste så var det klart at bergmesteren skulle påse at arbeiderne 

fikk betalt for det arbeidet de gjorde. Og selv om det ikke var bergmesteren som direkte skulle 

utbetale lønn, så hadde han et overordnet ansvar for at det ble gjort. Dette ansvaret klarte 

spesielt ikke Henning Irgens å følge opp tilstrekkelig. Derimot retter dette spørsmål om hva 

bergmesteren selv kunne foreta seg for at dette skulle gå i orden. Jamfør det undersøkelsene i 

har kommet fram til, så var bergmesterens handlingsmuligheter til dels usikre. Oppgaven 

argumenterer likevel for at fordi bergmesteren skulle motta og behandle arbeidernes klager, så 

hadde han her en direkte mulighet til å løse disse konfliktene. En viktig faktor til problemene 

var imidlertid at Irgens ikke behandlet arbeidernes klager, slik at de i stedet måtte henvende 

seg til blant annet Overbergamtet.  

Oppgaven konkluderer derfor med at bergmesteren handlet i kongens interesser mellom 1656 

og 1689 hva angikk å føre kontroll over selve gruvedriften, og med å påse at dyktige fagfolk 
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ble ansatt ved bergverket. Men når det gjaldt ansvaret med å kontrollere den administrative 

driften så var det ikke alltid samsvar mellom bergmesterens instrukser og aktiviteter, og at 

tilliten dem imellom ikke alltid var like stor.   

 

Forholdet mellom kongen og bergmesteren 

Forholdet mellom kongen og bergmesteren er i denne oppgaven blitt forklart ved hjelp av 

prinsipal-agent-teori. Oppgaven argumenterer for at kongen valgte å utnevne en bergmester 

som på kongens vegne skulle være hans representant ved bergverkene i det Nordafjelske 

Norge, og at denne teoriens prinsipal-agentrelasjon derfor passer nokså bra med forholdet 

mellom kongen og bergmesteren. I flere dokumenter som er undersøkt for denne oppgaven 

blir bergmesteren ofte omtalt som ‘kongelig bergmester’. Dette i seg selv kan indikere at han 

var kongens mann.  

Gjennom bruk av insentiver, som i denne sammenheng representerte bergmesterens lønn og 

avleggelse av ed, skulle kongen sikre seg at bergmesteren handlet i hans interesser. Dette er 

en indikasjon på at bergmesterens arbeid var viktig for kongen, og at han var villig til å 

delegere kontroll for at hans interesser skulle bli oppretthold. Likevel måtte bergmesteren til 

en viss grad godta kongens maktposisjon dersom han skulle nå de målene han hadde for den 

norske bergverksdriften. På 1650- og 1660-tallet ser det ut til at dette går relativt greit. Det er 

først på 1670- og 1680-tallet at denne relasjonen byr på utfordringer for kongen. Jamfør 

teorien kan det være problematisk for en prinsipal-agent-relasjon dersom de to har ulik 

målstruktur. Det er også dette som virker å bli et problem da Henning Irgens både er 

bergmester og direktør på samme tid. Det oppstår med dette en interessekonflikt hvor Irgens 

ikke bare skal følge kongens interesser som bergmester, men at han samtidig skal følge 

partisipantenes interesser som direktør ved Røros kobberverk. Samtidig argumenterer også 

oppgaven for at det kunne være problematisk for selve forholdet dem imellom, dersom 

kongen ikke kunne føre en viss kontroll over det bergmesteren gjorde – fordi den geografiske 

avstanden var stor. En slik situasjon kan føre til at agenten blir unnvikende, og dette kan 

relateres til Henning Irgens oppførsel på 1670- og 1680-tallet da han blant annet stjal kobber 

og havnet i klammeri med arbeiderne. Teorien om prinsipal og agent sier at dersom agenten 

prioriterer andre mål enn det som er prinsipalens mål, vil hans adferd dermed påvirke og 

redusere prinsipalens sjanser for å oppnå det han vil.283  

                                                           
283 Busch og Vanebo, «Interne markeder – fokus på bestiller-utfører-modellen», s. 108. 
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Undersøkelsen av instruksene i kapittel 5 viser at det ikke kommer til uttrykk hva kongen ville 

foreta seg dersom bergmesteren ikke handlet etter de instrukser som var gitt. Dette kommer 

derimot til uttrykk gjennom kongens befalinger i kongebrevene som følge av bergmesterens 

aktiviteter. På bakgrunn av bergmester Henning Irgens’ handlinger gir kongen befaling om å 

arrestere bergmesteren. Dersom bergmesteren handlet mot kongens interesser, fikk det altså 

konsekvenser. I henhold til teorien har økt kontroll og styring en viss kostnad, og at denne 

kostnaden må vurderes opp den effekten som graden av måloppnåelse gir.284 Analysen viser 

at kongen var opptatt av å nå målene sine, men med blant annet arrestasjonen av Irgens så er 

dette et klart eksempel på at bergmesteren ikke var kongens mann for enhver pris. 

 

Bergmester Nordafjells og direktør ved Røros kobberverk 

Rent teoretisk kan det tenkes at det var gunstig for kongen at bergmesteren – som var hans 

mann ved bergverkene, fikk en plass på ‘innsiden’ av driften ved Røros kobberverk. Dette kan 

begrunnes i at Røros kobberverk ikke var eid av staten og kongen selv, men av private 

partisipanter. Derfor kunne kongen få et større innblikk i selve driften ved verket og være med 

å påvirke beslutninger i større grad, dersom bergmesteren også var direktør. På bakgrunn av 

funnene i undersøkelsene, argumenterer oppgaven for at kongen i utgangspunktet aksepterte 

at bergmesteren også kunne være direktør ved ett enkelt bergverk, siden det ikke er funnet 

noen restriksjoner mot dette i kildene.  

På den annen side viser funnene i oppgaven at situasjonen hvor bergmesteren i det 

Nordafjelske Norge også var direktør ved Røros kobberverk på samme tid, ikke var like 

gunstig i praksis. Dette passer inn i teorien om å sette bukken til å passe havresekken, altså at 

bergmesteren ble satt til å kontrollere seg selv, og at det derfor ikke ble noen form for 

kontroll. Analysen i kapittel 7 viser at denne situasjonen ble nokså utfordrende mellom 1660 

og 1690, fordi bergmesteren ikke utøvet sin rolle i henhold til instruksene. Dette resulterte i at 

andre embetsmenn enn bergmesteren i Danmark-Norge måtte involvere seg for å løse disse 

konfliktene, og tilslutt måtte også kongen handle. Oppgaven viser at situasjonen hvor 

bergmester og direktør var den samme personen, var en medvirkende årsak til arbeidernes 

opprør ved Røros kobberverk. Samtidig viser den også at dette var en medvirkende årsak til at 

det ikke ble løst med en gang, men at det i stedet vedvarte over en periode på om lag 30 år.  

                                                           
284 Busch og Vanebo, «Interne markeder – fokus på bestiller-utfører-modellen», s. 109. 
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På bakgrunn av disse urolighetene mellom arbeiderne, ledelsen ved verket og bergmesteren 

ble det etter oppfordring fra Bragerneskommisjonen bestemt et særskilt regelverk som skulle 

gjelde for Røros kobberverk. I tillegg ble det også opprettet et eget bergamt for det 

Nordafjelske Norge. Etter disse endringene argumenterer oppgaven for at denne statlige 

involveringen og utvidelsen av bergverksforvaltningen kunne bidra til å forbedre forholdene 

ved kobberverket på Rørs, til tross for at Henning Irgens både var bergmester og direktør også 

etter 1689.  

 

Bidro bergmesteren til positiv utvikling ved bergverkene? 

Bergmesterens overordnede ansvar kan sammenfattes gjennom at han skulle sørge for at 

bergverkene som var i drift på best mulig måte ble forbedret – og samtidig sørge for at de 

fortsatt kunne være i drift.  

Angående spørsmålet om bergmesteren bidro til positiv utvikling ved bergverkene i form av 

økt lønnsomhet avdriften. I bergmesterens formelle rolle ligger det et utgangspunkt for at 

bergmesteren kan bidra til positiv utvikling i henhold til instruksene som ble gitt for det 

Nordafjelske Norge. Spørsmålet blir dermed om bergmesterens faktiske rolle kan vise til det 

samme.  

Fordi denne oppgaven har konkludert med at bergmesteren handlet i kongens interesser hva 

angikk å føre kontroll over selve gruvedriften, så betyr dette at han også bidro til positiv 

utvikling, og hans arbeid i henhold til dette kunne bidra til at gruvedriften fungerte bedre, som 

igjen åpnet opp for økt økonomisk vekst. Samtidig viser også bergmesterens aktiviteter i 

kapittel 6 at bergmesteren nærmest jobbet for å hindre at arbeiderne blant annet skulle innta 

for mye alkohol. Denne oppgaven argumenterer også for at bergmesteren bidro til positiv 

utvikling i form av at han sendte innberetninger til bergamtet om verkets tilstand. En slik 

korrespondanse anses i denne sammenheng som gunstig, fordi det også åpnet opp for at 

Overbergamtet kunne komme med forslag til forbedringer av driften. Og om bergmesteren 

delegerte bort dette ansvaret enkelte ganger eller ikke, så sørget han uansett for at det ble 

gjort. I tillegg ga bergmesteren beskikkelser til bergoffiserer som han mente var kvalifisert til 

enkelte embeter. En slik handling vitner om at bergmesteren bidro til at gruvedriften ved 

verket kunne fungere bedre, fordi bergoffiserene ble vurdert om de hadde tilstrekkelig 

kunnskap til å utføre et spesielt embete. På bakgrunn av dette konkluderer oppgaven med at 

bergmesteren bidro til positiv utvikling ved bergverkene i form av hans rolle med et 
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overordnet ansvar om å føre tilsyn over selve gruvedriften, sende innberetninger til 

Overbergamtet, og ved å gi beskikkelser.  

Oppgaven argumenterer imidlertid for at bergmesteren ikke bidro til positiv utvikling ved 

Røros kobberverk gjennom sin rolle som ‘klageinstans’ og styrer av bergretten ved Røros 

kobberverk i tidsperioden 1656-1689. Fordi bergmesteren var innblandet i uenigheter blant 

arbeiderne, og fordi arbeiderne brukte mye tid på å sende klager og gjøre opprør, var dette en 

situasjon som hadde negativ påvirkning på gruvedriften ved Røros. Dette begrunnes i at 

arbeiderne og deres jobb var en nødvendig faktor for at gruvedriften skulle fungere på en god 

måte. 

 

Mellom kongen og allmuen 

Bergmesteren i det Nordafjelske Norge var kongens mann ved bergverkene i dette området. 

Han skulle føre tilsyn med administrasjonen ved bergverkene, selve gruvedriften og 

arbeiderne og deres rettigheter – på kongens vegne. Med andre ord kan det sies at 

bergmesteren var en mellommann, nettopp mellom kongen og allmuen. Dette kan begrunnes i 

at han skulle føre tilsyn med bergverkene og det direkte arbeidet og livet som foregikk der, og 

deretter sende innberetninger til Overbergamtet som igjen skulle holde kongen oppdatert om 

de norske bergverkenes tilstand. Bergmesterens posisjon i Overbergamtet kan karakteriseres 

som en sentral del av den statlige bergverksforvaltningen, selv om han ikke var medlem av 

kollegiet i Overbergamtet som blant annet skulle dømme i bergverkssaker. I tillegg skulle 

også bergmesteren opprettholde kongens interesser ved de enkelte bergverk i det Nordafjelske 

Norge.  
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Forslag til videre forskning 

Slik denne masteroppgaven har forsøkt å vise, så omhandler bergmesterembetet et nokså lite 

utforsket tema i Norsk bergverkshistorie. Og på bakgrunn av arbeidet med denne 

masteroppgaven sitter jeg igjen med flere tanker om hva som kan bli undersøkt nærmere i 

bergverkshistorien. For videre forsking på bergmesterembetet kan det være relevant å studere 

bergmesteren Nordafjells opp mot bergmesteren Sønnafjells. Slik litteraturen viser så tilhørte 

bergmesterembetet Sønnafjells først og fremst Sølvverket på Kongsberg. Men det hadde vært 

interessant å studere disse to embetenes forvaltning opp imot hverandre. 

Hva angår den norske bergverksadministrasjonen kan det også være mye å ta tak i. Eventuelt 

en nærmere undersøkelse av Overbergamtet – og også underbergamtene som ble opprettet i 

1689 er relevant i denne sammenhengen.  

For Røros kobberverks vedkommende, er det spesielt ett tema jeg har tenkt underveis i 

arbeidet med denne oppgaven som kunne blitt studert nærmere, og det er bergretten ved Røros 

kobberverk.  
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