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Sammendrag 

Denne oppgaven omhandler studiereisene til Ole Henckel og det påfølgende forsøket på å 

innføre en ny raffineringsmetode på Kongsberg Sølvverk1789-1804. Teknologien gikk ut på å 

benytte seg av kvikksølv for å ekstrahere sølv i fra de uønskede stoffene i malmen for så å 

danne et sølvamalgam. Den hadde blitt utviklet av en ungarsk bergmann som hadde blitt 

inspirert av amerikanske raffineringsteknikker. Ole Henckel støtte på teknikken på sine 

studiereiser i datidens Østerrike og forsøkte senere sammen med sin bror å innføre 

amalgamasjonen på Kongsberg.  

Oppgaven prøver å finne ut hvorfor man gikk inn for å innføre amalgamasjonen på 

Kongsberg, om teknologien var egnet for Kongsberg og i hvilken grad forholdene på 

Kongsberg lå til rette for innovasjon. Oppgaven argumenterer for at teknologiens tilknytning 

til det første bergvitenskapelige selskapet i sitt slag ga teknologien avgjørende prestisje og at 

innsparingene og kostnaden av å innføre amalgamasjonen påvirket valget om å innføre 

teknologien. Videre viser oppgaven at Henckel-brødrene var i en bedre posisjon til å 

gjennomføre innovasjon enn mange andre innovatører på samme tid, men at de også møtte 

tekniske utfordringer og samarbeidsproblemer med hyttemesteren og direktøren på 

Sølvverket.  

Etter sin tilbakekomst i 1788, klarte Ole Henckel å overtale Rentekammeret om å få 

gjennomføre amalgamasjonsforsøk på Kongsberg. Samtidig som han gjennomførte 

forbedringer i driften av smeltehytten og i smelteprosedyren, gjennomførte Ole Henckel og 

hans bror Gregorius Henckel mange forsøk med amalgamasjon for å forsøke å finne ut i 

hvilken grad teknologien var egnet for Sølvverket og for å tilpasse metoden for forholdene på 

Kongsberg. Arbeidet ble forsinket av sykdom, konflikter og tekniske problemer, men det 

lyktes brødrene å utarbeide en metode som de mente ville spare bergkassen en del penger 

årlig. I 1797, etter å ha mottatt en detaljert rapport om funnene, bestemte Rentekammeret at 

amalgamasjonen skulle innføres istedenfor smeltingen, men arbeidet kunne først komme i 

gang etter at det hadde blitt utarbeidet skikkelig kostnadskalkyle. Henckels 

sykdomsproblemer og de mange ansvarsområdene til brødrene førte til at dette også skulle ta 

lang tid, men i september 1804 var planen klar for hvordan teknologien skulle innføres. Dette 

var dessverre for sent siden det ble besluttet at Sølvverket skulle nedlegges i slutten av samme 

måned. Dermed var det ikke mulig å utføre den planlagte innføringen av 

amalgamasjonsmetoden.   
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1 Innledning 

I 1797 hadde Kongsberg Sølvverk blitt drevet med underskudd i mange år. Sølvverkets 

ledelse ønsket å spare så mye som mulig og investerte i liten grad i ny teknologi eller nytt 

maskineri. Likevel fikk assessor Ole Henckel klarsignal til å skulle forsøke å innføre en nylig 

utviklet raffineringsmetode til Kongsberg. Denne benyttet seg av kvikksølv for å skille sølvet 

i fra uønskede stoffer og danne et amalgam av sølv og kvikksølv. Deretter avdrev man 

kvikksølvet ved å dampe det vekk. Metoden var utviklet av Ignaz von Born, en ungarsk 

bergmann som hadde blitt inspirert av amerikansk raffineringsteknologi. Teknikken krevde et 

komplisert maskineri og en stor investering i nødvendig kvikksølv som senere kunne 

gjenbrukes. Ole Henckel og hans bror Gregorius Henckel kom langt i arbeidet med å tilpasse 

teknologien for malmen på Kongsberg, og i september 1804 var planen klar for å innføre 

metoden. Men Rentekammeret i Danmark var ikke lenger villig til å subsidiere Sølvverket og 

besluttet å nedlegge Sølvverket samme måned. I denne oppgaven skal jeg forklare hvordan 

kunnskapen om amalgamasjonen ankom Kongsberg Sølvverk, hva slags forutsetninger det 

var på Kongsberg for innovasjonsarbeidet og hvor egnet von Borns amalgamasjonsmetoden 

var for Sølvverket.  

Historien til norsk bergverksteknologi er en historie om utenlandsk ekspertise fra tilflyttende 

bergmenn som tilpasser sine teknikker og redskaper for norske forhold. Særlig i starten var 

driften hovedsakelig ledet og gjennomført av tyske bergmenn, spesielt fra Sachsen og Harz, 

som senere lærte opp nordmenn slik at det etter hvert utviklet seg et eget fagmiljø i Norge.1 

Metoden for å skaffe kunnskap og ekspertise til norsk bergverksindustri var altså 

hovedsakelig rekruttering av utenlandske eksperter.  

Den tyske innflytelsen på norsk gruvedrift kan merkes tydelig i vokabularet helt fra starten av 

historien til norsk gruvedrift gjennom bruken av ord som mittel, stoll, strosse og mange flere.2 

Det var mye kommunikasjon mellom bergverk, og rykter om nye teknikker og metoder 

spredte seg usedvanlig fort fra bergverk til bergverk.3 Likevel tok det ofte lang tid i fra man 

hørte om en ny teknikk til noen forsøkte eller lyktes med å innføre den. Dette var spesielt 

tilfellet på Kongsberg, der man ofte brukte mange gammeldagse teknikker lenger enn i 

utenlandske bergverk. Dette var delvis fordi de utviklet gammeldagse teknikker, som 

fyrsetting og vannhjul, til å fungere så bra at de kunne konkurrere med mer moderne 

                                                 
1 Moen. Kongsberg sølvverk 1623-1957. 1978. s. 107. 
2 Berg. Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. 1994. s. 60. 
3 Berg. Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. 1994. s. 78. 
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teknikker, men også som vi skal se, på grunn av utfordringer forbundet med å innføre 

moderne teknologi på Kongsberg. Forsøket på å innføre amalgamasjon var derfor uvanlig på 

to måter. Arbeidet ble gjennomført uten noe hjelp i fra utenlandske eksperter og man forsøkte 

å innføre en teknologi som også var helt ny i utlandet.  

Siden amalgamasjonsforsøkene var noe uvanlige, kan det være interessant å undersøke hva 

som førte til at man i et stadig mindre produktivt Sølvverk forsøkte å satse på 

amalgamasjonsmetoden, og i tillegg bruke forsøkene som en case-studie av hva slags 

forutsetninger man hadde på Sølvverket for å innovere. Denne oppgaven argumenterer for at 

Henckel-brødrene og Rentekammeret også var motivert av andre ting enn ønsket om å spare 

mest mulig penger for bergkassen. Likevel klarte brødrene å tilpasse teknologien så bra for 

forholdene på Kongsberg at det er mulig at man i lengden kunne ha spart penger med 

teknologien. Samtidig møtte Ole Henckel og hans medhjelpere flere utfordringer i arbeidet. 

Utfordringene var blant annet knyttet til Kongsbergs manglende evne til å produsere noe av 

det nødvendige utstyret, og til samarbeid med enkelte funksjonærer og ledelsen.  

Denne oppgaven vil forsøke å undersøke forsøket på å innføre amalgamasjonsmetoden på 

Kongsberg, men vil også forholde seg til et viere perspektiv. Berg hevder at dette vide 

perspektivet er helt avgjørende for at man skal kunne forstå bakgrunnen til en teknologi, men 

at det samtidig er viktig å også undersøke de lokale forholdene siden en teknologi blir velig 

påvirket av naturforhold og variasjoner i lokale forutsetninger.4 Ved å undersøke i hvilken 

grad Borns amalgamasjon metode ble tatt i bruk i utlandet, kan man få et bedre innblikk i hva 

slags forutsetninger som var avgjørende for teknologiens innførelse. Dette er dermed et nyttig 

perspektiv for å avgjøre teknologiens forutsetninger på Kongsberg Sølvverk. 

 

2 Problemstilling 

Hvorfor forsøkte man å innføre amalgamasjonsmetoden på Kongsberg? Hva var fordeler og 

ulemper med teknologien og hva slags forutsetninger var det på Sølvverket for innføring av 

nye teknikker? 

 

                                                 
4 Berg. Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. 1994. s. 27. 
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3 Kilder og Historiografi 

3.1 Historiografi 

I denne oppgaven har jeg lent meg mye på arbeid utført av Bjørn Ivar Berg, den største 

bautaen innen bergverksforskning i Norge. I sitt arbeid har Berg hatt et stort fokus på å 

kartlegge teknologisk utvikling på Kongsberg. I Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-

1914 forteller Berg om mange av de største teknologiske forandringene innen gruveteknikken 

på Kongsberg.5 Berg har også skrevet et kapittel om studiereiser og teknologioverføring til 

Kongsberg i perioden etter åpningen av Bergseminaret på Kongsberg fra 1757 til 1814 i 

antologien Staat, Bergbau und Bergakademie, som jeg har benyttet meg av.6 Han har i tillegg 

skrevet en kort avhandling om amalgamasjonen på Kongsberg som har brukt en del av det 

samme kildegrunnlaget som denne oppgaven.7 Denne er skrevet på tysk. Uten Berg sitt arbeid 

ville denne oppgaven vært umulig å gjennomføre.  

Kristian Moens Kongsberg Sølvverk 1623-19578 har jeg brukt som oppslagsverk for å finne 

generell informasjon om historien til Sølvverket og nyttige oversikter over Sølvverkets 

regnskap. Dan Ch Cristiansens Det Moderne Projekt, har jeg brukt for å skaffe meg en 

oversikt over nordisk teknologihistorie. Oppgavens tematiske analyse er inspirert av Svante 

Lindqvist sin case-studie av det mislykkede forsøket på å introdusere en dampmaskin til 

Dannemora gruvene i Sverige.  

Jeg har brukt en god del tysk litteratur for å skaffe meg informasjon om amalgamasjonen i 

utlandet og om den tilknyttede internasjonale samlingen med bergmenn. I Über Ignaz von 

Born und die Societät der Bergabeukunde skriver Günter B. Fettwies og Günther Hamann om 

forsøket på å starte et internasjonalt selskap for bergverksvitenskap, og om ulike forsøk på å 

innføre amalgamasjon.9 I Staat, Bergbau und Bergakademie, samme samling som Berg skrev 

om teknologioverføring og Bergseminaret, finnes det også et kapittel om Ignaz von Born og 

selskapet. 10 

 

                                                 
5 Berg. Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. 1994. 
6 Berg. Staat, Bergbau und Bergakademie: Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhunder. 2013.  
7 Berg, Bjørn Ivar. Amalgamationsversuche in Kongsberg. 1986.  
8 Moen. Kongsberg Sølvverk 1623-1957. 1978. 
9 Fettwis. Hamann. Über Iganz von Born und die Societät der Bergbaukunde. 1989. 
10 Hausberger. Staat, Bergbau und Bergakademie: Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 2013. 



4 

 

3.2 Kilder  

Kildene til denne oppgaven befinner seg hovedsakelig på Riksarkivet. Der har jeg brukt 

arkivet til Rentekammeret og Renteskriverkontorene fra Berg-og saltverkskontorer, enten i 

serien med kongelige resolusjoner eller i innkomne brev og journalsaker. De kongelige 

resolusjonene har ofte vedlagt relevante dokumenter, og serien med innkomne brev og 

journalsaker inneholder mange brev og rapporter om arbeidet med amalgamasjonen og 

rapporter fra Ole Henckel og Gregorius Henckel fra sine reiser. Jeg har brukt en bok som 

ligger i privatarkivet til Morten Thrane Brünnich, også på Riksarkivet, som er en samling av 

mange av dokumentene som omhandlet amalgamasjonen. Samtidig har jeg fått tilgang til en 

maskinskrevet utgave av en rapport skrevet av Ole Henckel fra 1776 om hans 

amalgamasjonsforsøk som ligger på Bergverksmuseet på Kongsberg.  
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4 Bakgrunnskapittel 

4.1 Kongsberg Sølvverk 

Kongsberg Sølvverk ble startet opp av staten i 1624 etter flere år med mindre forsøk på 

gruvedrift i området.11 Det tidlige arbeidet ble ledet av saksiske bergmenn, som allerede noen 

år hadde arbeidet i Kongens tjeneste i Norge.12 Sølvverket utviklet seg etter hvert til å bli en 

av de større bergverkene i Europa, og Kongsberg var i andre halvdel av 1700-tallet Norges 

nest største by.13 Dette skyldes hovedsakelig bergverksdriften som foregikk der. I 1760 jobbet 

4022 arbeidere og 53 funksjonærer på Sølvverket, men Sølvverket sysselsatte også utallige 

andre gjennom arbeid som kjøring av malm, materialer, proviant og produkter, samt 

skogsarbeid med hogst, kjøring og fløting av ved og tømmer, samt kullbrenning.14 Sølvverket 

var eid av den danske staten, og sentrale avgjørelser ble tatt av Bergverksdirektoratet i 

Rentekammeret, som satt i København.15 Organet som forvaltet den statlige 

bergverkspolitikken og bergverksjurisdiksjonen for Rentekammeret i Norge het 

Overbergamtet, og var først plassert i Christiania, men ble senere flyttet til Kongsberg. 

Overbergamtet ble ledet av Overberghauptmannen og bestod av embetsmenn med bergfaglig 

bakgrunn. Overberghauptmennene Jørgen Hiort og Morten Thrane Brünnich var i perioden 

jeg tar for meg også direktører for Sølvverket. På slutten av 1700-tallet var det lagt spesielt 

mye vekt på at de som satt i Overbergamtet var faglig kompetente. I 1787 bestemte grev 

Christian Ditlef Frederik Reventlow, lederen av Rentekammeret, at alle i Overbergamtet 

måtte eksamineres for å tiltre i sin stilling.16  

Sølvet i fra Sølvverket ble hovedsakelig brukt til å mynte danske penger og var den viktigste 

kilden til den danske valutaen. Valutaen ble blant annet satt ut i sirkulasjon ved at de ansatte i 

Sølvverket mottok betaling i form av sølvmynter myntet på Kongsberg. Mynten ble grunnlagt 

i 1683 og er i skrivende stund fortsatt ansvarlig for produksjon av Norske kontanter.17 Dansk 

ønske om å kunne mynte penger på eget sølv på Kongsberg var en avgjørende grunn til at 

driften fortsatte lenge selv om Sølvverket led av store underskudd. 

                                                 
11 Berg. Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. 1994. s. 17. 
12 Berg. Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. 1994. s. 47. 
13 Kristoffersen. Kongsberg i Demografisk lys. 1991 s. 46. 
14 Berg. Bergverk i Norge, Kulturminner og historie. 2010. s. 53.  
15 Christensen. Det Moderne Projekt, Teknik & Kultur I Danmark-Norge 1750-(1814)-1850. 1996. s. 341. 
16 Bergsøe. Geheime-Statsminister Greve Christian Ditlev Frederik Revenlovs Virksomhed sem Kongens 

Embedsmand og Statens Borger. 1835. s. 240. 
17 Berg. Bergverk i Norge, Kulturminner og historie. 2010. s. 107. 
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Sølvverket på Kongsberg hadde siden slutten av 1770-tallet slitt med kraftige underskudd. I 

fra 1791 til 1794 var det et gjennomsnittlig underskudd på 131.000 riksdaler (heretter rd). 18 

Dette var en uholdbar sum for staten i lengden. Underskuddet skyldtes hovedsakelig at 

gruvene begynte å bli så dype at det ble vanskeligere å hente ut sølvet, og at man derfor ikke 

lenger hadde de nødvendige tekniske løsningene som kunne gjøre gruven lønnsom. Etter 

mange år med voksende underskudd besluttet man i København at det var nødvendig å få ned 

utgiftene, men dette var ikke mulig å gjennomføre siden forutsetningene for gruvedriften ble 

stadig mer krevende. Etter at Brünnich ble ansatt som direktør for Sølvverket i 1791 ble det 

brukt stadig mindre penger på nye maskiner, og en del prosjekter ble stoppet også etter at de 

var blitt godkjent i København.19 Likevel ble det altså besluttet i 1797 at Sølvverket skulle 

forsøke å innføre amalgamasjonsmetoden, men at innføringen først kunne starte etter at det 

var blitt utarbeidet en nøyaktig kostnadskalkyle. Denne ble ikke ferdig før september 1804, 

samme måned som rentekammeret besluttet at Kongsberg Sølvverk skulle legges ned. 

Sølvverket gjenåpnet 1816 med Ole Henckel som direktør. Moen skriver at trekker fram Ole 

Henckel som en av de som ivret mest etter å få gjenopptatt driften av Sølvverket.20 Under 

norsk ledelse klarte man etter hvert å gjøre Sølvverket lønnsomt og driften fortsatte helt frem 

til 1957, da man igjen etter en lengre periode med underskudd besluttet å nedlegge Kongsberg 

Sølvverk.21 

 

4.2 Smeltingen på Kongsberg 

For at amalgamasjonen skulle tas i bruk på Kongsberg var den nødt til å utkonkurrere 

smeltingen, den eksisterende teknikken på Kongsberg. Smeltingen var i teorien en enkel 

metode. Ved å smelte malm sammen med visse tilsetningsstoffer vil de metallene som man 

ønsker å utvinne synke til bunns i en smelteovn og blir det man kaller smelten. De stoffene 

som man ønsker å kvitte seg med flyter opp slik at man kan kvitte seg med dem. Disse 

stoffene kalte man slagg. Problemet var at denne raffineringsprosessen måtte gjøres i mange 

                                                 
18 Moen. Kongsberg sølvverk 1623-1957. 1978. s. 161. 
19 Berg. Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. 1994. s. 317. 
20 Moen. Kongsberg sølvverk 1623-1957. 1978. s. 252. 
21 Moen. Kongsberg sølvverk 1623-1957. 1978. s. 417. 
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trinn og at det tok lang tid.22 Dessuten krevde driften av smelteovnene veldig mye trekull som 

var dyrt for Sølvverket. 

Før man kunne starte smeltingen, var det nødvendig å vaske og knuse malmen i pukkverkene. 

Etter dette hadde man det man kalte slig. Trinn en i selve smelteprosessen var det man kalte 

råsmeltingen. Da smeltet man sammen slig med lavt sølvinnhold, med kis og litt kobberkis 

slik at de ønskede stoffene sank ned til bunnen av ovnen der de rant ut, mens uønsket slagg 

fløt opp. Kis er en blanding av omtrent halvparten svovel og jern, mens kobberkis er en 

blanding av svovel, jern og kobber. Kisen kom i fra gruver ikke langt fra Kongsberg. Her kan 

vi merke oss at behovet for disse lokale gruvene ville bli mye mindre hvis Kongsberg gikk 

over til amalgamasjon. Dermed finnes det her noen som ikke har interesse i at man tar i bruk 

nye teknikker på Kongsberg. I løpet av 1700-tallet foregikk det en teknisk utvikling hvor man 

trengte stadig mindre kis. Man gikk fra å bruke dobbelt så mye kis som slig, til å bruke nesten 

dobbelt så mye slig som kis.23 Likevel var behovet for kis fortsatt betydelig. Kisen avga mye 

varme ved forbrenning, dermed sparte man mye trekull.24 Etter hver råsmelting var det 

nødvendig å renske ovnen og reparere eventuelle sprekker i ytterveggen. Etter det var det 

nødvendig å bygge opp en ny indre foring av ildfast stein og leire langs med veggene inne i 

oven.25 Altså krevde metoden mye arbeid som måtte gjøres hver gang man skulle sette i gang 

råsmeltingen. Råsmeltingen pågikk som regel fra mandag morgen til fredag kveld med jevnlig 

påfylling av mer slig, kis og trekull. Det ble mer plass i ovnen, siden man også jevnlig tappet 

ut smelten i bunden av ovnen.  

Neste trinn i smelteprosessen heter røsting. I denne prosessen varmet man opp blandingen av 

jern, kobber, svovel og sølv man fikk etter råsmeltingen. Svovelet, jernet og kobberet reagerte 

med oksygenet i luften og ble til svoveldioksid, kobberoksid og jernoksid, mens sølvet ble 

kvitt sine svovelbindinger. Denne brenningen kunne vare i fra tre til ti dager og ble gjentatt 

mellom fire og fem ganger og fortsatte til alt av svovelet var drevet av som svoveldioksyd.26 

Dette var en tidkrevende prosess som krevde mye kull og ved.  

Trinnet etter heter blysmelting. Her var målet å skille sølvet i fra kobberet og jernet. Sølv 

binder seg lettere med bly enn andre metaller og trekker sammen og synker til bunns siden det 

                                                 
22 Helleberg. Driftsprosesser ved Kongsberg Sølvverk-oppredning, smelting og kraftproduksjon. 2002. s. 7.  
23 Helleberg. Driftsprosesser ved Kongsberg Sølvverk-oppredning, smelting og kraftproduksjon. 2002. s. 7. 
24 Helleberg. Driftsprosesser ved Kongsberg Sølvverk-oppredning, smelting og kraftproduksjon. 2002. s. 7. 
25 Helleberg. Driftsprosesser ved Kongsberg Sølvverk-oppredning, smelting og kraftproduksjon. 2002. s. 9. 
26 Helleberg. Driftsprosesser ved Kongsberg Sølvverk-oppredning, smelting og kraftproduksjon. 2002. s. 10.  
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er tyngre. Denne smeltingen varte i fem dager.27 Kobberet man kvittet seg med i denne 

prosessen inneholdt fortsatt noe sølv og ble kalt hyttekobber. Da Henckel eksperimenterte 

med amalgamasjon klarte han å ekstrahere dette ved hjelp av amalgamasjon. Henckel skriver 

at blyet hovedsakelig ble kjøpt i utlandet.28 Innkjøpet av bly kostet sølvverket en god del 

penger som dessuten forsvant ut av landet. Dette var en av årsakene til at man vurderte å 

innføre amalgamasjonen til fordel for smeltingen. 

Videre var man nødt til å skille sølvet i fra blyet. Dette gjorde man ved å smelte blandingen 

med mye oksygentilgang som fører til at blyet reagerer med oksygenet og danner blyoksid 

som flyter opp og tar med seg resten av de gjenværende andre metallene. Denne prosessen tok 

mellom 12 til 18 timer. Denne avdrivingen av blyet fører til at noe av oksygenet og bandt seg 

med sølvet. Dermed var det nødvendig med en siste prosess, som man kalte finbrenning. I 

denne prosessen førte man karbondioksid over sølvblandingen som fikk oksygenet til å 

reagere med karbondioksidet og sølv med renhet av over 99,5 prosent ble liggende igjen.29 

Noe som blir tydelig etter å ha beskrevet den eksisterende metoden for raffinering på 

Kongsberg er at den eksisterende teknologien er så komplisert at den eksisterer som et 

nettverk av redskaper og maskiner, arbeidsrutiner, varenettverk, spesialiserte ferdigheter og 

mer. Kristine Bruland argumenterer for at det er slik vi må forstå teknologier, ikke som 

enkelte gjenstander, men som en del av et slikt nettverk.30 Introduksjon av 

amalgamasjonsmetoden til Kongsberg vil dermed nødvendigvis bety en ødeleggelse av noen 

av disse eksisterende strukturene. Viktig kunnskap ville blitt irrelevant, redskaper ubrukelige 

og jobber uviktige. Hvis man vet dette er det lett å forstå motstand mot ny teknologi og det er 

tydelig at amalgamasjonsteknologien ville ødelagt et meget stort og komplekst nettverk. 

Motstanden dette nettverket hadde kunnet utøve, ville kanskje kommet tydeligere frem i 

kildene hvis Henckel-brødrene hadde kommet lenger enn forsøks og planleggingsstadiet i 

innføringen av amalgamasjonsmetoden.  

 

4.3 Om amalgamasjonsmetoden internasjonalt 

                                                 
27 Helleberg. Driftsprosesser ved Kongsberg Sølvverk-oppredning, smelting og kraftproduksjon. 2002. s. 11. 
28 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Del 1 Indberetning. s. 87. 
29 Helleberg. Driftsprosesser ved Kongsberg Sølvverk-oppredning, smelting og kraftproduksjon. 2002. S. 11. 
30 Bruland. Resistance to new technologies in Scandinavia: A historical perspective. 1993. s. 3. 
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Her vil jeg beskrive hvordan amalgamasjonsmetoden fungerte og vurdere eventuelle fordeler 

og ulemper med den, samt gjøre rede for bakgrunnen til denne teknikken og den 

internasjonale betydningen til Ignaz von Borns metode. Denne oppgaven vil ha som 

hovedmål å beskrive aktørene fremfor teknikken, men selv en oppgave med et fokus på 

aktører burde også innholdet noe informasjon om de relevante teknikkene. Her er jeg enig 

med Berg som skriver: «Det er nødvendig å gå inn på teknikkenes fysiske struktur og 

funksjon, konkrete trekk i den tekniske utviklingen og deres «teknikkinterne» 

forutsetninger.».31 Uten en i hvert fall rudimentær forståelse av de aktuelle teknikkene blir det 

vanskeligere å forstå handlingene til de aktuelle aktørene.  

Amalgamasjonsmetoden er en metode hvor man bruker kvikksølv, ofte sammen med salt, 

jern, kobbersulfat og vann for å trekke sølvet ut av malmen for å danne et sølvamalgam. Dette 

amalgamet ble deretter varmebehandlet for å smelte vekk kvikksølvet slik at man sitter igjen 

med relativt rent sølv. Å bruke amalgamasjon for å raffinere edle metaller var ikke et helt nytt 

konsept i 1786 da Henckel kom over metoden i sine reiser. Patenter i Venezia i 1470 årene 

viser at noen i Europa visste at kvikksølv kunne brukes for å raffinere edle metaller allerede 

da,32 men det var først i Sør-Amerikas gull- og sølvverk at amalgamasjonen fikk stor 

betydning. Amalgamasjon hadde fra 1550 og utover 1600-tallet utviklet seg til å bli den mest 

brukte raffineringsmetoden i Sør-Amerika og fikk navnet patio-metoden. Patio er en 

henvisning til de store, men lave beholderne som amalgamasjonen foregikk i.  

                                                 
31 Berg. Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. 1994. s 10. 
32 Guerrero. The history of silver refining in New Spain: Transfer of knowledge and colonial silver. 2016. 
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Figur 1: Maleri som viser patio-metoden i bruk på 1800-tallet. Malmen ble knust av hester, før den blir blandet med 

kvikksølv.33 

  

Det er fortsatt ikke forstått hvordan denne gradvise utviklingen av amalgamasjon fra å være 

en eksperimentell metode, til å bli en utstrakt industriell metode foregikk.34 De som var 

ansvarlige for denne innovasjonen dokumenterte ikke sitt arbeid i like stor grad som det 

Henckel og hans tyske kolleger gjorde på 1700-tallet. Saúl Guerrero argumenterer for at de 

manglende skriftlige bevisene tyder på at denne innovasjonen foregikk på en muntlig og 

uformell måte. Dette passer med Epstein sin karakteristikk av innovasjon på den tiden.35 

Guerrero skriver at innovasjonen foregikk i Amerika, og at innovatørene ikke hadde noe 

særlig annet å støtte seg på enn den begrensede kunnskapen de hadde tatt med seg i fra 

Europa og at utviklingen av kunnskapen om hvordan man skulle bruke amalgamasjon i 

raffinering på en effektiv måte var en gradvis prosess. Til slutt var amalgamasjonen den 

raffineringsmetoden som ble brukt mest i Sør-Amerika, og var dermed raffineringsprosessen 

                                                 
33 Gualdi. Hacienda Nueva de Fresnillo con el Cerro de Proaño. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hacienda_Nueva_de_Fresnillo.jpg. 1846. Hentet 18.03.2019 
34 Guerrero. The history of silver refining in New Spain: Transfer of knowledge and colonial silver. 2016. 
35 Guerrero. The history of silver refining in New Spain: Transfer of knowledge and colonial silver. 2016. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hacienda_Nueva_de_Fresnillo.jpg
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som ble brukt i de mest produktive gruvene for edle metaller i verden. En viktig årsak til at 

amalgamasjonsmetoden var den som var best egnet i Amerika var gruvene ofte befant seg i 

relativt skogfattige områder.36 Dermed manglet man brenselet som var nødvendig for å drive 

smelteovnene. En kontrast til området rundt Kongsberg Sølvverk som hadde mye tilgjengelig 

skog i områdene rundt. 

Metoden spredte seg altså raskt utover det Søramerikanske og Mellomamerikanske 

kontinentet, men man hadde ingen suksess med metoden andre steder. Forsøk med metoden 

mislyktes i Guadalcanal allerede i 1562, og spanjoler mislyktes med å selge metoden i til det 

keiserlige hoffet i Wien i 1588. Forsøk med å etablere metoden i Japan ble også gitt opp.37   

Metoden ble gradvis videre utviklet og ble forbedret i Mexico av blant annet Alonso Barba på 

1600-tallet da man begynte å blande inn salt og rikelig med vann ved konstant omrøring i 

store kobberbeholdere, dette ble kalt cazo-prosessen, metoden gjorde at amalgamasjonen 

foregikk raskere, men hadde et større behov for energi og kvikksølv. Denne metoden slo bare 

igjennom ved de rikeste malmforekomstene i Mexico, og hadde liten betydning andre steder i 

Sør-Amerika. Hausbegers skildringer av den tekniske utviklingen av amalgamasjonsmetoden 

i Sør-Amerika gjør det tydelig at man burde være forsiktig med å generalisere. Det var store 

regionale forskjeller i hvordan raffineringen av edle metaller foregikk. I Mexico var det i bruk 

mange ulike teknikker innenfor både smelting og amalgamasjon, mens det i Andesfjellene 

hovedsakelig eksisterte ulike typer versjoner av patio-metoden.38 

Rundt 1640 tok Antonio de Ulloa og Alonso Barba kunnskapen om Cazo-metoden til Europa, 

og det skulle senere inspirere europeiske forsøk på å anvende amalgamasjon.39 Allerede ti år 

senere kom teknologien i kontakt med norske bergverksfolk da Brostrup Gjedde og Johannes 

Barth støtte på amalgamasjonen i sine studiereiser i Ungarn. Gedde og Barth forsøkte å 

tilpasse metoden for Kongsberg og bygde noe som de kalte et kvikkhus hvor forsøkene ble 

gjennomført.40 De lyktes ikke noe særlig med sine forsøk og gav opp. Senere, fra 1725 skulle 

en gullsmed fra Skien kalt Jens Borring eksperimentere med amalgamasjon og brukte 

                                                 
36 Hausberger. Staat, Bergbau und Bergakademie: Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 2013. s. 

37.  
37 Hausberger. Staat, Bergbau und Bergakademie: Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 2013. s. 

39. 
38 Hausberger. Staat, Bergbau und Bergakademie: Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 2013. s. 

41. 
39 Berg. Amalgamationsversuche in Kongsberg. 1986. s. 1. 
40 Berg, Bjørn Ivar. Amalgamationsversuche in Kongsberg. 1986.  S 1. 
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metoden til sølvutvinning i liten skala i en periode på 30 år.41 Henckel forhørte seg etter sine 

reiser om hvordan Borring hadde brukt amalgamasjon og gjennomførte eksperimenter basert 

på dette på Kongsberg, men lyktes relativt dårlig med de forsøkene som baserte seg på 

tidligere norske erfaringer.  

Ignaz von Born, en ungarsk bergmann, forsøkte i fra slutten av 1770 årene å tilpasse 

amalgamasjonen for europeiske forhold. Han eksperimenterte med amalgamasjon og utgav i 

1786 en bok om sine funn og raffineringsmetoden som han hadde utviklet, hans metode ble 

omtalt som trommelamalgamasjonen. Born samlet en stor mengde bergmenn i fra mange 

forskjellige land for å lære om den nye metoden og tok initiativ til å starte opp et 

Bergvitenskapelig selskap kalt Societät der Bergbaukunde. Borns metode var ikke kjemisk 

veldig ulik metoden utarbeidet av Alonso Barba, den store forskjellen var i hvilken grad 

arbeidet var blitt mekanisert og rasjonalisert, samt behandlingen av malmen før 

amalgamasjonen.42 Amalgamasjonen foregikk i roterende tromler som var montert på rekke 

og rad. 

Figur 2. Den planlagte amalgamasjonsmaskinen som skulle bygges på Kongsberg.43 

Selv om amerikansk innflytelse var helt avgjørende for at man forsøkte å utvikle teknologien i 

Europa, har jeg ikke kommet over en eneste referanse til Amerikanske Sølvverk i 

                                                 
41 Berg, Bjørn Ivar. Amalgamationsversuche in Kongsberg. 1986.  s. 1. 
42 Hausberger. Staat, Bergbau und Bergakademie: Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 2013. s. 

44. 
43 Riksarkivet. RA/EA-5930/T. 
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kildematerialet. I europeiske bergmenns øyne representerte Amalgamasjonsteknologien det 

nye og vitenskapelige, og har lite å gjøre med de teknikkene som hadde utviklet seg over lang 

tid i Amerika.44 Metoden blir omtalt som en ny metode med henvisning til Ignaz von Born 

som den opprinnelige mannen bak oppdagelsen. Dette var ikke utelukkende Born sin skyld. 

Hausberger skriver at det ikke kan være tvil om at han hadde teoretisk kjennskap til arbeidet 

til spanske bergmenn som Alvaro Alonso Barba og Born henviser til cazo-metoden i sin 

avhandling om amalgamasjonen. Likevel prøvde han å legge vekt på problemene med de 

spanske teknikkene og gjorde til tider narr av den spanske vitenskapen og fremhevet sin 

metode i sammenligningen.45 Kanskje var det da ikke så rart at det Amerikanske grunnlaget 

til denne nye og «vitenskapelige» metoden ikke ble vektlagt av europeiske bergmenn.  

Europeiske bergmenn hadde ganske lite respekt for det tekniske nivået til amerikansk og 

spansk bergverksdrift. Spanske bergmenn hadde i andre del av 1700-tallet akkurat som i 

Norge sendt mange bergmenn på studiereiser for å forsøke å lære av tyske bergmenn og 

hentet inn tyske eksperter til spanske bergverk.46 Bernd Hausberger skriver at mange i 

ettertiden har sett på det som nærmest utenkelig at teknologiske nyvinninger reiste ifra 

Amerika til Europa og ikke bare andre veien. Hausberger kritiserer det han mener er en 

konstruert historie som hevder at kunnskap ble utelukkende sendt i fra Europa til Amerika og 

ikke motsatt, dermed etterlyser han studier med et postkolonialt perspektiv av hvordan 

teknologioverføring foregikk i mellom Europa og Amerika. Det er uansett litt ironisk at 

amalgamasjonsmetoden, som en kort periode representerte det første store europeiske 

samarbeidet i sitt slag, hadde meksikansk opprinnelse. 

Mens Ole Henckel gjennomførte forsøk på Kongsberg, jobbet man også med å innføre 

teknologien andre steder i Europa. Jens Esmark som var på studiereise i seks år etter at han 

hadde avlagt bergeksamen i 1791 på Bergseminaret på Kongsberg47, sendte hjem beskrivelser 

av utstyret brukt i amalgamasjonsarbeidet ved Freiberg.48 Amalgamasjonsforsøk ble 

gjennomført mange steder både i Sentral-Europa og Sverige49, men med vekslende hell. 

                                                 
44 Hausberger. Staat, Bergbau und Bergakademie: Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 2013. s. 

51-52. 
45 Hausberger. Staat, Bergbau und Bergakademie: Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 2013. s. 

48. 
46 Hausberger. Staat, Bergbau und Bergakademie: Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 2013. s. 

42. 
47 Berg. Bergseminaret på Kongsberg 1757-1814. 2001. s. 25. 
48 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Del 1 Indberetning. s. 34. 
49 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Del 2 Indberetning. s. 16-17 
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Demonstrasjonene til von Born fikk tydelig en stor påvirkningskraft, og samlingen av det 

internasjonale bergverksmiljøet under Societat der Berbaukundegav gav teknologien 

kredibilitet og startet en trend i å forsøke å innføre denne teknologien. Det var i Freiberg, i 

Sachsen, at trommelamalgamasjonen fikk sin største suksess, her skulle teknologien bli tatt i 

bruk helt til 184950 da bruk av steinkull som brensel igjen gjorde smeltemetoder mer 

konkurransedyktige der. Teknologien ble altså brukt en god stund en del steder, spesielt der 

det var vanskelig å anskaffe nok brennstoff til smelteovnene. 

Ignaz von Born sine innovasjoner skulle vise seg å ha en mindre betydning i Amerika enn i 

Europa, men ikke på grunn av mangelen på forsøk på å innføre Borns metode der. Nyhetene 

om at man i Europa hadde gjort forbedringer av metoden som var i bruk i Amerika inspirerte 

flere forsøk på å innføre disse forbedringene. Fausto de Elhuyar, en spansk kjemiker som 

hadde oppholdt seg og studert mange steder i Europa forsøkte å innføre Born sin metode i 

Mexico. Elhuyar hadde som Henckel studert amalgamasjonsmetoden ved Freiberg og besøkt 

amalgamasjonshyttene ved Schemnitz.51 Han, sammen med Ole Henckel og seks andre, 

inkludert Ignaz von Born startet opp Societät der Bergbaukunde i september 1786.52 Elhuyar 

var ment til å fungere som direktør for Societät der Bergbaukunde i Mexico53, men dette 

planlagte samarbeidet var kortvarig og umulig å gjennomføre med tanke på urolighetene som 

var i vente i Europa etter den Franske revolusjonen. 

Kort etter å ha ankommet Mexico reiste han til Guanjuato, datidens rikeste sølvgruve for å 

forsøke å innføre Borns metode der. Dette forsøket skulle også mislykkes, men er en klar 

kontrast til forsøket på å innføre amalgamasjonen på Kongsberg. I motsetning til Kongsberg, 

var det selvfølgelig ikke et veldig behov for utvikling i teknologien der, da dette var verdens 

rikeste sølvgruve og uansett ville gå med fortjeneste. I denne perioden opplevde disse 

bergverkene en eksplosiv vekst i produksjon, dette gjorde europeiske innovasjoner enda 

mindre nødvendige og reduserte dermed viljen til å innovere. En annen forskjell var at Born 

sine nyvinninger ikke her bare konkurrerte med smeltemetoden, men hovedsakelig patio og 

cazo-metoden som var en amalgamasjonsmetode som var mindre mekanisk, men hadde 

utviklet seg sakte i gjennom prøving og feiling i fra da amalgamasjonen først ble introdusert 

                                                 
50 Hausberger. Staat, Bergbau und Bergakademie: Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 2013. s. 

45. 
51 Hausberger. Staat, Bergbau und Bergakademie: Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 2013. s. 

44-45. 
52 Fettweis. Über Ignaz von Born und die Societät der Bergbaukunde. 1989. s. 82 
53 Fettweis. Über Ignaz von Born und die Societät der Bergbaukunde. 1989. s. 81 
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flere hundre år tilbake. Elhuyar fant ut ved sin ankomst til Amerika at teknologien der 

fungerte bedre enn han hadde trodd. Blant annet pukkverkene, der malmen ble knust og 

renset, hadde en for han overaskende høy standard.54 Patio metoden fungerte også bedre enn 

det Elhuyar hadde trodd. Teknologien var overaskende effektiv og billig. Ulempen i forhold 

til Born sin metode var at den var tidkrevende og også krevde større mengder kvikksølv.55 

Hausberger nevner ikke om de i Mexico la vekt på sikkerhetsaspektet i sin vurdering om hva 

som var den beste metoden. Både faren for å bli rammet av kvikksølvforgiftning og 

miljøskadene i naturen hadde nok blitt mindre hvis man hadde innført mer moderne metoder, 

men dette var tydeligvis ikke en stor nok prioritet til at man hadde mulighet til å gjøre store 

endringer i amalgamasjonsmetoden i Mexico. 

Miljøskadene forårsaket av amalgamasjonsmetoden i Amerika er også et tema som har fått 

mer oppmerksomhet de siste årene. Guerrero legger vekt på at miljøskadene forårsaket mindre 

tydelig skade på miljøet enn smeltemetoden. Dette var fordi at smeltemetoden trengte 70 

ganger mer hogst enn det amalgamasjonen trengte.56 Amalgamasjonen i Sør-Amerika på sin 

side, er ansvarlig for farlig giftig utslipp som gjør skade på miljøet den dag i dag i form av 

kvikksølv i væskeform og siltavfall. Likevel fastslår Guerrero at miljøskadene i forbindelse 

med smelting ville vært større.57 Guerrero konklusjon står i skarp kontrast til rapporten 

gjennomført av Nicholas A. Robins og Nicole A. Hagan i et forsøk på å kartlegge både 

kortsiktige og langsiktige miljø og helseskadene forårsaket av amalgamasjonen. Både i 

forbindelse med kvikksølvgruver og bruk av kvikksølv i amalgamasjon. De fastslår at utallige 

mennesker døde av kvikksølvforgiftning.58  

Metoden introdusert av Ignaz von Born var mindre helseskadelig enn den metoden som var i 

bruk i Amerika. I alle fall hevder kilder at man hadde fjernet faren for forgiftning av 

kvikksølvdamp.59 Imidlertid har jeg litt vanskeligheter for å tro at man klarte å sikre seg helt i 

fra en av de farligste miljøgifter vi vet om med datidens teknologi. For eksempel beskriver 

Henckel i sine rapporter håndvasking av gods for å forsøke å få skilt ut kvikksølv.60 Det er 

                                                 
54 Hausberger. Staat, Bergbau und Bergakademie: Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 2013. s. 

48. 
55 Hausberger. Staat, Bergbau und Bergakademie: Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhundert. 2013. s. 

48. 
56 Guerrero. The history of silver refining in New Spain: The environmental legacy of silver refining. 2016 
57 Guerrero. The history of silver refining in New Spain: The environmental legacy of silver refining. 2016 
58 Robins. Hagen. Mercury Production and Use in Colonial Andean Silver Production: Emissions and Health 

Implications. 2012. 
59 Hamann. Über Iganz von Born und die Societat der Bergbaukunde. 1989. s. 17. 
60 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Del 1 Indberetning. S 49 
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ikke lett for meg å anslå helsefaren ut ifra kildene, men jeg tror det trygt kan påståes at det 

ikke er helt trygt. Likevel er det klart at de mekaniske løsningene til Born utsetter de som 

arbeidet med amalgamasjonen for mye mindre kvikksølvdamp enn metoder der arbeidet blir 

gjort med mer menneskekraft. Dessuten var det i et hms perspektiv også helsefarlige prosesser 

i forbindelse med smeltingen, blant annet kan man ha vært utsatt for blyforgiftning. Dette 

ville man i så fall ha unnsluppet ved å innføre amalgamasjonsmetoden. Det er kanskje noe 

overaskende at Bernd Hausberger som skildrer forsøkene på å innføre Borns metoder i 

Amerika ikke nevner denne fordelen i det hele tatt men utelukkende nevner det økonomiske 

perspektivet. Kanskje er også dette helseperspektivet noe som ikke blir særlig vektlagt i det 

Søramerikanske kildematerialet.  

Et internasjonalt blikk på andre forsøk på å innføre Borns amalgamasjon viser at det ble gjort 

mange forskjellige forsøk og at de hadde helt forskjellige utgangspunkt for å lykkes. De få 

stedene som innførte teknologien hadde en kombinasjon av faktorer som la til rette for at det 

skulle bli slik, for eksempel lav tilgang på trekull til smelteovner, nok tilgang på kvikksølv, og 

den nødvendige faglige og tekniske ekspertisen som gjorde teknologien mulig. At alt dette var 

på plass medvirket til at teknologien fikk gjennomslag i Freiberg. Men de fleste steder var 

ikke fordelen eller behovet stort nok til at Born sine teknikker fikk noen betydning, og 

Sølvverket på Kongsberg ble uansett nedlagt før man kunne vite om teknologien kunne fått 

innpass der.  

 

4.4 Amalgamasjonsmetoden på Kongsberg 

Siden malmen på Kongsberg i utgangspunktet ikke var egnet til amalgamasjonen gikk mye av 

arbeidet til brødrene Henckel på Kongsberg ut på hvordan man kunne behandle den uegnede 

malmen slik at man klarte å fjerne de stoffene som ødela for amalgamasjonsprosessen. I 

oktober 1804, rett før det ble besluttet å legge ned Sølvverket, skriver hytteskriver Gregorius 

Henckel en slags oppskrift på hvordan man skal gå frem for å klargjøre malmen for 

amalgamasjonen.61 Godset måtte først males og vaskes i pukkverket så nøye at det ikke lenger 

kunne kjennes noen lukt av svovel under den påfølgende røstingen. Å fjerne svovelet var 

avgjørende siden svovel i godset ville føre til tap av kvikksølv, som dermed ikke kunne 

gjenbrukes, og forminske mengden med utvunnet sølv.  Etter røsting skulle godset røres, slik 

                                                 
61 Riksarkivet i Oslo. Innkomne brev og journalsaker. RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0084. Journalnummer 747. 
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at oksygenet lettere skulle kunne forbinde seg med det gjenværende svovelet som enda ikke 

hadde oksidert. Denne delen av prosessen mente Gregorius at enda ikke var helt optimalt 

utarbeidet i 1804, etter flere år med eksperimenter. Etter denne første røstingen skulle godset 

tørke, før det igjen ble røstet, nå med salt og deretter oppmalt. Etter alt dette var godset klart 

for amalgamasjonen.62 Mye av arbeidet med å gjøre amalgamasjonsteknologien brukbar for 

Kongsberg gikk altså ut på å finne fram til denne prosedyren. Oppskriften viser også hvordan 

mange av teknikkene for å klargjøre malm for smelting lignet på hvordan man gikk frem for å 

klargjøre malmen for amalgamasjon. Dette ville gjort overgangen i fra en metode til den andre 

mindre vanskelig å gjennomføre enn hvis amalgamasjon metoden krevde teknikker som var 

helt ulike de som allerede eksisterte. 

På tross av at amalgamasjonen aldri ble innført på Kongsberg kom de ganske langt i sine 

forsøk. Blant annet skryter Henckel i en rapport at han hadde hatt bedre resultater enn på 

kontinentet i forsøk på å utbringe sølv i fra sortkobber og garkobber, en type malm som 

inneholder rundt 85 til 99 prosent kobber. Dette kunne være ganske nyttig for Sølvverket 

siden malmen på Kongsberg ofte også inneholdt mye kobber. Sortkobber og garkobber var et 

produkt man fikk etter røstingen av råsteinen og videre kobbersmelting. Dette kobberet blir 

også kalt hyttekobber. Henckel hevdet å kunne utbringe sølv i fra kobber med et sølvinnhold 

på rundt 1 prosent slik at det bare var 0,01- 0,03 prosent igjen. Altså klarte Henckel å utbringe 

rundt 97 prosent av sølvet. Dette var mye bedre enn i Harz hvor man ifølge Henckel bare 

klarte å få utvunnet rundt 60-80 prosent av sølvinnholdet til kobberet.63 Ifølge Henckel gjorde 

forsøkene på Kongsberg han i stand til å i stor grad forbedre den vitenskapelige teorien 

knyttet til amalgamasjonen.64 

Det at Henckel aldri lyktes med å innføre amalgamasjonsmetoden kan kanskje Sølvverkets 

arbeidere vært takknemlige for, med tanke på helseplagene som kan knyttes til bruk av 

kvikksølv i amerikanske bergverk. Metoden brukt i Sør-Amerika hvor arbeidere trampet i et 

bad fylt med sølv, salt, jern, kvikksølv og andre ingredienser65 er selvfølgelig en metode som 

utsetter arbeidere for mer giftstoffer enn trommelamalgamasjonen, metoden som Henckel 

prøvde å introdusere. Henckel selv hadde en sykdomsperiode som hindret han i arbeidet, men 

                                                 
62 Riksarkivet i Oslo. Innkomne brev og journalsaker. RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0084. Journalnummer 747. 
63 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Del 1 Indberetning. s. 2. 
64 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Del 1 Indberetning. s. 3. 
65 Robins. Mercury Production and Use in Colonial Andean Silver Production: Emissions and Health 

Implications. 2012. 
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det er ingenting som tyder på at sykdommen var forårsaket av kvikksølvforgiftning da det lille 

som er beskrevet av symptomer ikke passer med kvikksølvforgiftning. 

I Rogers sin sosiologiske modell for diffusjon av ny teknologi er relativ fordel i hvilken grad 

ny teknologi virker bedre enn den teknologien den prøver å utkonkurrere. Som jeg har vist 

ved å beskrive smeltemetoden var den eksisterende metoden for raffinering av sølvet dyr, 

lang, forurensende og teknisk krevende. Så det at Henckel og direktoratet var interessert i å 

finne en bedre metode er ikke vanskelig å forstå. Likevel er amalgamasjonsmetoden en 

metode med egne utfordringer. Den var dyr i begynnelsen, siden den krevde en stor 

investering i kvikksølv og utstyr. Om det lønnet seg med amalgamasjon eller smelting 

kommer an på de lokale forutsetningene for hver teknologi. 

 

4.5 Teknologioverføring til Norden og til Sølvverket 

Teknologioverføring til Norden var hovedsakelig et resultat av studiereiser og rekruttering av 

utenlandske eksperter. Kristine Bruland karakteriserer nordiske økonomier som «follower 

economies» og tilskriver det som et resultat av den relative lille størrelsen på de nordiske 

økonomiene.66 Veldig få av teknologiene som var i bruk i Norden ble først utviklet der.67 

Amalgamasjonen passer godt inn i dette bildet. 

Det som gjør amalgamasjonsarbeidet på Kongsberg spesielt er at det i motsetning til nesten 

alle andre eksempler på innføring av ny teknikk til Norsk eller Nordisk industri ikke kan sies 

å bare være et forsøk på imitasjon av allerede etablert utenlandske teknikker.68 Selvfølgelig 

var amalgamasjonsprosjektet på Kongsberg helt avhengig av alle erfaringene høstet i utlandet 

av Ole Henckel, men utenlandsk kunnskap og teknikker sin innflytelse kan sies å være 

nødvendig for nesten alle store innovasjoner. For eksempel var innføringen av 

boktrykkerkunsten i Tyskland mest sannsynlig avhengig av kunnskap om kinesisk praksis, og 

det samme kan sies om utviklingen av kanoner i Europa. På samme måte var amalgamasjonen 

avhengig av impulser utenifra. Likevel er den helt klart av en annen karakter enn andre 

innovasjonsforsøk siden amalgamasjonsforsøkene i Norge ikke baserte seg på en etablert 

teknologi i utlandet.  

                                                 
66 Bruland. Technological Revolutions in Europe. 1998. s. 161-162. 
67 Bruland. Technological Revolutions in Europe. 1998. s. 162. 
68 Christensen. Det Moderne Projekt, Teknik & Kultur I Danmark-Norge 1750-(1814)-1850. 1996. s. 780. 
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På tross av sitt forsøk på å innføre amalgamasjonsmetoden til Kongsberg, var nok det 

viktigste bidraget fra Ole Henckel til norsk industriteknologi mest sannsynlig hans arbeid med 

å forbedre smelteprosedyren på Kongsberg. Henckel spilte også en viktig rolle i sin 

industrispionasje og rekruttering av en utenlandsk ekspert for Blåfargeverket på Modum. 

Derfor var også Ole Henckel sin karriere typisk for hvordan innovasjon og 

teknologioverføring foregikk generelt i Danmark-Norge, og dette er også typisk for 

innovasjon i Europa generelt. Dan Christensen, i sin avhandling Det Moderne Projekt, som 

forsøker å beskrive mye av teknisk og vitenskapelig utvikling i Danmark-Norge i fra 1750 til 

1850 påpeker fraværet av oppfinnelser. Han skriver at det var overførsel av teknologi som er 

avgjørende for teknologisk utvikling i Norden på denne tiden og ikke egne oppfinnelser.69 På 

den annen side kan man kanskje si at dette er sant for de fleste steder i de fleste tider.  

Å være statlig eid og styrt i fra København setter helt klart preg på den teknologiske 

utviklingen på Kongsberg Sølvverk. Bjørn Ivar Berg karakteriserer sentralmaktens styring 

som passiv, de tok stilling til forslag til investeringer for å innføre ny teknologi og enten 

nektet eller godkjente mens de selv i liten grad tok initiativ til å fremme noen teknikker.70 Den 

manglende tekniske kompetansen til de som styrte i fra København og den relativt store 

avstanden kan ha ført til at det var vanskeligere å administrere Kongsberg enn mange andre 

gruver utenlands. Likevel kan Kongsbergs statlige eierskap også sies å ha medført noen 

fordeler. Studiereiser ble ofte finansiert av staten som var villig til å betale for å sikre seg 

kompetente eksperter på Kongsberg.71 Hvis administrasjonen i København kan sies å være 

noe passiv og med manglende gruveteknisk kompetanse kan det motsatte bli sagt om ledelsen 

i Overbergamtet på Kongsberg som var ansvarlig for å administrere gruvedriften i Norge. 

Både Jørgen Hiort og Morten Thrane Brünnich som begge hadde stillingen som 

Overberghauptmann og dermed daglig ledet administreringen av Sølvverket kan i høyeste 

grad sies å ha den nødvendige faglige kompetansen. Hiort som ledet Sølvverket i fra 1775 til 

1791 studerte selv ved Bergseminaret og var på studiereise i tre år i fra 1763 til 1766. Han 

besøkte mange av de samme stedene Henckel gjorde på sine studiereiser og klarte, med hjelp i 

fra en pukkverksekspert som han fikk hentet inn fra Slovakia, innført en ny metode for 

pukkverksdriften som i stor grad reduserte behovet for arbeidskraft her, spesielt ble behovet 

                                                 
69 Christensen. Det Moderne Projekt, Teknik & Kultur I Danmark-Norge 1750-(1814)-1850. 1996. s. 780. 
70 Berg. Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. 1994. s 22.  
71 Berg. Travels and Transfer of Knowledge Following the Mining Seminar in Kongsberg. 2013. s. 71. 
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for barnearbeid redusert.72 Brünnich var professor ved Universitetet i København og fikk 

utgitt flere publikasjoner innenfor flere forskjellige fag, både relevante og irrelevante for 

gruvedrift.73 Brünnich sine reiser var over et enda større område enn både Hiort og Henckel 

og strakte seg i fra Nederland, England, Frankrike, Ungarn, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, 

Romania, Sachsen og Harz i en periode på 4 år.74 Ledelsen i Overbergamtet kunne derfor ta 

stilling til tekniske problemstillinger. Brünnich involverte seg en god del i noen av de 

tekniske og faglige problemstillinger i arbeidet med amalgamasjonen på Kongsberg.  

Teknologioverføring på Kongsberg ser ofte ut til å foregå ved at folk på studiereiser selv 

oppdager teknikker eller teknologier i utlandet som de selv tar initiativ til å innføre på 

Sølvverket. Ole Henckel og Hiort er eksempler på det. Dette kan kanskje sies å være en 

svakhet for styringen av Sølvverket, hvilke teknologier som blir satset på kan i ettertiden 

virke noe vilkårlig og tilfeldig. Ledelsen gikk i liten grad målrettet frem får å prøve å finne 

tekniske løsninger på de stadig større problemene med stadig større driftskostnadene av 

gruvene. Henckel selv rapporterer fra sine reiser at han kommer over mange innovasjoner i 

Schemnitz som kunne være til stor fordel for Sølvverket og vi vet at de i Schemnitz hadde 

utviklet flere teknikker som kunne være til stor hjelp med å løse Sølvverkets mest pressende 

problemer. Blant annet hadde man da Henckel besøkte Schemnitz både eksperimentert med 

vannsøylemaskiner og dampmaskiner.75 Likevel ser man aldri på 1700-tallet et ordentlig 

forsøk på å prøve å tiltrekke seg utenlandsk ekspertise eller innføre noen av disse 

teknologiene mens Sølvverket var under dansk administrasjon. Overbergamtet ville i 1774 

sende noen til England for å observere heisemaskiner, de enkleste dampmaskinene der, og en 

del andre studieobjekter, men dette førte ikke til noen praktiske resultater. I 1775 ble foreslått 

å forsøke å innføre vannsøylemaskiner som kunne pumpe ut vann av gruvene av Herman 

Holm, en ung byggmesterlærling på studiereise i Schemnitz, men til dette fikk han ingen 

respons.76  

Rapportene Henckel sendte inn fra sine reiser tyder på at det var Henckel selv som valgte at 

det var amalgamasjonsmetoden han ville vie tiden sin til, dette valget kan virke underlig hvis 

man tenker at Henckel reiste rundt i Europa for å finne teknikker som kunne «redde» 

Sølvverket. En analyse av utgiftene ved Sølvverket med utgangspunkt i å finne tekniske 

                                                 
72 Berg. Bergseminaret på Kongsberg 1757-1814. 2001. s. 25. 
73 Berg. Bergseminaret på Kongsberg 1757-1814. 2001. s. 25. 
74 Berg. Bergseminaret på Kongsberg 1757-1814. 2001. s. 25. 
75 Berg. Travels and Transfer of Knowledge Following the Mining Seminar in Kongsberg. 2013. s. 69. 
76 Berg. Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. 1994. s. 287. 
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løsninger viser at utgiftene ved smeltehytten ikke står for en særlig stor del av underskuddet. 

Valget hadde kanskje heller mye med teknologiens tunge prestisje på grund av tilknytningen 

til Societät der Bergbaukunde. Det å gjennomføre innovasjon kan medføre smertefulle 

forandringer og selv innovasjon som i ettertiden ofte ses på som relativt uproblematisk var for 

aktørene vanskelige. Hiort advarte Henckel om at innovasjon ikke alltid var så lett å 

gjennomføre som man hadde tenkt og henviser til sine egne problemer med å innføre 

ungarske pukkverksmetoder.77 Hiort møtte selv motstand fra den daværende ledelsen som 

selv nylig hadde gjort forandringer av driften og fra noen av arbeidsmennene i pukkverkene.78 

 

4.6 Om Bergseminaret 

En beskrivelse av Bergseminaret kan brukes til å illustrere hvordan myndighetene investerte i 

det tekniske grunnlaget for innovasjon på Sølvverket og andre norske gruveverk, samt skildre 

hvordan og i hvilken grad Henckel-brødrene plukket opp avgjørende kunnskap for å kunne 

gjennomføre amalgamasjonsforsøkene. Berg hevder at teknikkene som ble tatt i bruk av 

bergverkene kan kalles datidens høyteknologi.79 Etter å ha sett på tegninger og lest 

beskrivelser av raffineringen og gruveteknikk på Kongsberg har jeg fått det samme 

inntrykket, det fantes nok ikke mange andre teknologiske områder, som da var like 

kompliserte. Derfor er det ikke overaskende at man på Kongsberg tidlig forsøkte å organisere 

en institusjon som kunne sørge for en mer formalisert overføring av kunnskap enn den som 

hadde vært vanlig før. I 1757 ble det på Kongsberg opprettet et bergseminar som skulle «sikre 

rekrutteringen av kompetente funksjonærer til tekniske og administrative stillinger, særlig ved 

Sølvverket, men også ved andre norske bergverk.».80 Ved seminaret sin oppstart var offentlig 

finansiering av realfag omtrent uhørt i resten av Europa81 og på den måten kan man si at 

oppstarten var en viktig hendelse i historien om realfagsundervisning i Norge. Likevel var 

undervisningen i praksis ikke ulik den som allerede hadde begynt ved bergverket i Freiberg i 

Sachsen, gjennomført av J. Fr. Henckel i sitt hjem frem til sin død i 1744. Denne 

undervisningen foregikk faktisk i en noe større skala enn på Kongsberg82. Man kan også si at 
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78 Berg. Travels and Transfer of Knowledge Following the Mining Seminar in Kongsberg. 2013 s. 67. 
79 Berg. Bergseminaret på Kongsberg 1757-1814. 2001. s. 14. 
80 Berg. Bergseminaret på Kongsberg 1757-1814. 2001. s. 20. 
81 Blom. Fra bergseminar til høyskole. 1957. s. 19. 
82 Blom. Fra bergseminar til høyskole. 1957. s. 19. 
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oppstarten av Bergseminaret på Kongsberg er en del av en internasjonal trend hvor opplæring 

blir stadig mer formel. I Mexico, amalgamasjonens hjemland, hadde det lenge vært snakk om 

å åpne en skole for bergstudier. Det ble for første gang investert i en bergskole der i 1774.83 

Seminaret på Kongsberg var ved oppstarten hovedsakelig organisert og drevet av berglegen 

Johann Heinrich Becker, men han var aldri fornøyd med midlene han fikk fra København. 

Han var også nødt til å gjennomføre undervisningen i sitt eget hjem. Da undervisningen 

startet opp hadde han ikke mer enn seks elever.84 Dette er ikke mange, hvis man tar i 

betraktning hvor mange fagfolk Sølvverket hadde behov for. Større investeringer i 

utdanningen av bergfolk på Kongsberg skulle ikke komme før 1780 årene, etter at man hadde 

sett lignende institusjoner etablere seg i utlandet. 

Før Bergseminarets oppstart hadde opplæringen vært mer uformell. Sønner hadde fulgt sine 

fedre i sitt arbeid på bergverket og etter hvert plukket opp de nødvendige ferdighetene til å 

kunne ta over yrket til sin far.85 Spesielt talentfulle gutter ble også før Ole Henckels tid sendt 

ut på utdannelsesreiser til andre bergverk, blant annet til Falun i Sverige, eller til Freiberg i 

Sachsen i Tyskland.86 Blom beskriver argumentene som ledelsen på Kongsberg brukte for å 

overbevise myndighetene om at man trengte en egen opplæringsinstitusjon på Kongsberg. 

Med god opplæring på Kongsberg kunne regjeringen unngå å måtte betale for så mange og 

lange reisestipender. Videre ville de som ble sendt ut på utdannelsesreiser få mer ut av reisene 

hvis de hadde bedre grunnleggende teoretiske kunnskaper. Det var også et håp om at man i 

stadig mindre grad skulle være avhengige av å rekruttere eksperter utenifra for å ta i bruk de 

mest moderne teknikkene, men isteden ha egne innfødte eksperter som kunne lede driften på 

Sølvverket effektivt.87 

Etter Beckers død i 1761 gikk Bergseminaret inn i en dårligere periode før 1776 da Peter 

Thorsten ble lærer ved seminaret og skulle bli en pådriver for reformer av seminaret.88 

Henckel-brødrene studerte på Bergseminaret i perioden som Bjørn Ivar berg Beskriver som 

«laber»89 i årene mellom 1761 og 1776. Det var problemer med å finne gode lokaler siden 

skolen før hadde blitt drevet i Johann Heinrich Beckers hus, og Rentekammeret avslo 
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søknader om å skaffe andre lokaler, derfor ble det mange utilfredsbare og provisoriske 

løsninger. Grethe Authén Blom maler et dystert bilde når hun beskriver ressursene som var 

tilgjengelig for seminaret i perioden Ole Henckel studerte der. Københavns manglende vilje 

til å ville betale for nok utstyr og lærere til seminaret kan senere ha gjort det vanskeligere for 

Henckel å finne kvalifiserte samarbeidspartnere i arbeidet med amalgamasjonsmetoden. 

Henckel-brødrene gjennomførte selv opplæring i kjemiske operasjoner av en arbeidsmann 

som de trengte hjelp av i forbindelse med amalgamasjonsmetoden.90 Et annet eksempel på 

slike vanskelighetet kan ha vært hyttemester Kruse, en mann Henckel beskriver som en mann 

uten god «teori og praksis»91, kanskje ville Kruse hatt mer av dette hvis tilbudet på 

Bergseminaret hadde vært bedre.  

På tross av manglende midler for skolen klarte Ole Henckel og hans bror Gregorius å lære 

nok til å utmerke seg og få fortsette studiene i København. Selv om Ole Henckel hadde en 

ledende rolle i forsøket på å innføre amalgamasjonen på Kongsberg, spilte også hans bror 

Gregorius en viktig rolle. Han gjennomførte som Henckel også en studiereise i Europa og 

jobbet som hytteskriver under brorens ledelse på Kongsberg under innovasjonsforsøket. Som 

sønner av en bergprobierer kan nok ikke brødrene ha fått muligheten til å reise i Europa uten å 

ha vært relativt begavet. «De mest lovende elever måtte få tilsagn om reisestipendium i 2 eller 

3 år etter endt studium»92. De senere forsøk på å introdusere amalgamasjonsmetoden til 

Kongsberg og lovordene Henckel får av tyske bergmenn vitner også om to brødre med høy 

naturvitenskapelig interesse og evne. Betydningen seminaret på Kongsberg hadde for 

muligheten til å innovere på Kongsberg er ikke lett å fastslå. Etter den store reorganiseringen i 

1780 var myndighetene fortsatt ikke fornøyd med antallet som søkte seg til Bergseminaret. 

Henckel mente det lave søkertallet kunne forklares med at karriereutsiktene etter endt studium 

ikke var gode nok.93  
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5 Studiereiser, Spionasje og Teknologioverføring 

I dette kapitelet ønsker jeg å undersøke reisene til Ole Henckel og Gregorius Henckel, 

brødrene som ledet arbeidet med å innføre amalgamasjonen på Kongsberg. Jeg vil beskrive 

reisene til brødrene, og sammenligne hvordan teknologioverføring av amalgamasjonsmetoden 

skilte seg i fra andre former for teknologioverføring i Europa. Videre vil jeg beskrive det 

internasjonale samarbeidet rundt Ignaz von Borns amalgamasjonsmetode. 

Henckel-brødrene hadde en økonomisk relativt beskjeden familiebakgrunn. Deres far var en 

bergprobierer som jobbet for Sølvverket.94 En bergprobierer var en middels godt betalt 

tjenestemann som var ansvarlig for å undersøke kvaliteten på malmen som ble hentet ut av 

gruven. Henckel tjente selv tre ganger så mye som enn bergprobierer da han arbeidet for 

Sølvverket som assessor.95 I løpet av oppveksten kan Henckel ha plukket opp mye 

informasjon fra sin far, og farens stilling kan ha vært med på å stimulere Henckels interesse i 

kjemi og for raffineringsprosessen. Betydningen av familiebånd var veldig viktig for videre 

formidling av teknisk kompetanse. Ved å begrense overføringen av sin kompetanse kunne 

bergmenn lettere forhandle med ledelsen på bergverk siden man dermed hadde et slags 

monopol på de nødvendige tekniske ferdighetene for å gjennomføre driften. Chris Evans og 

Göran Rydén argumenterer for at dette var noe av grunnene til at kunnskap ofte ble overført 

innen visse familier,96 og jeg vil tro man vil se en lignende dynamikk for bergverksfamilier på 

Kongsberg. I fra 1766 begynte Henckel-brødrene å studere sammen på det nye Bergseminaret 

på Kongsberg. Berg skriver at Ole Henckel hadde et stort talent, og etter å ha fulført studiet på 

Bergseminaret fikk Ole Henckel mulighet til å studere i København.97  

 

5.1 Henckels tidlige reiser og spionasje for Blåfargeverket 

Etter å ha bestått Artium og Philosophicum eksamen i København med beste mulige 

karakterer ble Henckel beordret av tollkammeret til å reise for å undersøke svovelforekomster 

i Islandske gruver. Beretningene og forslagene fra denne reisen ble bifalt i København da han 

kom tilbake fra sitt første profesjonelle oppdrag.98 Videre fikk han ordre av 
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97 Berg. Travels and Transfer of Knowledge Following the Mining Seminar in Kongsberg. 2013. s. 69-70. 
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Bergverksdirektoratet om å reise til Færøyene for å undersøke kullforekomster der. Etter å ha 

gjennomført disse to reisene på oppdrag i fra staten søkte Henckel om et stipend til å «Befare 

udenlandske Berg-Verker». Dette ble innvilget, og Henckel endte opp med å motta 400 rd 

årlig, med en økning på ytterlige 200 rd tre år senere.99 Med dette stipendet reiste Ole Henckel 

til de aller viktigste bergverkene i Tyskland, Bøhmen, Ungarn og Østerrike. Han skulle være 

utenlands i Europa i nesten 8 år.100 Dette utdanningsløpet var det flere som var igjennom. 

Berg betegner det som ganske vanlig å gjennomføre et år med reiser på statelige oppdrag før 

man fikk søke på et reisestipend.101  

400 rd, og senere så mye som 600 rd, var ganske mye penger å motta i et reisestipend. Til 

sammenligning fikk byggmesterlærling Herman Anders Holm 200 rd årlig102. Holm var en 

byggmesterlærling som fikk innvilget reisestipend og reiste fra 1773 til 1777 til mange av de 

samme stedene Henckel reiste, blant annet Freiberg og Schemnitz. Forskjellen kan 

hovedsakelig forklares med at statusen til Henckels utdanning var høyere. Han hadde i 

motsetning til Holm gjennomført artium og philosophicum i København. Likevel er denne 

statusforskjellen kanskje noe ironisk siden forbedringer på Kongsberg i Holm sitt fagfelt nok 

ville kunne utrette mer for å få redusert underskuddet enn Henckel sin mer kjemiske 

ekspertise. Berg mener Holm er det nærmeste Kongsberg Sølvverk hadde en moderne 

ingeniør før 1805.103 Holm foreslo fra sine reiser i 1775 at man burde introdusere 

vannsøylemaskiner til den dypeste gruven på Kongsberg, men forslaget ble aldri tatt seriøst på 

Kongsberg.104  

Disse reisene hadde ikke bare som formål å finne utenlandske teknikker og teknologier som 

kunne anvendes på Kongsberg, men også å fungere som en videre utdanning. Studiereisene 

skulle sørge for at studenten fikk verdifull erfaring som skulle være en videreføring av 

utdanningen som de allerede hadde.105 Ole Henckel fremstår som relativt fri til selv å vurdere 

hva slags teknologi som ville vært mest nyttig for Sølvverket, samtidig som han fra tid til 

annen fikk spesifikke oppdrag. For eksempel fikk han et oppdrag om å rekruttere en ekspert 

til det nye blåfargeverket på Modum og også spionere på utenlandske blåfargeverk. Selv etter 

at arbeidet med amalgamasjonsmetoden var i gang gjennomførte også Ole Henckel andre 
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oppdrag i fra Bergverksdirektoratet. Henckel ble for eksempel bedt av Bergverksdirektoratet 

om å skaffe tegninger over gruver fra områdene han besøkte, noe han tilslutt fikk gjort 

sommeren 1786, et år etter at det hadde blitt etterspurt.106 Dette oppdraget fikk han etter først 

å ha informert om at man i Tyskland hadde en mye bedre tegnemetode. Altså får man et 

inntrykk av at Henckel rapporterer og dermed får tillatelse eller beskjed om å utføre 

forskjellige oppdrag. Siden Henckel selv bestemmer hva han ønsker å rapportere og anbefale 

til København, kan man si at han hadde relativt stor frihet til å bestemme hva han ønsket å 

fokusere på. 

Det var ikke noen store språkvansker for reisende norske studenter, siden tysk i stor grad kan 

sies å ha vært arbeidsspråket for norske bergmenn. Bergbetjentstillingene gikk så å si i arv i 

tyske bergverksfamilier107 og Ole Henckels etternavn vitner om at han tilhørte en slik familie. 

Dessuten ble det lagt spesielt vekt på tyskundervisning i skolen på Kongsberg siden 

tyskkunnskaper var helt nødvendige for å lære bergverksteori og den høye sjansen for at 

barnet en gang i fremtiden skulle gjennomføre studiereiser i tyske områder.108 

At Henckel sitt stipend blir økt med 200 riksdaler kan kanskje forklares til dels med utgifter i 

forbindelse med veksling i fra riksdaler til de lokale valutaene som Henckel trengte på sine 

reiser. Han skriver fra Elbingerode i Harz i 1783 at han hadde mistet 100 riksdaler i 

vekslingen i Hamburg i fra riksdaler til de myntene han trengte.109 Henckel forklarer også i 

flere brev hjem til Bergverksdirektoratet at sykdom førte til økte utgifter. Flere ganger 

rapporterer han fra sin reise i Europa at han er for syk til å reise eller gjennomføre arbeidet 

sitt.  Fra Schemnitz i 1786 skrev han at «den nødvendige Opvarting og brugende Lægemidler 

i besagde min bedrøvelige Tilstand meget dyrt maatte betales,»110. Likevel var stipendet på 

600 rd mye penger.   

Sykdommen sørget for at Henckel i januar 1783 måtte utsette en reise til Stuttgart som han 

hadde blitt beordret til å gjennomføre av Bergverksdirektoratet. Henckels reisemetode rundt i 

Tyskland var med postvognene, og denne reisemetoden var tydeligvis ikke lett å gjennomføre 

i en svak tilstand. Henckel bruker et helt avsnitt til å beskrive hvorfor det på grunn av hans 

sykdom ikke ville være en god ide å reise. Han skriver at han frykter at sykdommen vil bli 
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verre hvis han skal gjennomføre en reise på «de svær beladne samt dag og natt farende Post-

Vogne,», som dessuten har «stærk luft-træk» og er «almindelighed ubeqvemme samt på 

denne aarsens tiid for sundheden skadelige,».111  

Til tross for sykdomsproblemer klarte Henckel å gjennomføre et virkelig kupp for 

Blåfargeverket på Modum. Ole Henckel viktigste bidrag til teknologioverføring til Norge var 

kanskje hans rolle som industrispion for staten og at han klarte å rekruttere noen til å lede 

arbeidet på Modum Blåfargeverk. Bidraget hans skulle være avgjørende for at Blåfargeverket 

endelig klarte å gå med overskudd. Etter at det ble funnet kobolt i Norge var staten raskt ute 

med å forsøke å starte produksjon av blåfarge. På grunn av sin tekniske kompetanse var 

Henckel godt plassert til både å gjennomføre industrispionasje, og vite hvem som det kunne 

være nyttig å rekruttere.  Dermed ble det Henckels hovedprioritet å hente informasjon om 

hvordan de eksisterende blåfargeverkene i Tyskland fungerte, og å finne noen med ekspertise 

som kunne reise til Modum for å lede arbeidet der. Ved blåfargeverket i Carlshafen i Hessen 

klarte han å overtale Georg Christopher Bernstein til å bli ansatt ved blåfargeverket på 

Modum. Dette var litt av et kupp siden Bernstein hadde vært tilknyttet verket i Carlshafen i 

over tretti år112 og dermed hadde mye verdifull kunnskap. Bernstein har blitt kalt for verkets 

redningsmann, og får mye av æren for at verket endelig klarte å produsere god blåfarge, dette 

til tross for at Bernstein døde allerede i 1785, to år etter at han ankom. Likevel etterlot han seg 

teknisk utstyr og kunnskap som skulle være viktig for driften i mange år fremover. Eli Moen 

legger stor vekt på Bernsteins ekspertise når hun forklarer hvorfor Blåfargeverket på Modum 

endelig klarte å fremstille blåfarge i god kvalitet. «I Bernstein fant modumverket den mann 

som bragte det over den første kneika.».113 Dette er et av mange eksempler på at man lyktes 

med å hente utenlandsk ekspertise i fra utlandet for å bringe nye teknikker til Norge.  

Henckel selv, var i denne sammenhengen en ren industrispion, men han hadde problemer med 

å komme inn i fargeverk i Sachsen, og måtte derfor reise til andre tyske verk. Henckel lot som 

om han ikke var på oppdrag for noen, men bare var en nysgjerrig enkeltperson som reiste 

rundt for egen regning.114 Han bodde på kroer i nærheten av blåfargeverkene og forsøkte å 

pumpe arbeiderne fra verkene for informasjon, både ved å tilby bestikkelser og ved å spandere 

øl.115 Ved noen tilfeller snek Ole Henckel  seg også inn i verkene for å observere og tegne av 
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maskiner og redskaper inne i verkene.116 Han utga seg også for å være en privat samler, og 

klarte dermed å få tak i prøver fra blåfargeverkene som han straks sendte til København. Det 

kan hende at Henckel brukte mer penger enn han egentlig hadde midler til fordi han til 

stadighet beskriver nærmest ekstrem pengemangel i sine rapporter til Bergverksdirektoratet. 

Arbeidere som arbeidet i industrier utsatt for spionasje var til tider ganske vant til å motta 

bestikkelser. Gregorius skriver i fra sitt opphold i Freiberg at gruvearbeiderne var vant til 

bestikkelser, men at han ikke hadde penger nok til dette.117 Dette hemmelighetskremmeriet 

var heller ikke bare et faktum på fargeverk, men i de fleste andre industrier. Henckel utførte 

også industrispionasje ved mynten i Kremnitz der han han bestakk og skjenket arbeidere for å 

få muligheten til å snike seg inn klokken to om natten for å få studere produksjonen.118 

 

5.2 Omorganiseringen av Bergseminaret på Kongsberg 

I 1783, før amalgamasjonsforsøkene i utlandet, var Ole Henckel tilbake en kort periode på 

Kongsberg. Han søkte på stillingen som assessor ved Overbergamtet mot at han også skulle 

bistå med undervisningen på Bergseminaret. I denne tidsperioden gikk Bergseminaret i 

gjennom en omorganisering og Budsjettet til seminaret ble mangedoblet. Før hadde utgiftene 

bare vært lønnen til den ene læreren Hiort Thorstesten på 100 riksdaler for hans undervisning 

i kjemi og mineralogi.119 Jørgen Hiort, Overberghauptmannen på den tiden, sendte et brev til 

Rentekammeret med et forslag til et nytt budsjett for Bergseminaret. Hjort regnet 300 rd i året 

til læreren Thorstesten, 500 rd til Henckel, og 300 rd skulle gå til en tegnemester som skulle 

undervise i skissering. Seminaret skulle også ansette en egen matematikklærer, en oppvarter 

og en vaktmester. Til sammen skulle det nye Bergseminaret nå få et årlig driftsbudsjett på 

1500 rd.120  

Med denne reorganiseringen skulle man også finansiere et nytt lokale som var planlagt å koste 

mellom 5000-6000 rd121. Det er altså med denne reorganiseringen at Norges eldste tekniske 

undervisningsinstitusjon virkelig begynte å få midlene som Johann Heinrich Becker drømte 

om da han startet opp seminaret i 1757. I Blom sin skildring av utviklingen til teknisk 
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utdanning i Norge spekulerer hun om det kan ha vært Ole Henckel sine råd om å gjøre et klart 

skille mellom Bergseminaret, og grunnutdanningen på Kongsberg som kan ha vært 

avgjørende for å endelig få gjennomslag får å få mer ressurser til undervisningen.122 En annen 

viktig grunn til at det endelig ble investert i Bergseminaret var besøket til grev Reventlow fra 

Rentekammeret på Kongsberg i 1776, hvor greven involverte seg i planer for en 

omorganisering av seminaret. Med beslutningen om å investere i Bergseminaret demonstrerte 

Reventlow at han hadde tiltro til teknologiske og vitenskapelige løsninger. Dette kan ha vært 

en av grunnene til at Rentekammeret valgte å innføre amalgamasjonen i 1797.  

 

5.3 Henckels rapport angående undersøkelser av gruver, pukkverk og smeltehytter 

Etter et ganske kort opphold tilbake på Kongsberg fortsatte Ole Henckel sin studiereise og 

besøkte mange forskjellige gruver, pukkverk og smeltehytter for å forsøke å finne nyttige 

teknologier for Sølvverket. I 1784 fikk både Ole Henckel og Gregorius anledning til å studere 

på bergakademiet i Freiberg.123 Brødrene var de første i en lang rekke av norske bergmenn 

som studerte der. Frem til 1814 studerte 12 norske og 3 danske studenter i Freiberg, og frem 

til 1944 studerte til sammen 66 norske og 9 danske studenter der.124 Bergakademiet i Freiberg 

fikk altså en veldig stor betydning for norsk gruveteknikk. 

Fra Freiberg sommeren 1784 skriver Henckel at de stedene han hadde besøkt hadde mange 

innretninger som var nye eller helt ukjente. Han skriver videre at noen av disse innretningene 

nok var dårligere enn på Kongsberg, men at også mange av dem var bedre.125 Det at han 

mener at flere av innretningene på Kongsberg var like gode eller bedre enn de på Freiberg 

vitner om at Kongsberg ikke var bak tyske bergverker teknologisk på alle områder. Det er 

kanskje med på å forklare hvorfor Henckel-brødrene klarte å sette seg såpas mye i respekt 

blant tyske fagfeller. Uansett var Freiberg på denne tiden blitt et viktig samlingsted for 

bergmenn. Tilreisende bergmenn kom fra mange steder i Europa. Et eksempel er et brødrepar 

i fra Spania som studerte der i fra sommeren 1778 til januar 1781.126 De endte begge opp med 

senere å reise til Mexico, for å blant annet forsøke å innføre Borns amalgamasjon der.  
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Henckel spesialiserte seg ikke på noen bestemte teknologier på denne reisingen fra sted til 

sted. «Ikke allene megen Tiid anvendt paa at lære fuldkommen at kjende saadanne 

Indretninger, men endog paa denes undersøgelse for at kunde skille det gode fra det 

ringere.».127 Henckel skrev at han mente lærdommen fra reisen ville være «til betydelig fordel 

samt besparelser i framtiden.».128 Noe av erfaringene Henckel gjorde seg på disse reisene fikk 

han nok noen nytte av, men kanskje ikke så mange som han hadde håpet. Hvis Sølvverket 

ikke hadde blitt nedlagt, kunne kanskje Henckels erfaringer og rapporter om hva som fantes 

av bedre teknikk i utlandet i større grad påvirke senere forsøk på å innhente spesifikke 

teknologier.  

I sine reiser i området Freiberg kom Ole Henckel over en ny metode for nedtegning av kart 

over gruveganger som han mente var en stor forbedring over den som var i bruk på 

Kongsberg. Berg skriver at oppmåling og kartlegging av gruven var avgjørende for vellykket 

gruvedrift siden man var nødt til å skaffe en oversikt over et komplisert vannsystemet. 

Dessuten var gode og nøyaktige tegninger også avgjørende for vellykket utgraving av stollene 

på Kongsberg, som ble stadig lengre og mer krevende ettersom gruvesjaktene gikk dypere.129 

En stoll er en horisontal utgraving i gjennom fjellet som skal møte vertikale sjakter, og skal 

bidra til ventilering og vannpumping. Henckel beskriver teknikken på en slik måte at man får 

inntrykket av at metoden er vesentlig bedre enn den metoden som på den tiden ble brukt på 

Kongsberg.130 At Henckel også involverte seg i dette, viser at han har kompetanse på fagfelt 

som ikke bare hører til smeltehytten. I 1786 mens Henckel observerte amalgamasjonsmetoden 

fikk han sendt tegninger som Sølvverket hadde bedt om etter å ha lest om tegningene i 

Henckels tidligere brev.131 Kartene han sendte hjem til Kongsberg kan ha vært til stor hjelp 

ved planleggingen og utgravingen av de kilometerlange stollene som man forsøkte å grave 

mot slutten av tiden under dansk styring av Sølvverket.  

 

5.4 De første forsøkene med trommelamalgamasjon 

Ole Henckel reiste våren 1785 fra Freiberg til Schemnitz i Slovakia, Gregorius ankom noe 

senere. Der observerte brødrene bruk av amalgamasjon etter klorerende røsting basert på 
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forsøk gjort av Ignaz von Born.132 Røsting er oppvarming av malm i ovner til nær 

smeltepunktet. Ved klorerende røsting blander man nedknust malm med salt under svært høy 

temperatur for å bidra til å avdrive stoffer som ødelegger for amalgamasjonsprosessen. På 

høsten samme år fikk han observere byggingen av en amalgamasjonshytte i Glashütte, en liten 

landsby sør for Dresden. At Henckel også fikk muligheten til å overvære byggingen av nye 

amalgamasjonsverk, og ikke bare fikk sett bygningen og maskineriet i ferdig tilstand, kunne 

ha vært en fordel for han i hans senere forsøk, og i planlegging av innføringen av teknologien 

på Kongsberg. Etter en liten sykdomsperiode fulgte han arbeidet der i 20 uker. Senere reiste 

han til Kremnitz for å få følge eksperimenter som ble utført der.133 

Etter å ha vært med på å gjennomføre forsøk med amalgamasjon skriver Henckel hjem at de 

med amalgamasjonen klarer å raffinere 50 kilo med malm for omkostninger på tre fjerdedeler 

av en gulden, gullmynten i bruk i sørøst Tyskland og Østerrike. Mye billigere enn to og en 

halv gulden, det Henckel hevdet at det ved normal smeltemetode kostet.134 Denne rapporten 

virker for meg noe misvisende og vag siden omkostninger ved bruk av amalgamasjon av 50 

kilo malm helt klart vil være avhengig av hva denne malmen består av. Hva slags malm som 

er brukt for å få omkostninger til denne prisen nevner ikke Henckel, men ut ifra rapporten 

hans kan man gå ut ifra at denne prisen gjelder malm som egnet seg ganske godt til 

amalgamasjon. Henckel beskriver nemlig i detalj eventuelle utfordringer som kan oppstå ved 

amalgamasjonsmetoden av visse malmtyper.135 En løsning på dette kunne blant annet være å 

gjennomføre klorerende røsting slik at man får fjernet uønskede mineraler før 

amalgamasjonen. 

Henckel skriver fra Schemnitz for å berolige at han ikke tror mer penger vil forsvinne ut av 

landet ved bruk av amalgamasjon enn ved smeltemetode. Dette fordi han mener utgiftene ved 

å kjøpe kvikksølv ikke vil være større enn utgiftene som ble brukt på anskaffelse av bly til 

smelteprosessen.136 Etter å ha gjennomført forsøk på Kongsberg kom Brünnich også til den 

samme konklusjonen etter å ha lest rapportene til Henckel. Kostnadene til innkjøp av 

kvikksølv ville bli mindre enn kostnadene til innkjøp av bly.137 I Brünnich sine senere 

anmerkningene om amalgamasjonen ble det også lagt vekt på at man ønsket å unngå å bruke 

                                                 
132 Berg. Amalgamationsversuche in Kongsberg. 1986. s. 3. 
133 Berg. Amalgamationsversuche in Kongsberg. 1986. s. 3. 
134 Riksarkivet i Oslo L0052 - Innkomne brev og journalsaker, RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0054. Jnr. 172. 
135 Riksarkivet i Oslo L0052 - Innkomne brev og journalsaker, RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0054. Jnr. 172. 
136 Riksarkivet i Oslo L0052 - Innkomne brev og journalsaker, RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0054. Jnr. 172. 
137 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Del 1 Indberetning. s. 87. 
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penger slik at pengene går ut av landet. Dette illustrer godt at merkantilistiske oppfatninger er 

med på å styre Rentekammeret og Overbergamtet sine valg. Henckel var sikkert bekymret for 

at tanken på å være helt avhengig av utenlandsk import av kvikksølv, skulle virke altfor 

avskrekkende til at bergverksledelsen ville godkjenne videre forsøk med amalgamasjon. 

Staten var opptatt av å oppnå en positiv handelsbalanse og av å kunne være så selvforsørget 

som mulig. Det er ikke overaskende at de ville unngå å være totalt avhengig av importvarer 

for å gjennomføre raffineringsprosessen på Kongsberg. 

 

5.5 Amalgamasjonsmetoden og Societät der Bergbaukunde 

Kunnskap om teknologi spres ofte tregere enn vitenskapelig kunnskap siden vitenskapelig 

kunnskap som regel blir publisert. De som har teknologisk kunnskap har ofte insentiver til å 

holde sin kunnskap hemmelig for å sikre seg fortrinn ovenfor sine konkurrenter. 

Trommelamalgamasjonen til Ignaz von Born ble behandlet helt motsatt. Istedenfor 

hemmelighold ble metoden spredt så mye som mulig. Keiseren av Østerrike, Joseph II ga selv 

beskjed om at hemmelighold ikke var nødvendig.138  En viktig grunn til dette som jeg finner 

sannsynlig, er presentert av Günther Hamann. Ved å etablere amalgamasjonsmetoden i 

utlandet kunne man åpne opp nye markeder for eksport av kvikksølv.139 Kvikksølv ble 

produsert eksklusivt og i stor kvanta i Idrija i Slovenia, samt en gruve i Spania ved Almadén. 

Kvikksølvet i Almadén ble først og fremst brukt til amalgamasjon i Amerikas sølv- og 

gullgruver. Hvis trommelamalgamasjonen hadde blitt en utbredt metode i Europa kunne 

Østerrike sikre seg en god inntekt fra gruven i Idrija. Likevel er dette bare en av flere grunner 

til at amalgamasjonsmetoden ikke ble holdt hemmelig. 

Amalgamasjonsforsøkene ved Schemnitz er kanskje best husket nå, på grunn av at forsøkene 

kan sies å ha ført til opprettelsen av det bergvitenskapelige selskapet kalt Societät der 

Bergbaukunde. En bergvitenskapelig samling av bergverksfolk som var ment til å fremme 

utviklingen av bergteknologi og kommunikasjon i mellom bergmenn internasjonalt. Ignaz von 

Born inviterte i 1786 folk fra fjern og nær for å se hans demonstrasjon av 

trommelamalgamasjonen som han hadde jobbet med siden 1781. Sammen med Henckel var 

det eksperter i fra England og Frankrike, men også gjester helt i fra Nicaragua og Mexico.140 

                                                 
138 Fettweis. Über Iganz von Born und die Societat der Bergbaukunde. 1989. s. 37. 
139 Hamann. Über Iganz von Born und die Societat der Bergbaukunde. 1989. s. 17. 
140 Hamann. Über Iganz von Born und die Societat der Bergbaukunde. 1989. s. 17. 
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Von Born hadde et bredt nettverk, og dette illustreres av hans medlemskap i vitenskapelige 

selskap i mange land, blant annet Royal Society i London, samt andre selskap i Stockholm, 

Toulouse, Padova, Torino og St. Petersburg.141 Born var også medlem i Frimurerlogen, som 

da var en viktig arena for kommunikasjon i mellom akademikere, teknologer og 

vitenskapsmenn.  

Ifølge Christensen dannet Frimurerlogen et internasjonalt nettverk for teknologioverførsel.142 

På hans liste over kjente nordiske teknologispioner er åtte av fjorten medlemmer i 

Frimurerlogen.143 Ole Henckel befinner seg på listen, men var ikke medlem. Christensen 

skriver at frimurerne anså seg selv som solidarisk forbundet i et internasjonalt brorskap, hvor 

spionasje ble ansett som en prisverdig handling for menneskeheten som helhet.144 Hvis dette 

gjenspeiles av von Borns verdier kan det være en av grunnene til at han ønsket å bidra til 

teknologioverføring. Ignaz von Born var en innflytelsesrik mann og hadde nær kontakt med 

den keiserlige familien i Wien. Blant annet samarbeidet von Born med søsteren av keiseren, 

erkegrevinne Maria Anna. Som mange andre i sin familie hadde hun en interesse i 

mineralogi.145  

Societät der Bergbaukunde var en forening som ønsket å sørge for raskere fremskritt i 

bergverksteknologi ved å fjerne hemmelighold, og også ved å fremme kommunikasjon i 

mellom teoretikere og bergmenn.146 Denne samlingen av 27 gruvetekniske eksperter i 

Slovakia har blitt kalt det første internasjonale vitenskapelige samarbeidet i verden.147 

Selskapet var ment for å fremme kommunikasjon av innovasjon og selskapet publiserte to 

samleverk som het Bergbaukunde (gruveteknikk). Selskapet hadde fire danske og ni norske 

medlemmer. Selskapet ble dannet i et miljø preget av tillit og fremtidstro, men endte til slutt 

opp med å ha liten betydning for bergverksteknologi.148 Ole Henckel ble utnevnt til direktør 

for selskapet i Norge, mens Brünnich var direktør i Danmark. De var ansvarlig for å finne den 

som skulle ta over tittelen før de døde.149 Samarbeidet skulle ikke vare så lenge. 

                                                 
141 Hamann. Über Iganz von Born und die Societat der Bergbaukunde. 1989. s. 16. 
142 Christensen. Det Moderne Projekt, Teknik & Kultur I Danmark-Norge 1750-(1814)-1850. 1996. s. 118. 
143 Christensen. Det Moderne Projekt, Teknik & Kultur I Danmark-Norge 1750-(1814)-1850. 1996. s. 507. 
144 Christensen. Det Moderne Projekt, Teknik & Kultur I Danmark-Norge 1750-(1814)-1850. 1996. s. 118-119. 
145 Hamann. Über Iganz von Born und die Societat der Bergbaukunde. 1989. s. 15. 
146 Fettweis. Über Iganz von Born und die Societat der Bergbaukunde. 1989. s. 32. 
147 Fettweis. Über Iganz von Born und die Societat der Bergbaukunde. 1989. s. 37. 
148 Berg, Bjørn Ivar. Bergseminaret på Kongsberg 1757-1814. 2007. s. 24. 
149 Fettweis. Über Iganz von Born und die Societat der Bergbaukunde. 1989. s. 29 
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Denne storslagne samlingen av eksperter ifra så mange steder kan ha gitt teknologien mye 

prestisje, og kan kanskje ha vært inspirerende for Henckel-brødrene. Da så mange bergmenn 

besøkte Schemnitz for å observere teknologien er det naturlig å tenke seg at teknologien fikk 

en nærmest glamorøs karakter. Dette kan ha vært en av grunnene til at Henckel fikk lov til å 

prøve å innføre teknologien på Kongsberg. Tilknytningen teknologien hadde til selskapet, kan 

ha gjort det lettere å overbevise Rentekammeret og Overbergamtet om at teknologien ville bli 

viktig i fremtiden. Ole Henckels rolle i stiftelsen av dette selskapet kan være et tegn på at han 

hadde et ønske om å være med på å utvikle det tekniske miljøet i Norge og et ønske om å 

knytte sterkere bånd og nærmere kommunikasjon med fagfeller i Tyskland og Østerrike, og at 

man på Kongsberg også kunne bidra til vitenskapelige fremskritt istedenfor å bare hente inn 

ny kunnskap i fra utlandet.  

Berg legger vekt på at bergverksmiljøet Henckel kom i kontakt med hadde en åpen 

atmosfære. «Henckel rapporterte at intet ble holdt hemmelig.».150 Dette var, som er tydelig 

illustrert av Henckels tidligere reiser, ikke normalt. Det var generelt vanlig innenfor de fleste 

industrier at man kviet seg for å dele teknologi og teknikker med aktører utenifra. 

Historikeren John Raymond Harris argumenterte, med bakgrunn i fransk spionasje i England, 

for at spionasje var den vanligste formen for teknologioverføring. «…-the main method of 

taking technology from one European country to another in the eighteen century seems 

unquestionably to have been industrial espionage.”151 Måten kunnskap om 

amalgamasjonsmetoden spredte seg skilte seg altså veldig fra det som var vanlig. Man kan se 

tegn til at spionasje ble vanlig allerede i 1591 i England, da myndighetene forsøkte å hindre 

arbeidere i tøyproduksjon i å gi instruksjon eller råd til utlendinger.152 Harris påpeker at det 

ikke alltid er så lett å skille mellom industrispionasje og studiereiser. Han beskriver hvordan 

franske tjenestemenn fra marinen fikk tilgang til noen engelske verft, men at denne tilgangen 

kunne være ganske begrenset og krevde veldig sterke anbefalinger. En av disse 

franskmennene forteller at han fikk observere, men ble eskortert rundt, og at de ble nektet å ta 

notater eller skissere. Derfor satt han oppe til langt på natt og forsøkte å skissere ut i fra det 

han husket mens det han hadde sett fortsatt var friskt i minnet.153 Skillet i mellom studiereise 

og spionasje i dette eksempelet er ikke helt tydelig. 

                                                 
150 Berg. Amalgamationsversuche in Kongsberg. 1986.  s. 3. 
151 Harris. Industrial Espionage and Technology transfer. 1998. s. 564. 
152 Harris. Industrial Espionage and Technology transfer. 1998. s. 536. 
153 Harris. Industrial Espionage and Technology transfer. 1998. s. 530. 
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Hvis det ikke var mulig å overføre teknologi ved å sende spioner, kunne man forsøke å 

rekruttere utenlandske eksperter i stedet. En fransk offentlig tjenestemann, Pierre Samuel du 

Pont de Nemours, hadde så mye erfaring i å forsøke å lokke utenlandske eksperter til 

Frankrike at han følte at han kunne generalisere om forskjellen på tyske og engelske 

håndverkere og hvor mye lettere det var å friste engelske enn tyske eksperter til Frankrike. 

«…-German workers are docile, wise and content with little. But English workers are 

haughty, quarrelsome, risk-takers and greedy. »154 På tross av tyske eksperters påståtte 

mangel på eventyrlyst ble mange rekruttert til norske bergverk. Det har vært normalt også i 

norske industrier på 1700-tallet at nye teknikker har blitt introdusert til Norge i gjennom 

eksperter som ble rekruttert av industrispioner eller folk på studiereiser. Et eksempel på 

utlenlandsk eksepertise som kilde til innovasjon var da Glassverket i Hokksund ble startet opp 

i Hokksund 1741 av en reisende glasshyttemester i fra Thüringen. Om han ble invitert eller 

reiste til Norge på eget initiativ er ukjent.155 I 1751 ble Morten Wærn fra Christiania sendt på 

et oppdrag til Storbritannia og nordlige Frankrike, for å skaffe opplysninger om 

glassproduksjon, men aller viktigst var det å rekruttere fagfolk som kunne hjelpe det nye 

glassverket med å konkurrere med utenlandske glassverk.156 Wærn ble arrestert i 1755 i 

London, anklaget for å ha skaffet ulovlige opplysninger om fremstilling av krystall og 

kronglass. Han ble imidlertid løslatt på kausjon og klarte på sin reise å rekruttere flere 

håndverkere.157 

Likevel kan man få et inntrykk av at det kan ha vært noe mindre hemmelighetskremmeri 

innenfor gruveindustrien enn en del andre industrier. I Gruveteknikk på Kongsberg Sølvverk 

1623-1914 av Berg, fremstår utdanningsreiser til Tyskland for gruvens ansatte som ganske 

vanlig og de fleste av de ser ikke ut til å virke som spioner, men heller som lærlinger som 

reiser til Tyskland for å lære om de siste tekniske nyvinningene. Heller ikke Henckel eller 

Gregorius sine studier ved tyske bergverk fremstår som spionasje, men heller som 

studiereiser. Dette betydde ikke at alt var helt åpent. Som jeg har nevnt beskrev Gregorius 

problemer, siden han mangler midler til å gjennomføre «godtgjørelser» og dermed fikk 

mindre tilgang og hjelp enn det han kunne ha ønsket.158 

                                                 
154 Harris. Industrial Espionage and Technology transfer. 1998. s. 547. 
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Kanskje var man ikke like opptatt av å opprettholde et monopol på sølvproduksjon siden man 

ikke så for seg at et slikt monopol var mulig uansett. Frykten for inflasjon eller økt 

konkurranse på grunn av bedre teknikk på et Norsk bergverk var uansett ikke noe som virket 

realistisk. Noe viktig som skiller forsøket til Henckel i å overføre amalgamasjonsteknologien 

til Norge fra de fleste andre eksemplene på teknologioverføring er at trommeamalgamasjonen 

i Europa ikke var en teknologi som var etablert, men fortsatt en eksperimentell teknikk som 

ikke mange steder hadde klart å utkonkurrere eksisterende metoder.  

Etter et år hvor forsøk med amalgamasjonsmetoden hadde vært hovedfokuset til Henckel, 

forsikret han Bergdirektoratet om at han var rustet til å kunne gjennomføre 

amalgamasjonsforsøk når han kom tilbake til Kongsberg for å finne ut hva som er beste 

behandling av malmen ved Kongsberg. Det skulle for Henckel ikke «falde mig vanskeligt at 

iverksætte arbejdet i det store,».159 I denne rapporten til Bergverksdirektoratet fremstår derfor 

Henckel ganske selvsikker på at amalgamasjonsmetoden vil kunne være nyttig for Sølvverket. 

Hvis Henckel hadde fått tilsendt ertser i fra Kongsberg for å få prøvd ut amalgamasjonen på 

disse hadde han kanskje hatt et mer realistisk bilde av hvor vanskelig det skulle bli. Det at Ole 

Henckel hadde vært borte i fra Sølvverket på studiereise i så mange år kunne også gjøre det 

vanskeligere for Henckel å ha en god oversikt over hva slags utfordringer han kunne vente på 

Kongsberg. 

 

5.6 Ønsket om å få sendt ertser i fra Kongsberg til Schemnitz  

I et brev i fra Schemnitz ber Henckel om å få tilsendt malm og slig i fra Kongsberg.160 

Bergråd Ruprecht, mannen som ledet noen av forsøkene, hadde tilbudt Henckel å 

gjennomføre forsøk med disse i Schemnitz hvis de kunne bli sendt i fra Kongsberg. Slig er et 

produkt som er et sted mellom ubehandlet malm og et ferdig produkt. Et finmalt 

malmkonsentrat som er blitt behandlet i pukkverkene og vært igjennom klorerende røsting. 

Slik har man fjernet noen av de uønskede stoffene i malmen. Med prøver i fra Kongsberg 

kunne Henckel få prøvd ut malmen og sligen i fra Kongsberg med alt av maskineri og 

ekspertise som fantes i Schemnitz. Henckel skriver faktisk at det var bergråd Ruprecht sin ide 

å innhente malm i fra Kongsberg.161 Det er lett å forstå at det kunne være smart å forsøke 

                                                 
159 Riksarkivet i Oslo. Innkomne brev og journalsaker. RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0056. Jnr. 589. 
160 Riksarkivet i Oslo. Innkomne brev og journalsaker. RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0055. Jnr. 504. 
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amalgamasjon med noen prøver i fra Kongsberg. Erfaring i fra bruk av 

amalgamasjonsmetoden i Amerika viser at metodene varierte i fra sted til sted. En metode 

som fungerer et sted ville ikke nødvendigvis fungere like godt andre steder.162  

Jørgen Hiort, overberghauptmannen på Kongsberg, mente at det ville bli for dyrt å sende slig 

på sommerstid over land helt fra Kongsberg til datidens Ungarn.163 Det går an å ha forståelse 

for dette, da denne utgiften ville vært betydelig for Kongsberg Sølvverk, som hvert år måtte 

bære et betydelig underskudd. Hiort mente det ville være bedre for Sølvverket om brødrene 

Henckel kunne lære det som var nødvendig om amalgamasjonsprosessen og dermed reise 

hjem og teste metoden på Kongsberg. Om nødvendig anbefalte Hiort at de skulle forsøke å 

rekruttere en «kyndig arbeidsmann» fra Schemnitz som kunne hjelpe til med å tilpasse 

amalgamasjonsmetoden for Kongsberg.164 

Hiort hadde selv lyktes med en slik rekruttering da han selv var på studiereise i Ungarn i 1767 

og ønsket å overføre ungarske pukkverksmetoder til Kongsberg. Da fikk han med seg en 

Ungarsk pukkverksekspert fra Kremnitz, ikke langt unna der Henckel nå oppholdt seg, kalt 

Ferdinand Thomaschetz igjen et eksempel på rekruttering av utenlandsk ekspertise. Han 

advarte også Henckel om at det kunne være vanskelig å innføre nye teknikker på Kongsberg 

og forteller om at han selv opplevde «mange bitre græmmelser»165 i sitt arbeid å innføre 

pukkverksmetoden på Kongsberg etter 1766.166 Hiort hadde møtt mye motstand både i fra 

direktøren på tiden Michael Heltszen og i fra personell under han.167 Likevel hadde det lyktes 

Hiort å redusere mengden med arbeidere i pukkverkene fra 815 til 266, mann så tross disse 

gremmelsene kan vel denne teknologioverføringen sies å være meget vellykket. Forsøk med 

prøver i fra Kongsberg måtte vente til Ole Henckel kom tilbake til Kongsberg. 

Da Henckel fikk beskjed om at han ikke kom til å motta slig i fra Kongsberg, forsikret han 

direktoratet om at han egentlig var enig i med Hiort i at utgiftene ved frakten egentlig ikke 

ville være vært verdt det, men at han var pliktig i å forhøre seg om muligheten siden von 

Ruprecht hadde foreslått det,168 å ikke gjøre det hadde tydeligvis vært uhøflig. Det at von 

Ruprecht ifølge Henckel selv tar initiativ til å få tilsendt malm i fra Kongsberg for å utføre 

                                                 
162 Guerrero. The history of silver refining in New Spain: The historical impact of the geochemistry of silver ores. 
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38 

 

amalgamasjonsprøver vitner om at de som arbeidet med amalgamasjonen kan ha vært 

motivert av nysgjerrighet. Det kan også hende at Ruprecht hadde fått ordre om å bistå 

utenlandske bergmenn for å forsøke å få åpnet opp nye markeder for salg av kvikksølv i 

utlandet. Da Henckel senere kom tilbake til Kongsberg for å forsøke å gjennomføre 

amalgamasjonsforsøk opplevde han utfordringer forbundet med malmen på Kongsberg. Hvis 

Henckel hadde kunnet få brukt ekspertisen og utstyret som var tilgjengelig i Schemnitz kunne 

han kanskje ha lært noe som hadde gjort det lettere å løse disse utfordringene. 

Det åpne samarbeidet som karakteriserte Henckels arbeid med von Ruprecht i Schemnitz var 

en kontrast til annen mellomstatlig kunnskapsutveksling. Som regel var stater ganske opptatt 

av å holde tekniske løsninger og teknikker hemmelig, slik at de kunne ha fortrinn i økonomisk 

konkurranse med andre stater. Dette passer godt med det merkantilistiske tankegodset som 

dominerte på denne tiden. Ole Henckels arbeid for å erverve kunnskap og mannskap i fra 

Blåfargeverket er et godt eksempel på slik industrispionasje. Men som vi har sett, er det gode 

grunner til at det var lite hemmelighold i forbindelse med amalgamasjonsmetoden. Noe annet 

som skiller amalgamasjonsforsøkene med for eksempel teknikker brukt i tyske blåfargeverk, 

er at trommelamalgamasjonsmetoden i Europa fortsatt var en noe uprøvd eksperimentell 

teknologi. Forsøkene var derfor av en mer akademisk art og dermed hadde ikke Sølvverkene 

Henckel besøkte like store insentiver til å holde den kunnskapen de hadde hemmelig.  

 

5.7 Ole Henckels sykdom 

I veldig mange av rapportene fra Henckel til Bergdirektoratet beskriver han utfordringer 

knyttet til egen svak helse. Siden sykdommen til Henckel førte til store forsinkelser i arbeidet 

vil jeg beskrive sykdommen kort her, og spekulere i om sykdommen kan knyttes til 

forgiftning i fra det daglige arbeidet med kvikksølv. Henckel unnskyldte seg for å ikke ha 

kommet så langt i arbeidet sitt som han burde, og andre ganger skriver han om hvordan 

sykdommen førte til nye utgifter og at han derfor trengte mer penger. Han skriver om at han 

hadde en alvorlig feber og at han en periode etter sykdommen sommeren i 1785 selv etter å ha 

blitt frisk, var alvorlig svekket.  
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«Endskjønt jeg nu er fra bemeldte Sykdom aldeles restitueret, saa findes dog kræfterne 

at være derved bleven saa aldeles svækkede, og at samles igjen saa langsomt at jeg 

endnu nødes til at krype omkring ved en Stokk,».169 

Sykdommen var altså helt klart ganske alvorlig med tanke på at Ole Henckel enda var en 

ganske ung mann. I et brev til direktoratet fra Schemnitz sendt 9 april 1786 ber han om et 

forskudd på det årlige stipendet på 600 riksdaler på grunn av sin sykdom og på grunn av 

utgiftene i forbindelse med å skaffe medisin.170 Han beskriver da også sin sykdom som 

«farlige og længe anholdene».171 Gregorius Henckel som også sender brev hjem fra 

Schemnitz 9 april beskriver Oles tilstand som fortsatt svak.172  

Ved senere sykdom på Kongsberg skriver Brünnich at Henckel hadde hatt gikt smerter.173 

Dette er ikke en av de vanlige symptomene på kvikksølvforgiftning. Et vanlig symptom på 

kronisk kvikksølvforgiftninger er sitring i kroppen som ofte fører til utydelig håndskrift.174 

Det er ingen tegn til dette i kilder skrevet av Henckel, hans håndskrift er heller en av de mer 

tydelige jeg har lest. Ole Henckel bruker liten plass i sine rapporter på å beskrive 

helserisikoene relatert til bruk av kvikksølv, men farene forbundet med kvikksølv var noe 

man kjente godt til. Hva man skulle gjøre for å behandle forgiftning visste de ikke like godt. 

Datidens tvilsomme helseråd kan eksemplifiseres med da Henckel i sine rapporter fra et 

blåfargeverk gir råd om hvordan man skal unngå helseskader som følge av 

arsenikkforgiftning. Han anbefalte å vaske kroppen med rent kaldt vann, men desto viktigere 

var det å drikke brennevin. «Præserativ mod den befrygtede indvortes Skade veed Arbejderne 

intet bedre Raad end mellomstunder at dricke et Glas Brændevin, og i det Fald kan det ei 

forbydes dem at dricke deraf noget mer end sævanlig.».175 På den annen side kan man kanskje 

gå ut ifra at dette var ment noe spøkefullt. Sykdomsproblemer skulle bli en stor utfordring 

også etter at Ole Henckel hadde kommet tilbake til Norge, og dette forsinket 

innovasjonsarbeidet på Kongsberg betydelig.  

                                                 
169 Riksarkivet i Oslo. Innkomne brev og journalsaker, RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0055. Jnr 263.  
170 Riksarkivet i Oslo. Innkomne brev og journalsaker. RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0055. Jnr. 503. 
171 Riksarkivet i Oslo. Innkomne brev og journalsaker. RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0055. Jnr. 503. 
172 Riksarkivet i Oslo. Innkomne brev og journalsaker, RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0055. Jnr 95. 
173 Riksarkivet. PA-0171 Brünnich samling. Foliant 53. s. 243. 
174 Levy. Store Medisinske Leksikon. https://sml.snl.no/kvikks%C3%B8lv 
175 Hagen. Blåfargen fra Modum, En verdenshistorie. 2014. s. 70. 
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6 Amalgamasjonsforsøkene på Kongsberg 

Dette kapittelet vil omhandle arbeidet med å innføre amalgamasjonen på Kongsberg. Jeg vil 

beskrive noen av de tekniske utfordringene brødrene møtte i arbeidet og en konflikt i mellom 

brødrene og hyttemesteren som endte opp med å forsinke arbeidet betraktelig. Jeg vil også 

forklare hva som overbeviste Overbergamtet og Bergdirektoratet om å forsøke å innføre 

metoden. Til slutt vil jeg beskrive hvor langt brødrene hadde kommet da Sølvverket ble 

nedlagt i 1805 og forklare hvorfor ikke det ble startet opp nye forsøk på amalgamasjon etter at 

Sølvverket igjen ble åpnet med Ole Henckel som direktør. 

 

6.1 Overbevisning av Københavns høye herrer  

Da Ole Henckel ankom København i 1788 oppnådde han godviljen til flere av statsapparatets 

ledende menn.176 Ole Henckel skriver 21. januar i fra København at han hadde klart å 

overbevise Grev Christian Ditlef Fredrik Reventlow, lederen av Rentekammeret, om å få 

midler til å gjennomføre amalgamasjonsforsøk.177 Reventlow hadde allerede inspisert 

Kongsberg Sølvverk og involvert seg i omorganiseringen av Bergseminaret. Det er tydelig at 

Reventlow var interessert i å bidra til innovasjon på Kongsberg. Å gjennomføre 

amalgamasjonsforsøk krevde at Sølvverket kjøpte inn det nødvendige kvikksølvet, Henckel 

ba om at det skulle skaffes så fort som mulig for å forhindre at amalgamasjonsforsøkene 

skulle bli forsinket.178 Henckel skrev til Rentekammeret at han trengte minst 50 kilo 

kvikksølv til å gjennomføre forsøk i mindre skala. Prisen for dette var rundt 200 rd, omtrent 

en årslønn for en gjennomsnittlig embetsmann. Altså ikke en kjempeutgift, men heller ikke 

helt ubetydelig. Videre skriver Henckel at det også kom til å bli nødvendig å gjennomføre 

forsøk i større skala, og at dette var nødvendig for å kunne lage et overslag over hvor mye det 

ville koste å amalgamere sølvet på Kongsberg. Han forklarer at han ville trenge 200-250 kilo 

kvikksølv til dette.179 Dette ville ha kostet mellom 800-1000 rd. Utover disse utgiftene var det 

nok også noen utgifter forbundet med anskaffelse av utstyr nødvendig for 

amalgamasjonsforsøk. Prisen på disse forsøkene var altså ikke kjempestore, men heller ikke 

helt ubetydelige for et Sølvverk som i stadig større grad forsøkte å spare for å begrense de 

                                                 
176 Berg. Amalgamationsversuche in Kongsberg. 1986. s. 3. 
177 Riksarkivet i Oslo. Innkomne brev og journalsaker. RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0058. Jnr. 1072. 
178 Riksarkivet i Oslo. Innkomne brev og journalsaker. RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0058. Jnr. 1072. 
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årlige underskuddene. Den offisielle kongelige resolusjonen for å gi Henckel tillatelse til å 

gjennomføre forsøk ble gitt til Henckel sommeren 1788. Etter dette reiste Henckel endelig 

hjem til Kongsberg.  

Mye tyder på at Henckel klarte å gjøre et positivt inntrykk på mange i de vitenskapelige 

kretsene han omgikk på sine studiereiser i Europa. Friedrich Wilhelm Heinrich von Trebra, 

berghauptmannen i Zellerfeld, og en viktig pådriver i Societät der Bergbaukunde, skriver til 

Brünnich i 1789, to år før Brünnich blir Overberghauptmann, at han mente at Henckels 

kunnskap fra studiereisene kunne bli svært nyttig på Kongsberg, og han anbefalte 

amalgamasjonsmetoden for Kongsberg Sølvverk.180 Det at utenlandske bergmenn valgte å 

anbefale tiltak til konkurrenter i utlandet viser innstillingen medlemmene av Societät der 

Bergbaukunde hadde til bergfaget, og at medlemmene av selskapet hadde en ideologisk 

solidaritetsfølelse med sine fagfeller. Det kan tenkes at medlemmene hadde et ønske om at 

amalgamasjonsmetoden skulle lykkes i Europa, slik at selskapet kunne ha et eksempel som 

kunne vise nytten av internasjonalt samarbeid. Henckel gjorde også et godt inntrykk på 

geologen professor Johann Friedrich Ludwig Hausmann som i sitt besøk på Kongsberg i 1807 

beskriver Henckel slik: «Et verdig og kunnskapsrikt medlem av Kongsberg Overbergamt, 

men ikke alltid hørt i fosterlandet.».181 Henckel har altså generelt et positivt forhold til sine 

tyske fagfeller, men som sitatet fra Hausmann antyder, skulle samarbeidet med noen av hans 

norske kolleger bli mindre harmonisk. Kontaktene Henckel skaffet i utlandet kan ha vært en 

avgjørende årsak til at Henckel fikk lov til å sette i gang med amalgamasjonsforsøkene på 

Kongsberg.  

 

6.2 Amalgamasjonsforsøk og forbedring av smeltemetoden 

I 1788, da Ole Henckel kom hjem, slet han igjen med sykdom, noe som førte til at de første 

amalgamasjonsforsøkene ble noe utsatt.182 Gregorius hadde nå stillingen som hytteskriver i 

smeltehytten og kunne dermed samarbeide med sin bror i amalgamasjonseksperimentene. 

Fremgangen med amalgamasjonsforsøkene gikk tydeligvis treigere enn det Bergdirektoratet 

hadde tenkt. De krevde i 1790 å bli underrettet av Overbergamtet om hva slags fremgang som 

                                                 
180 Berg. Amalgamationsversuche in Kongsberg. 1986. s. 4. 
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42 

 

var blitt gjort, og om det var noe som hindret videre arbeid.183 Som svar skriver Henckel 2. 

november 1790 at man hadde klart å amalgamere sortkobber, men funnet ut at malmens høye 

blyinnhold og relativt lave sølvinnhold gjorde amalgamasjons vanskelig. Likevel håpet 

Henckel på bedre resultater i fremtiden.184 Videre meddeler Henckel at karene man brukte til 

avdrivningen av kvikksølvet fra amalgamet måtte bli erstattet fordi karene man hadde på 

Kongsberg ikke var gode nok.185 Disse tekniske problemene skal jeg beskrive nærmere i den 

tematiske analysen. 

I brevet skriver Henckel at forsøkene med amalgamasjonen også hadde blitt forsinket av 

«andre arbeidsplikter»,186 begge brødrene hadde flere andre arbeidsoppgaver. Ole Henckel 

underviste på seminaret og hadde administrative oppgaver i Overbergamtet i sin stilling som 

assessor.187 Gregorius hadde også mye arbeid med den daglige driften av smeltehytten. Ole 

Henckel skrev om sin bror at han hadde «arbeidet uavbrudt, baade tidlig og sildig, saavel 

søgne- som hellidag»188 for å gjennomføre amalgamasjonsforsøkene.  

Samtidig jobbet også brødrene med å forbedre smelte prosedyren på Kongsberg. Ifølge 

Henckel medførte forbedringene at man sparte betydelige mengder med bly, kis og kull, og at 

man fikk mindre avdrivingskostnadder.189 Brünnich skriver til Bergdirektoratet at en 

sammenligning mellom kostnadene i smeltehytten årene 1785-1787, før Henckel-brødrene 

jobbet der, og årene 1792-1794, viste at man hadde spart rundt 8000 rd ifølge Henckels 

beregninger, etter at man hadde iverksatt de forbedringene som Henckel anbefalte.190 Å klare 

å forbedre driften i smeltehytten så bra at man klarte å spare gjennomsnittlig 2666 rd i året var 

imponerende, men dessverre langt fra nok til å kunne ha en særlig stor innvirkning på 

underskuddet til Sølvverket. Kostnadene ved smeltehytten var lave i forhold til utgiftene ved 

gruvene og pukkverkene. De totale årlige gjennomsnittsutgifter i smeltehytten var etter 

Henckels forbedringer 18 306 rd,191 Mens Kongsberg Sølvverks sitt årlige gjennomsnittlige 

                                                 
183 Riksarkivet. PA-0171 Brünnich samling. Foliant 53. s. 231. 
184 Riksarkivet. PA-0171 Brünnich samling. Foliant 53. s. 231. 
185 Riksarkivet. PA-0171 Brünnich samling. Foliant 53. s. 231. 
186 Riksarkivet. PA-0171 Brünnich samling. Foliant 53. s. 231. 
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underskudd fra 1791 til 1795 var cirka 131 000 rd.192 Derfor er det klart at det også var 

nødvendig å gjøre store fremskritt i gruvedriften hvis Sølvverket skulle klare å snu den 

negative utviklingen.  

 

6.3 Henckels rapport til Bergdirektoratet i 1796 

Etter flere år med forsøk leverte Ole Henckel endelig en rapport som gjør rede for Henckel-

brødrenes arbeid med amalgamasjonen. Den inneholdt blant annet beregninger av den mulige 

fordelen med amalgamasjon fremfor smelting, og en beskrivelse av de mange forsøkene som 

hadde blitt gjennomført. Rapporten besto av to deler, som ble over 200 sider tilsammen. Den 

første delen var ferdig allerede sommeren 1794, mens den andre var ferdig høsten 1796. I 

rapporten hevdet Henckel at det ville koste Sølvverket 13287 rd årlig å amalgamere 

Sølvverkets sølvsliger og at man dermed kunne spare 3898 rd årlig ved å innføre 

amalgamasjon.193 Da de gjennomsnittlige årlige omkostningene for smeltingen etter Henckels 

forbedringer var 18 306 rd årlig var dette en besparelse på ca. 27 prosent. Dette ville ifølge 

Henckel være mulig hvis Sølvverket også følger hans anbefalinger om klargjøringen av 

sligene før amalgamasjonen.194 Denne innsparingen ville naturligvis vært enda større hvis 

ikke Henckel hadde forbedret smelteprosedyren på Kongsberg. Kongsberg kunne i tillegg 

spare 1122 rd årlig ved amalgamasjon av hyttekobberet195,en kobberholdig malm som var et 

produkt av klargjøringen av sølvet før amalgamasjon. Denne malmen inneholdt fortsatt noe 

sølv. Det andre store funnet var at staten kunne spare 8145 rd ved å amalgamere Sølvverkets 

store beholdning av hyttekobber, som det ikke hadde vært verdt å utvinne.196 Besparelsene 

som var mulige var altså betydelige. Rapporten inneholdt beskrivelser av de mange 

eksperimenter og forsøk som hadde blitt gjennomført og jeg skal beskrive kort noen som 

fanget min interesse. Rapportens andre del inneholder også en beskrivelse av en konflikt i 

mellom brødrene og hyttemesteren som jeg også vil skildre.  

                                                 
192 Moen. Kongsberg sølvverk 1623-1957. 1978. s. 161. 
193 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 
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Da Henckel-brødrene gjennomførte amalgamasjonsprøver med utgangspunkt i hyttemester 

Kruses beskrivelser i fra Freiberg, fikk det dårlige resultater fordi de forsøkte å gjennomføre 

amalgamasjon med kisholdig malm. Siden Kruse var den som hadde observert den nyeste 

formen for amalgamasjon på sine reiser er det forståelig at de forsøkte å kopiere det han 

hadde sett. Henckel hevdet at både teori og arbeidsmetode i Freiberg var ganske uriktige hvis 

de var slik de ble beskrevet av Kruse.197 Han undret seg på om årsaken til dette var at Kruse 

hadde blitt «ført bak lyset» eller om han hadde misforstått og hadde skrevet noe som passet 

med sin egen teori.198 En tysk kollega, som også hadde observert amalgamasjonen på 

Freiberg, forsikret Henckel om at det bare hadde oppstått en misforståelse og at det ikke var 

noen som hadde gått inn for å villede Kruse.199 Forklaringen kan kanskje ha vært 

inkompetanse i fra Kruses side. Ole Henckel ble i alle fall overbevist om at Kruse var 

inkompetent og om at han til og med motarbeidet ham. Det kommer også fram her at Henckel 

har fått informasjon om nye amalgamasjonsforsøk gjennomført i Sverige, som bekreftet at 

kisholdig malm var uegnet for amalgamasjon. Det at Henckel har informasjon fra Sverige er 

enda et eksempel på høy grad av kommunikasjon i mellom fagfeller på tvers av landegrenser. 

Et annet sted i sin rapport skrev han om kunnskap han hadde fra muntlige kilder om 

behandling av kobbermalm i England.200 Ole Henckel demonstrerte altså flere steder i sin 

rapport hvordan det internasjonale nettverket han kom i kontakt med bidro til 

amalgamasjonsarbeidet. 

 

6.4 Konflikt med hyttemester Kruse 

I arbeidet i smeltehytten og med amalgamasjonsprøvene på Kongsberg var det en konflikt i 

mellom Henckel-brødrene og hyttemester Johann Michael Kruse som var så alvorlig at Ole 

Henckel bestemte seg for å avslutte arbeidet med amalgamasjonen. Han reiste til København 

etter å ha skrevet ferdig sin rapport om amalgamasjonen i februar 1796. I slutten av 

rapportens andre del skrev han: «Endelig må jeg bede det høie kollegium naadigst undskylde 
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at det er, formedelst adskillige indtrufne ubehagelige tilfælder gjort umulig for mig videre at 

fortsætte.».201 Videre gikk han hardt ut mot hyttemesteren uten noen gang å nevne Kruse med 

navn. Om Kruse skrev han at «intet kjendte til hyttens indretninger og smeltingens natur, 

enten adskilt eller i forbindelse med hinanden, men som ikke des mindre indbildte baade seg 

selv og andre at forstaa langt mere»202 Ole Henckel beskyldte Kruse for å ha innskrenket 

forstand og mangel på både teori og praksis, men Kruse var ikke bare inkompetent ifølge 

Henckel, han gikk også inn for å motarbeide og undergrave brødrene. Ole Henckel legger 

vekt på at ansettelsen av Kruse skjedde etter at han og broren hadde forbedret 

smelteprosedyren203 og at Kruse dermed ville «kuldkaste det ene efter det andre» av disse 

forandringene. Videre insinuerer Henckel også at hyttemesteren får støtte av Brünnich ved å 

hevde at han «på en skjult maate nød kraftig understøttelse.204 Jeg vil bruke ganske mye plass 

for å redegjøre for denne konflikten siden jeg syntes beskrivelsen av disse konfliktene gir et 

godt innblikk i samarbeidsklimaet, og i hvordan Brünnich som direktør av Kongsberg 

Sølvverk ledet verket. Dessuten var denne konflikten en viktig årsak til at arbeidet med 

amalgamasjonen stoppet opp i flere år.  

Ole Henckels insinuasjon om at Brünnich bidro til konfliktene ved smeltehytten kunne ikke 

Brünnich stå ubesvart. I et brev til Rentekammeret benektet han at han hadde støttet Kruse, og 

skrev om Kruse at han hadde «ladet ham kalde og alvorligen tilrettesadt ham, udtaldende mig 

desuden oftere med mishag og bekymring, om den vedvarende Uenighed og hans Stivhed 

som var for mig andraget.»205 Her ser han ut til å ville gjøre det tydelig at han ikke har tatt 

side i konflikten.  Brünnich forsøkte å forklare noen av handlingene som fikk Henckel-

brødrene til å tro at Brünnich hadde støttet Kruse, og gir dermed en viss forklaring på hva som 

kan ha forårsaket konfliktene: Hyttemester Kruse hadde på et tidspunkt gått direkte til 

Brünnich med forslag om ting som kunne gjøres for å forbedre smelteprosessen, og ønsket å 

sende forslagene til Overbergamtet. Brünnich hevdet at han hadde rådet Kruse til å vise sine 

funn til Henckel først, men at Kruse ikke hadde gjort dette, og at en befaling hadde kommet 
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like etterpå i fra Rentekammeret om at Kruse skulle få muligheten til å gjennomføre prøver i 

smeltehytten.206  

Det vitner om at samarbeidsklimaet var ganske dårlig når Kruse gikk direkte til direktøren for 

Sølvverket, istedenfor å vise sine planer til de han jobbet med i smeltehytten. Det Brünnich 

skriver antyder at Kruse har sendt sine planer direkte til København for å få sine forsøk 

godkjent der. Kanskje er det ikke så rart at Henckel-brødrene var uinteresserte i å forsøke å 

teste ut forbedringer til en smelteprosess de akkurat hadde forbedret, foreslått av en mann de 

tydeligvis hadde ganske lave tanker om. Om Kruses forslag var gode eller dårlige går ikke 

Brünnich inn på, og det er vanskelig i ettertiden å ta stilling til hvor gode Kruses forslag var. 

Likevel undergraves til en viss grad Kruses legitimitet av at han foreslo forsøket på å tilsette 

kis i røstingen før amalgamasjonen. Ole Henckel sine resultater med forbedring av 

smelteprosessen og annerkjennelsen han tidvis fikk av tyske kolleger tyder på at Ole Henckel 

nok behersket sitt fag bedre enn Kruse. På en annen side burde Kruse ha hatt den nødvendige 

faglige kvalifikasjonen til å være til nytte for Henckel. Kruse hadde vært gjennom et 

utdanningsløp ikke veldig ulikt Ole Henckel sitt. Han gjennomførte eksamen på 

bergseminaret i 1788, reiste et år på statlig oppdrag til Færøyene og Skottland og studerte en 

periode på Freiberg ifra 1790.207 Jeg har dessuten ikke funnet kilder som beskriver Kruse sin 

side av saken. 

Brünnich beskriver en episode hvor Kruse ønsket å bruke noe utstyr i fra smeltehytten, men at 

Gregorius nektet ham det. Dette førte til en veldig krangel: «saa ieg dem begge meget 

opbragte mod hinanden jeg taldte dem til side, bad dem indstendigen om Enighed men 

forgieves, og fra den Tid vied ieg ikke hvad de videre foretog sig.».208 Brünnich demonstrerer 

her en manglende lederevne da han lot denne konflikten foregå så lenge uten å gjøre noe som 

kunne ha fått slutt på konflikten, bortsett ifra det som fremstår som noe tafatt megling og 

irettesettelse av Kruse. Disse irettesettelsene hadde tydeligvis ikke noen særlig effekt. Likevel 

kan man ha sympati med Brünnich, han kunne ikke enkelt erstatte Kruse, siden det var 

vanskelig å finne andre med tilsvarende mengde med utdanning og erfaring. 

En annen konflikt blusset opp sommeren 1794, da Kruse beskyldte Gregorius for å gi for mye 

i lønn til en arbeidsmann som hadde bistått Henckel-brødrene med amalgamasjonsforsøkene. 

Kruse sendte et brev til Overbergamtet hvor han klaget om dette. Henckel innvendte i sin 
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rapport at det var rett og rimelig at denne mannen fikk ekstra lønn. Mannen hadde fått 

opplæring i «adskillige kjemiske operasjoner» av brødrene, og var derfor den eneste mannen 

som kunne utføre mange nødvendige oppgaver.209 Ifølge Ole Henckel endte mannen opp med 

å arbeide både tidlig og sent, og ofte på helligdager og søndager. Henckel reagerte svært 

negativt på at Overbergamtet aldri tok noen beslutning eller noensinne erklærte sin støtte til 

Henckel-brødrene etter å ha mottat denne klagen. Henckel mente etter dette at et videre 

samarbeid med Kruse i amalgamasjonsarbeidet var umulig, og dermed ble videre 

amalgamasjonsforsøk utsatt.210  

Brünnich forklarer at Overbergamtet ikke behandlet klagen til Kruse ordentlig fordi den rett 

og slett hadde blitt glemt. Klagen til Kruse hadde Overbergamtet fått da både Ole Henckel og 

en annen assessor ikke var tilstede, og man hadde derfor valgt å utsette behandlingen av den. 

Brünnich mente at Kruse sin sak uansett var «overmaade svag», at Kruse mislikte Gregorius 

Henckel og at dette var motivet for at klagen hadde blitt sendt inn.211 Brünnich forklarer ikke 

hvorfor dette ikke umiddelbart fikk konsekvenser for Kruse, men mente at det slett ikke var 

uvanlig at slike saker kunne bli glemt. Brünnich syntes også Henckel burde ha nevnt saken for 

han slik at den kunne bli avsluttet. Etter at Henckel istedenfor hadde klaget om dette i sin 

rapport om amalgamasjonen to år senere, erklærte straks Overbergamtet sin fulle støtte til 

Henckel-brødrene og skrev at Overbergamtet hadde full tillit til «At hytteskriveren ikke ville 

Anføre andet end det rigtige.».212 Denne saken får det til å virke som at Henckel hadde veldig 

liten tillit til Brünnich siden han ikke valgte å ta opp saken med ham, men det er kanskje 

forståelig siden Henckel trodde at Kruse hadde Brünnich sin støtte. Uansett demonstrer disse 

konfliktene at det var særdeles dårlig kommunikasjon i mellom Ole Henckel og Brünnich. 

En av grunnene til at Henckel hadde liten tillit til Brünnich betegnet også Brünnich som en 

misforståelse. Henckel avsluttet amalgamasjonsrapporten med å skrive at han og Gregorius 

hadde følt seg mistenkeliggjort fordi han jobbet sammen med sin bror, og at 

mistenkeliggjøringen hadde krenket hans ære og sinnsro. Henckel skrev at «Overalt tror jeg to 

brødre som begge er redelige, alltid utretter mere ved å tjene i et og samme fag, en to 

                                                 
209 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Del 2 Indberetning. s. 104. 
210 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Del 2 Indberetning. s. 103. 
211 Riksarkivet. PA-0171 Brünnich samling. Foliant 53. No 6. s. 244. 
212 Riksarkivet. PA-0171 Brünnich samling. Foliant 53. No 6. s. 245. 
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fremmede.».213 Brünnich mente at Henckel hadde misforstått en uttalelse i et møte i 

Overbergamtet hvor Brünnich hadde uttalt at det var upassende at nærbeslektede eller brødre 

jobbet sammen i samme fag. Og forklarte at uttalelsen var i forbindelse med at det var en 

person som ville ansette sin nevø som sin assistent, og at denne uttalelsen uansett ikke 

medførte anklager om uredelighet mot Henckel. Videre insinuerer Brünnich at Henckel er litt 

hyklersk, siden Henckel selv en gang i en innberetning frarådet at to betjenter skulle 

samarbeide fordi de var nært beslektet.214 Uansett ser det ut til at Brünnich mente at Ole 

Henckel hadde overreagert, og han uttrykte overraskelse over at Henckel kunne tolket 

Brünnich sin uttalelse på en slik måte.  

Disse konfliktene og påkjenningen av for mye arbeid hadde ifølge Henckel forårsaket at han 

igjen ble rammet av sykdom.215 Mesteparten av 1794 var Henckel så syk at han ikke gikk 

utendørs, og Brünnich skrev at Henckel hadde alvorlige giktsmerter.216 Da Henckel leverte sin 

rapport i 1796 skrev han at han enda ikke var restituert. I slutten av 1796 reiste han til 

København, og kom ikke tilbake før august 1799, nesten et to år etter at man gjennom 

kongelig resolusjon hadde besluttet å innføre amalgamasjon på Kongsberg. Det er ingen tvil 

om at Ole Henckels sykdom var en stor hindring for innføringen av amalgamasjonen på 

Kongsberg og at det forårsaket flere år med forsinkelser. Et videre samarbeid mellom Kruse 

og Henckel-brødrene virket ikke å være fruktbart. I en liste over funksjonærer som jobbet for 

Sølvverket i 1805 kan man se at Kruse da var ansatt som skiktmester,217 en stilling som gikk 

ut på å gjennomføre regnskap og lønnsberegninger. Denne stillingen hadde en bedre lønn enn 

Kruses tidligere stilling som hyttemester. Konfliktene hadde ikke fått karriereendene 

konsekvenser for Kruse, men Henckel-brødrene slapp nå å måtte samarbeide like tett med 

Kruse. Ut ifra hvordan Henckel ordlegger seg i sin rapport er det tvilsomt om arbeidet med 

amalgamasjonen hadde fortsatt hvis Kruse hadde beholdt sin stilling som hyttemester.  

Man kan spørre seg om konflikten i mellom hyttemesteren og brødrene var forårsaket av at 

hyttemesteren ønsket å sabotere for amalgamasjonsteknologien, fordi hans stilling kanskje 

kunne være truet av amalgamasjonsmetoden. Imidlertid synes jeg det er liten grunn til å tro at 

dette er tilfelle. Kruse hadde selv observert amalgamasjonen ved Freiberg og forsøkte jo selv 

                                                 
213 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Del 2 Indberetning. s. 106. 
214 Riksarkivet. PA-0171 Brünnich samling. Foliant 53. s. 245. 
215 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Del 2 Indberetning. s. 105. 
216 Riksarkivet. PA-0171 Brünnich samling. Foliant 53. s. 245. 
217 Moen. Kongsberg sølvverk 1623-1957. 1978. s. 172. 
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å bidra til forsøkene. Hvis han hadde hatt et godt samarbeid med brødrene kunne han sikkert 

ha beholdt sin stilling som hyttemester i den planlagte amalgamasjonshytten. Konflikten ser 

mer ut til å ha blitt utløst av at Kruse mislikte endringene av smelteprosedyren som brødrene 

hadde innført og som Henckel skriver at han ville «kuldkaste». Etter dette eskalerte 

konflikten. 

 

6.5 Beslutningen om å innføre amalgamasjonen i 1797 

«Vi tilade allernaadigst: at Amalgamasjonen maa indføres ved Kongsberg Sølvværk i Stedet 

for den nu brugelige Seigrings: og Smelte: Procedur.».218 Den 29. september 1797 fikk Ole 

Henckel tillatelse til å begynne arbeidet med å innføre amalgamasjonen som 

raffineringsmetode på Sølvverket. Beslutningen om å innføre en ny raffineringsmetode virker 

som en ganske vågal beslutning. Det kan virke risikabelt å satse på en teknologi som fortsatt 

var uvanlig i utlandet. Christensen beskriver et totalt fravær av slike prosjekter i sin 

gjennomgang av teknologisk utvikling i Danmark-Norge i fra 1750 til 1850. Nesten alle 

prosjekter i Danmark-Norge som er beskrevet fra denne perioden var forsøk på å tilpasse 

relativt godt etablert teknologi fra utlandet.219  

En viktig grunn til beslutningen var Overbergamtet sin ganske klare anbefaling til 

Rentekammeret om at prosjektet ville lønne seg. I brevet til Rentekammeret, som var signert 

av Brünnich, står det at enhver som leser Henckels avhandling vil få en «fuldkommen og 

tydelig Vished i Amalgamations proceduren, og den Fordele mod den sædvanlige Smelte 

maade.».220 Brevet i fra Overbergamtet hadde ingen innvendinger imot Henckels beregninger. 

Det ble lagt spesielt mye vekt på hva som kunne blitt spart ved amalgamasjon av Sølvverkets 

store kobberbeholdning, som man mente ville gjøre det mulig for staten å spare 8145 rd, «en 

fordel saa betydelig at den vist maa gjøre enhver oppmærksom.».221 Videre skrives det at 

denne gevinsten ville bli enda større når Gregorius’ sine forsøk kan bli mulig å utføre i større 

skala.222 En annen grunn til at Rentekammeret besluttet å innføre metoden kan ha å gjøre med 

teknologiens tilknytning til Societät der Bergbaukunde. Derfor fikk prosjektet en 

                                                 
218 Riksarkivet i Oslo. Kongelige resolusjoner, RA/EA-3115/M/Mf/Mfd/L0160. No 40. 
219 Christensen. Det Moderne Projekt, Teknik & Kultur I Danmark-Norge 1750-(1814)-1850. 1996. s. 780. 
220 Riksarkivet i Oslo. Kongelige resolusjoner, RA/EA-3115/M/Mf/Mfd/L0160. No 40. 
221 Riksarkivet i Oslo. Kongelige resolusjoner, RA/EA-3115/M/Mf/Mfd/L0160. No 40. 
222 Riksarkivet i Oslo. Kongelige resolusjoner, RA/EA-3115/M/Mf/Mfd/L0160. No 40. 
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vitenskapelig fremtoning, noe som passet med verdiene til Reventlow, lederen for 

Rentekammeret. Dette poenget vil jeg utforske nærmere i starten av den tematiske analysen.  

Overbergamtet, med Brünnich i spissen, valgte å anbefale innføring av amalgamasjon til 

Rentekammeret til tross konfliktene i mellom hyttemester Kruse og Henckel-brødrene og 

mistilliten Ole Henckel hadde uttrykt ovenfor Brünnich. Argumentasjonen som kommer frem 

i kildene er at man mente at amalgamasjonsmetoden ville medføre mindre kostnader for 

bergkassen. I brevet til Rentekammeret henvises det flere ganger til «de mange og adskillige 

forsøk»223 som ble gjennomført på Kongsberg. Overbergamtet la vekt på at brødrene hadde 

gjennomført svært mange forsøk og at man derfor var ganske sikre på at teknologien ville 

fungere bra. I begrunnelsen for hvorfor amalgamasjonen skulle innføres er det lite snakk om 

smeltingen og i hvilken grad den brukte teknikken medførte problemer for Sølvverket. I 

resolusjonen kommer det også frem at Ole Henckel får ansvaret for byggingen av både de 

nødvendige bygningene og maskinene for amalgamasjonen.224 Kanskje kunne man ha startet 

raskere med arbeidet hvis Gregorius kunne ha startet arbeidet uten Ole Henckel som ikke kom 

tilbake til Kongsberg før 1799.  

I ekstraktet til den kongelige resolusjonen fra 1797 kan man se i hvilken grad man tenkte at 

amalgamasjonsmetoden skulle ta over for andre teknikker, og hvor overbevist Rentekammeret 

hadde blitt av Henckels rapporter om mulige innsparinger ved bruk av amalgamasjon. De 

skriver at de etter «anførte omstendigheter» ikke kan være «i Tvivl af jo Amalgamasjonens 

Indførelse ved Kongsberg Sølvværk i stedet for den nu brugtige Seigrings og Smelte-

procedure vil blive Bergkassen til fordel,».225 Spesielt ville man kunne spare mye siden man 

kunne redusere behovet for trekull i smeltehytten.226 Rapporten til Henckel tyder også på at 

man hadde en plan om at det meste av raffineringsarbeidet skulle foregå ved amalgamasjon. 

Henkel ønsket å gjennomføre utregninger av «hvad det aarlig vil koste at forkvikke alles 

Sølvverkets erser og sliger.».227 Da Henckel planla å innføre amalgamasjon på Kongsberg var 

ikke planen å bygge alt nytt men å hovedsakelig inkorporere gammel infrastruktur. Dette blir 

tydelig ved å se på en kopi av en tegning fra desember 1797 over planlagt utbygging. Henckel 

planla å ha muligheten til å gjennomføre både amalgamasjon og smelting etter at utbyggingen 

                                                 
223 Riksarkivet i Oslo. Kongelige resolusjoner, RA/EA-3115/M/Mf/Mfd/L0160. No 40. 
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227 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Del 2 Indberetning. s. 62. 
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var ferdig. Han planla å bygge om og utvide et av pukkverkene til en amalgamasjonshytte, 

samt bygge to bygg og lage en ny vei.228 Ved å ha infrastruktur til å kunne bruke begge 

metodene kunne man til enhver tid bruke den metoden best egnet til en spesifikk malm. I 

tillegg ville man være mindre sårbar for svingninger i markedet, siden det var umulig å fastslå 

hvor mye materialer som bly og kvikksølv ville koste fremover. 

Det at Rentekammeret ser ut til å vurdere å erstatte metoder som har blitt brukt i Europa i 

flere århundrer med en ny metode som ikke enda hadde bevist sin nytte med sikkerhet i 

utlandet er ganske spesielt. De skrev riktignok at før de ønsket å vedta å begynne arbeidet 

med å omstille driften, ønsket de et mer nøyaktig overslag over hvor mye det ville koste å 

bygge de nye bygningene og maskineriene nødvendige for omstillingen. Denne 

kostnadskalkylen ble først ferdig i september 1804, men Ole Henckel hadde allerede 

gjennomført en preliminær utregning som kom fram til at det ville koste rundt 7000 rd,229et 

tall ikke langt unna det de kom frem til senere.230 Altså trodde man at utgiftene ved byggingen 

av nye fasiliteter for amalgamasjon kunne bli spart inn i løpet av rundt 3-4 år, også hvis man 

regner med prisen på det første store innkjøpet av kvikksølv som man i 1804 mente ville koste 

Sølvverket cirka 8200 rd.231 Det at Rentekammeret til tider bruker ordet «når» 

amalgamasjonen innføres og ikke «hvis»,232 kan også tyde på at Rentekammeret har ganske 

mye tro på fremtiden til denne metoden på Kongsberg.  

Berg bemerker at det var noe ironisk at arbeidet Henckel-brødrene hadde nedlagt i å forbedre 

smelteprosessen gjorde det vesentlig vanskeligere for amalgamasjonsmetoden å konkurrere 

med den eksisterende teknikken, som derfor hadde blitt mer konkurransedyktig.233 Likevel 

mener jeg at Henckel-brødrene, ved å forbedre smelteprosedyren, skaffet seg en avgjørende 

legitimitet som gjorde det mulig for dem å bli tatt mer på alvor av både Rentekammeret og 

Overbergamtet. Disse forbedringene førte til at Henckel-brødrene og hytte-opseer Wølner 

delte på en belønning på 4000 rd. Hvor Ole mottok 2500 rd, Gregorius 1250 rd og Wølner 

250 rd.234 Hvis en oppfølgende grundigere utregning av besparelsene kunne bekrefte 

Henckels beregninger av de oppnådde besparelsene kunne de forvente ytterligere 4000 rd i 

                                                 
228 0016 - BS I 15 "Grund Rids Over de ved Smeltehytten værende Bygninger og Tomter, i Hensigt til den 

forestaaende Amalgamations Indretning". 
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belønning. Dette er en bemerkelsesverdig stor belønning, og viser tydelig at Bergdirektoratet 

ønsket å oppmuntre til innovasjon. Denne belønningen kom sammen med instrukser til videre 

arbeid med amalgamasjonsprosjektet og kan ses på som et positivt signal til brødrene. Det ser 

ut til å ha vært vanlig praksis å dele ut belønning til bergmenn som klarte å forbedre 

teknikken i bruk på Kongsberg. Herman Anders Holm, en byggmester på Kongsberg, fikk i 

1800 også en belønning på 50 rd for å ha innført teknikker i fra Sverige som forenklet 

arbeidet på Kongsberg,235 riktignok for en noe mindre viktig forbedring. Belønningen viser at 

Rentekammeret virkelig hadde høye tanker om Henckels innovasjonsarbeid. 

Noe underlig er det kanskje også at ikke Rentekammeret var mer bekymret for at konflikter 

eller sykdom skulle være en vedvarende utfordring for innføringen av 

amalgamasjonsmetoden. I ettertiden kan dette innovasjonsforsøket også virke merkelig siden 

vi nå vet at Sølvverket ville bli lagt ned i 1805, få år etter at man besluttet å innføre 

amalgamasjonen. Det at Rentekammeret innvilget penger til dette kan tyde på at man i 1797 

enda så for seg en lengre fremtid for Sølvverket, og at mange fortsatt håpet at noen av de store 

stollprosjektene som var blitt startet under Hiort ville gjøre det lønnsomt å investere i nye 

teknikker for behandlingen av sølvmalmen. Grunnen til at Rentekammeret besluttet å innføre 

amalgamasjonen kan også kanskje forklares med en slags vitenskapelig entusiasme, siden 

denne teknologien mer enn noe annet var knyttet til Societät der Bergbaukunde, det eneste 

internasjonale vitenskapelige selskapet i sitt slag. Teknologien hadde også en tilknytning til 

Frimurerlogen på grunn av Ignaz von Borns medlemskap, dette kan ha vært avgjørende hvis 

personer i Rentekammeret også var medlemmer der. Likevel er det ikke lett å anslå 

betydningen av Societät der Bergbaukunde og Frimurerlogen for Rentekammerets avgjørelse 

siden disse ikke blir nevnt i kildene mine. 

 

6.6 Brünnich sin analyse 

Bergrevisor Samuelsen gjorde i 1797 en analyse av Ole Henckels rapporterte besparelser og 

ga sine utregninger videre til Brünnich. Dette resulterte i en rapport ferdigstilt februar 1798 

hvor Brünnich undersøkte Ole Henckels utregninger av hva som hadde blitt spart med 

forbedringen av smelteprosedyren, og hva som kunne bli spart med amalgamasjonsmetoden. 

Dette var etter at det ved kongelig resolusjon var vedtatt belønning til Ole Henckel og hans 
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medarbeidere for de forbedringene de hadde klart å innføre for smelteprosessen. Halvparten 

av belønningen skulle de motta med en gang, og resten etter revisorens analyse. Brünnich 

gikk nøye til verks og hadde noen innvendinger mot regnskapene til Henckel. 

I sine analyser av innsparingene beskrev Brünnich problemer med å finne ut nøyaktig hvor 

mye som faktisk har blitt spart. Brünnich ser ut til å mene at det har foregått unøyaktigheter i 

sammenligningen, forårsaket av at sølvet som ble brukt til amalgamasjonsforsøkene hadde et 

høyere sølvinnhold enn det som var blitt rapportert og skriver at han på grunn av dette hadde 

gitt flere advarsler rettet mot oberpukkstigeren,236 den som var ansvarlig for pukkverkene. 

Hvis sølvinnholdet var høyere enn det som var rapportert ville ikke innsparingene være så 

store som Henckel hevdet. Brünnich er ikke helt tydelig på om han mener dette var en feil 

som Henckel og hans kompanjonger hadde gjennomført bevisst eller ubevisst. Likevel ser han 

ut til å hinte til en liten mistenksomhet når han skriver at han synes det er «merkelig» at man i 

pukkverkene i mellom 1784 og 1790 sorterte ut stadig mindre rikerts, men at man i 

pukkverket etter at Henckel involverte seg i pukkverksdriften fikk sortert ut mye mer, og 

dermed sparer mange utgifter i smeltehytten.237 Brünnich ser ut til å mene at innsparingene 

blant annet skyldes at man har fått slutt på inkompetansen til oberpukkstigeren fremfor noen 

faktisk teknisk innovasjon og at dette var en vesentlig forskjell. Kritikk av driften i denne 

perioden kan også kanskje leses som et stikk mot Hiort, som var ansvarlig for Sølvverket i 

denne perioden. Det dårlige forholdet mellom de to er godt dokumentert.238 Henckel selv 

beskriver det Brünnich påpeker i sin egen rapport,239 men Brünnich ser ut til å hinte til at 

Henckel ikke kan ta æren for disse innsparingene på samme måte siden innsparingene heller 

skyldes inkompetanse eller latskap i pukkverksdriften i årene før Henckel viet 

pukkverksdriften sin oppmerksomhet.  

Brünnich hadde også innvendinger mot hvordan Henckel bruker blyprisene i sin beregning av 

innsparingene. Ifølge Brünnich hadde Henckel i sine beregninger brukt for høye blypriser, og 

han viste til at blyprisene svingte i fra år til år, men svært sjelden var så høye som i Henckel 

sine utregninger.240 Derfor mente han at innsparingen i realiteten ikke ville være like høye 
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som den Henckel hadde kommet frem til. Denne innvendingen kan være forståelig siden den 

største fordelen med de tekniske innovasjonene Henckel introduserte var at man behøvde 

mindre bly.241 En stor del av innsparingene hadde også med at det ble mindre utgifter i 

forbindelse med innkjøp av trekull til smeltehytten. Ifølge Brünnich skyldes ikke dette først 

og fremst tekniske fremskritt, men at Henckel-brødrene hadde blitt mye strengere enn den 

forrige hytteskriveren ovenfor bøndene om hva slags kvalitet de forlangte på trekullet. Dette 

utløste en konflikt i starten av 1790 årene mellom smeltehytten og bøndene. Henckel-

brødrene klaget på kull-leveransene og fikk i løpet av noen år forbedret kvaliteten. For dette 

arbeidet skrøt Brünnich spesielt av Gregorius som han beskrev som en «aarvaaken og nidkjær 

mand»242 og «redelige og virksomm».243 

Brünnich ser ut til å ha mye respekt for hva brødrene har fått til. Han skriver for eksempel. 

«Jeg bør sige dette, og miskjender ingenlunde den fortjeneste, hvormed assessor Henckel og 

hytteskriver Henckel ved deres nidkjærhet for kongens tjeneste, har ogsaa i denne artikkel 

udmerket seig.».244 Han gjør det også klart i sin rapport at brødrene helt klart har forbedret 

smelteprosedyren også. «Der kan da ingen tvil være for besparelser av sølv ved denne 

omgangsmaate, og at ogsaa disse assessorene bestræbelser fortjener jo baade agtelse og 

belønning.».245  

Til slutt i sine anmerkninger skriver han relativt kort om planene om å gå over til 

amalgamasjon. Han fremstår ganske nøytral til spørsmålet om det er en god plan. Han godtar 

Henckel sine utregninger av hva som vil kunne spares, men kommer med to innvendinger. 

For det første mente han at både blyprisen og kvikksølvprisen ville kunne endre seg mye og at 

besparelsene av å gå over til amalgamasjon ville kunne bli både høyere og helt borte.246 At 

kvikksølvprisene skulle gå opp kunne bli sett på som en meget reel fare, da det foregikk 

amalgamasjonsforsøk mange steder rundt i Europa. Hvis denne teknologien hadde blitt en ny 

standard, kunne det nok ført til en veldig mye større etterspørsel og dermed høyere pris. 

                                                 
241 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Bilag No. 6. s. 3. 
242 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Bilag No. 1. s. 24. 
243 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Bilag No. 1. s. 26. 
244 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Bilag No. 1. s. 26-27. 
245 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Bilag No. 1. s. 35. 
246 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Bilag No. 1. s. 37. 
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Blyprisene hadde forandret seg mye på de siste 50 årene. I sin rapport i 1796 legger Henckel 

prisen på rundt 22 rd, som var det høyeste prisene hadde vært på veldig lenge, prisene på bly 

hadde tidligere vært helt nede i 12 ½ rd.247 Det at prisen på bly hadde steget så mye de siste 

årene kan ha vært en avgjørende grunn til at man var interessert i å innføre 

amalgamasjonsmetoden. Brünnich mente tydeligvis at det var mulig at blyprisene igjen ville 

falle ned til tidligere nivåer. Hvis noen ønsker å innføre en ny teknologi er det et meget dårlig 

utgangspunkt at man ikke i fremtiden kan være sikker på at teknologien er billigere. For at en 

ny type teknologi skal lykkes bør den helst være mer enn marginalt bedre enn konkurrerende 

teknologier.248  Dette er fordi en ny teknologi nødvendigvis er nødt til å møte mange 

hindringer som eldre godt integrerte og forståtte teknologier ikke møter. 

En annen innvending Brünnich hadde mot amalgamasjonsprosjektet var at lokale bønder ville 

miste en viktig inntekt. Mellom 7000 og 8000 laster med trekull ble levert til smeltehyttene 

hvert år i fra bønder i Numedal, Sandsvær og Eker. To av fremgangsmåtene for 

amalgamasjon foreslått av Henckel ville føre til at kullforbruket nesten ville stoppet opp helt, 

mens den siste fremgangsmåten ville ført til en betydelig innskrenkning. Brünnich skriver at 

bøndene i fra Sandsvær og bøndene i fra Eker som leverte ca. 3000 av lastene, lå slik til at de 

kunne levere til andre berg- og jernverk, mens kullskogen i Numedal «ligger i almindelig 

ubekvemt til al anden drift», og at «Numedals almue kunde ikke miste det som denne 

næringsvei indbringer dem, de måtte derfor ha vederlag,».249 Jeg synes det er noe overaskende 

at Brünnich ser ut til å hevde at bøndene hadde krav på erstatning hvis de mistet denne 

næringsveien, man skulle nesten tro at myndighetene burde klare å sno seg unna en slik 

betaling. Brünnich skriver også at han var bekymret for at bøndene i fra Numedal vil forsøke 

å få disse pengene tilbake ved å øke prisene på veden som blir solgt til andre deler av 

Sølvverket.250 Sølvverket trengte store mengder ved til blant annet fyrsetting i gruvene. Jeg 

synes selv dette er en noe underlig innvending og skjønner ikke helt hvordan bøndene skal 

kunne ha så mye makt at de kan kunne selv bestemme prisen på trekullet de leverte til 

Sølvverket. Man skulle tro Sølvverket da kunne velge en annen leverandør, for eksempel de 

før nevnte bøndene i Sandsvær eller Eker. Hvorfor Brünnich skulle bekymre seg mer for 

                                                 
247 Indberetning over de paa Kongsberg anstillede Amalgamasjonsforsøk av Assessor O. Henckel med 

anmærkninger av Berghauptmann Brünnich. Bilag No. 1. s. 19-20. 
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inntektskilden til bønder, enn en mulig måte for Sølvverket å spare penger på er vanskelig å 

forklare.  

 

6.7 Henckel-brødrenes rapport i 1804 

Henckels sykdom førte til at det tok en stund før brødrene fikk utarbeidet et budsjett for 

omstillingen av driften. Gregorius fortsatte med en del forsøk på egen hånd men den endelige 

planen var ikke klar før 2. oktober 1804, da brødrene Henckel leverte en over 90 siders lang 

rapport i tre deler. En del med en utredning av konsekvensene av å innføre amalgamasjon, et 

budsjett som var et anslag av hvor mye det ville koste å bygge den nødvendige infrastrukturen 

og en del som var mer vitenskapelig rettet og baserte seg på forsøk utført av Gregorius 

Henckel. Planen ble umiddelbart godkjent av Overbergamtet og ut ifra rapporten ser det ut til 

at alt skulle være klart til å begynne arbeidet med å innføre amalgamasjonen, men samme 

måned 24. oktober ble det sendt ut et kongelig reskript som krevde at driften på Kongsberg 

skulle bli innskrenket og at Brünnich sammen med to andre embetsmenn skulle gå sammen i 

en kommisjon og finne ut når og hvordan man best kunne legge ned verket, hva 

konsekvensene av en nedleggelse ville være og hvordan myndighetene best kunne legge til 

rette for at flest mulig av Sølvverkets ansatte kunne finne nytt arbeid.251 Altså var det nok 

ingen som viet brødrenes rapport særlig mye oppmerksomhet. Men som kilde er den likevel 

interessant fordi den viser hvor langt brødrene hadde kommet i arbeidet, hvordan de hadde 

jobbet og kan også gi et innblikk i hvor god sjanse amalgamasjonen hadde hatt for å bli 

innført på Kongsberg Sølvverk hvis økonomien hadde vært bedre.  

Brødrene anslo i sitt budsjett i 1804 at den nye infrastrukturen for amalgamasjonen ville ha 

kostet til sammen 6657 rd.252 Planen over hva som skulle bygges og hvor var ikke ny. En 

tegning av hva som skulle bygges som brødrene leverte sammen med rapporten var en kopi 

av en tegning i fra desember 1797. Det skulle bygges flere nye bygninger, men flere av de 

gamle bygningene skulle også tilpasses for nye bruksområder i amalgamasjonen. Det gamle 

pukkverket skulle for eksempel bli til huset som amalgamasjonen foregikk i.253 De skriver i 

                                                 
251 Moen. Kongsberg sølvverk 1623-1957. 1978. s. 172. 
252 Riksarkivet i Oslo. Innkomne brev og journalsaker. RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0084. Journalnummer 747. 
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Thrane Brünnichs (1737-1827) samling (3). 0016 - BS I 15 "Grund Rids Over de ved Smeltehytten værende 
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rapporten at tegningen er noe utdatert siden tegningen ble tegnet med utgangspunkt i at 

Sølvverket skulle innbringe mer sølv enn det gjorde i 1804. 254 Stadige kutt i driftskostnader 

hadde ført til at man gradvis hentet ut stadig mindre sølv. Derfor var de nye anleggende 

planlagt i 1804 noe mindre enn de planlagt i 1797.  

I rapportene i 1804 forsøker brødrene i de praktiske utredningene å svare på noe av det som 

var Brünnich sin viktigste kritikk av deres forrige overslag over hva man kunne spare på å 

innføre amalgamasjon. I sin tidligere analyse av brødrenes regnskap kritiserte Brünnich 

brødrene for å ha brukt for høye blypriser i sine overslag. I dette budsjettet gjør brødrene flere 

ganger et poeng ut av at de ikke kan spå prisene på varer som saltstein, bly og kvikksølv og at 

de derfor ikke kan regne ut hvor mye amalgamasjonen vil lønne seg fremover.255 

En hindring i å innføre amalgamasjonen som kommer tydelig fram i denne rapporten er den 

store kvantiteten med kvikksølv som måtte anskaffes i begynnelsen. I rapporten skriver 

brødrene at Sølvverket hvert år måtte kjøpe inn 3 ½ centner, rundt 175 kg, kvikksølv for å 

erstatte det kvikksølvet man årlig ikke klarer å gjenvinne. Og for å få startet opp 

amalgamasjonen måtte først Sølvverket importere 40 ½ centner kvikksølv, dette er over 2000 

kg. Med en markedspris på rundt 200 rd per centner viste brødrenes beregninger at det første 

store innkjøpet av kvikksølv ville koste 8100 rd.256 Dette er så mye som man mente man 

kunne spare ved å amalgamere Sølvverkets beholdning av sortkobber257 og tilsvarer mer enn 

lønnskostnadene til over 500 mann i fire måneder.258 Hvis man regner med dette innkjøpet av 

kvikksølv og de nødvendige innvesteringene som var nødvendige for å innføre 

amalgamasjonen på Kongsberg ville det ta noen år før det hadde vært mulig å spare inn 

utgiftene ved innførselen av amalgamasjon. En slik type innvestering var selvfølgelig uaktuelt 

oktober 1804, men selv hvis de hadde vært klar for å innføre amalgamasjonen noen år 

tidligere er det uklart om de hadde fått iverksatt sine planer. Brünnich sin tid som 

Overberghauptmann og direktør var heller preget av kortsiktige investeringer som kunne gi 

rask avkastning enn langsiktige investeringer. 259  Berg skriver at det under Brünnich «hendte 

                                                 
254 Riksarkivet i Oslo. Innkomne brev og journalsaker. RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0084. Journalnummer 747. 
255 Riksarkivet i Oslo. Innkomne brev og journalsaker. RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0084. Journalnummer 747. 
256 Riksarkivet i Oslo. Innkomne brev og journalsaker. RA/EA-3115/M/Mg/Mge/L0084. Journalnummer 747. 
257 Riksarkivet. PA-0171 Brünnich samling. Foliant 53. S 1 
258 Berg. Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. 1994. s. 315. 
259 Berg. Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. 1994. s. 313-318. 
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at selv godkjente maskinplaner ble lagt på is, som regel på Brünnichs initiativ, andre ble 

avvist før de kom så langt.».260  

I et brev sendt av Gregorius Henckel til Rentekammeret noen få dager senere beskrev 

Gregorius sine eksperimenter på en måte som får det til å virke som om mange av forsøkene 

hovedsakelig foregikk på eget initiativ og at arbeidet hadde foregått utover de rammene som 

var satt for innføringen av amalgamasjonen i gjennom resolusjonen i 1797. Han skryter av at 

forsøkene har gitt en god del vitenskapelig innsikt og at noe av denne innsikten utfordrer 

etablerte sannheter i utlandet, «…at Adskilligt er med forsøg af mig oplyst, som endnu var 

dunkelt, og hidintil enten paa andres blotte Autoritet anførte som upaatvivlelig og allerede 

fuldkommen stadfestet, endskjønt det i Grunden var falskt.».261 Med disse funnene mente 

Gregorius at man ikke var nødt til å «arbeide i blinde og under frygt af tab».262 Disse 

eksperimentene viser at brødrene fortsatt mente det var mulig å forbedre teknologien etter 

ganske mange år med prøver, og at brødrene selv mente at det faglige nivået på deres 

undersøkelser var vel så høyt som de som ble gjennomført av sine kolleger i Tyskland.  

Det at Henckel-brødrene gjennomfører eksperimenter i så mange år før de endelig leverer et 

forslag til hvordan amalgamasjonsmetoden skal innføres er det kanskje gode grunner til. 

Bortsett ifra sykdomsproblemene til Ole Henckel som førte til forsinkelser, var det nok slik at 

en metode som man hadde så lite praktisk erfaring med på Kongsberg og i Europa helt sikkert 

hadde en del rom for forbedringer. Joel Mokyr skriver at det er to måter teknologi forandrer 

seg på. Enten ved en serie med små innovasjoner som sakte, men sikkert forandrer en 

teknologi til den er vesentlig forskjellig den gamle teknologien. Eller ved introduksjonen av 

en helt ny teknologi som etter introduksjonen gjennomgår mange små forbedringer.263 

Introduksjonen av amalgamasjonsmetoden til Kongsberg ligner på den andre av disse to 

modellene. Ved å eksperimentere kunne brødrene unngå vesentlige feil som ville ha oppstått 

hvis brødrene gått i gang med å bygge den nødvendige infrastrukturen tidligere. At det var 

mange små justeringer som man måtte gjøre etter å ha prøvet og feilet er helt sikkert. I den 

teoretiske rapporten til Henckel beskrives for eksempel små forskjeller i hva som skulle 

tilsettes i røstingen som man gjennomførte før amalgamasjonen.264 I raffineringsarbeidet 

kunne små forandringer i teknikken spare mye penger. Det at Henckel-brødrene forbedret 

                                                 
260 Berg. Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. 1994. s. 317. 
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smeltemetoden er et eksempel på dette også. De viste at det var mulig å forbedre en teknikk 

som hadde vært i bruk på Sølvverket i flere hundre år. Ved å bruke lang tid på å 

eksperimentere kunne brødrene få unnagjort mange av de små forbedringene som alltid er 

tilgjengelige etter å ha introdusert en ny type teknologi.  

Det er dermed ikke sagt at brødrene trodde de hadde perfeksjonert amalgamasjonsmetoden for 

forholdene på Kongsberg. I den teoretiske delen av rapporten i fra 1804 kommer det tydelig 

frem at brødrene fortsatt ikke alltid med sikkerhet kunne forutse hvor godt metoden ville 

fungere på noen malmsammensetninger. Gregorius skrev at det hendte at de fikk overaskende 

dårlige resultater ved forsøk på å amalgamere noen typer gods, og at dette førte til ekstra 

arbeid og tap på både sølv og kvikksølv. Han skrev videre at slike tilfeller ofte var vanskelig å 

forklare.265 Språket som brukes i rapporten inneholder altså noe informasjon som tyder på at 

det med fordel kunne blitt eksperimentert enda mer. Samtidig avsluttes rapporten med en 

relativt selvsikker erklæring om at hvis man følger brødrenes metode for klargjøring av 

godset før amalgamasjonen vil man få gode resultater. «…, da det ikke kan slaae feil, at jo 

baade det i godset, værende sølv vilde udbringes, og det dertil brugende Qvægsølv lide saa 

liden Afgang, som der er muelig, og man kan ønske sig.».266 Dokumentet bærer preg av å 

både være et vitenskapelig arbeid som gjør rede for hva man vet om amalgamasjon, og å være 

et dokument som skal selge denne teknologien til Rentekammeret. Brødrene selv kan man 

selvfølgelig regne med at hadde en stor interesse for at teknologien skulle vise seg å være en 

suksess på Kongsberg, både i håp om å motta nye belønninger, og på grunn av et ønske om at 

ikke store deler av deres bergvitenskapelige karrierer skulle være bortkastet. Derfor bør man 

selvfølgelig forvente en viss tendens til å ville skryte av teknologien i rapportene til brødrene. 

Uavhengig av hvor godt brødrene hadde fått teknologien til å virke på Kongsberg sin malm, 

var avgjørelsen om nedleggelsen av Kongsberg Sølvverk den siste spikeren i kista for 

teknologien på Kongsberg. Det at planene til brødrene aldri ble realisert gjør det selvfølgelig 

vanskeligere å avgjøre i hvilken grad teknologien ville kunne fungert på Kongsberg.  

 

6.8 Etter nedleggelsen 
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Etter nedleggelsen 1805 var det selvfølgelig ingen mulighet for at amalgamasjonen skulle bli 

innført slik det hadde blitt planlagt året før, men verket ble faktisk ikke 100 prosent nedlagt. 

Det var fortsatt drift i en gruve, et pukkverk og i smeltehytten267, men de nødvendige 

investeringene for å innføre amalgamasjon var utelukket. Overbergamtassessoren Jens 

Esmark søkte i 1806 om lov til å bygge en amalgamasjonsmaskin i 1806, men den ble aldri 

realisert.268 Ole Henckel ble utnevnt til direktør da verket ble gjennomåpnet i 1816 av den nye 

norske staten, men driften var fortsatt altfor redusert til at man var interessert i å omstille 

raffineringsmetoden av den relativt beskjedne mengden med malm som da skulle behandles. 

Det var et større fokus på å gjøre gruvedriften lønnsom ved sørge for at driften ble strukturert 

på en mer effektiv måte, ved å for eksempel få gruvearbeiderne til å sove i hus like ved 

gruvene alle ukedager for å kutte ned på den daglige pendlingen frem og tilbake.269 Driften 

fortsatte etter gjenåpningen med de samme teknikkene som hadde vært i bruk før 

nedleggelsen i 1805. Berg skriver at mange av de gamle teknikkene hadde en «seig 

overlevelsesevne.».270 

Stadig synkende sølvpriser på1800-tallet gjorde det stadig mindre gunstig med smelting på 

Kongsberg. Dette viser han ved å skrive at man utover 1800-tallet ser en utvikling hvor man 

bare kaster slig som inneholdt mindre enn 0.01 prosent sølv i 1848 og i 1906 kastet slig som 

inneholdt så mye som 0,1 prosent sølv. 271 Kanskje kunne amalgamasjonen blitt innført en 

gang i løpet av 1800-tallet, for eksempel da Stortinget vedtok at det skulle bygges en ny 

smeltehytte i 1848,272 men ingen tok noen gang et initiativ til det. Smeltingen ble først 

utkonkurrert av en ny metode i 1906. Da man gikk over til å bruke cyanid for å ekstrahere 

sølvet i fra malmen, og denne metoden skulle gjøre det lønnsomt for Sølvverket å nyttiggjøre 

seg av malm langt fattigere enn det som var mulig med smeltemetoden.  
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7 Tematisk analyse av amalgamasjonsforsøkene på Kongsberg 

I denne delen av oppgaven vil jeg gjennomføre en tematisk analyse av kritiske faktorer for 

teknologioverføringen av amalgamasjonsteknologien til Kongsberg. Denne analysen er svært 

inspirert av Svante Lindqvist sin bok om det mislykkede forsøket til Mårten Triewald på å 

innføre dampmaskiner til Dannemoragruvene 1726-1736.273 Han skriver, som meg, også om 

et mislykket forsøk på å innføre utenlandsk teknologi til en nordisk gruve. I sitt femtende 

kapittel gjennomgår han kritiske faktorer som førte til at teknologien mislyktes. Disse 

faktorene er tekniske, geografiske, økonomiske, sosiale og kulturelle. Jeg vil nå gjøre en 

lignende strukturert analyse før konklusjonen. Siden Lindqvist også skriver om et mislykket 

forsøk på teknologioverføring vil min analyse også inneholde en god del sammenligninger 

mellom amalgamasjonsprosjektet til Henckel og forsøket på å innføre dampmaskinen siden de 

hadde både interessante likheter og forskjeller.  

Analysen vil også ta i bruk et sosiologisk rammeverk skapt av Everett Rogers i sitt 

sosiologiske standardverk Diffusion of Innovations274 som kan brukes til å analysere 

spredning av ny teknologi. Faktorene som Lindqvist strukturerer sin analyse i går 

hovedsakelig ut på å analysere forholdene som legger til rette for eller hindrer innovasjon. 

Rogers sitt rammeverk er noe mer fokusert på å analysere egenskapene til selve teknologien 

og fordeler og ulemper med den. Dette er grunnen til at jeg velger å benytte meg av begge 

disse rammeverkene i min analyse. Før jeg undersøker hvordan forholdene var for 

amalgamasjonen på Kongsberg Sølvverk vil jeg forsøke å forklare hvorfor valget falt på 

denne teknologien og ikke andre. En mulig innvending er at Sølvverket kunne ha satset på 

både amalgamasjonen og andre teknologier samtidig og at dette dermed er et falskt dilemma. 

Dette er kanskje sant til en viss grad, men jeg vil hevde at jeg har vist at man på Sølvverket 

hadde så stor mangel på fagfolk med nødvendig ekspertise til å gjennomføre prosjekter på 

denne skalaen at Sølvverket bare kunne forsøke å innføre veldig få nye teknologier på en gang 

og at spørsmålet om hvorfor man satset på noen teknologier og ikke på andre er interessant. 

 

7.1 Hvorfor amalgamasjon 
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Det er ikke innlysende hvorfor man forsøkte å innføre amalgamasjon fremfor andre teknikker 

på Kongsberg. Underskuddet på Kongsberg i andre halvdel av 1700-tallet var ikke forårsaket 

av problemer med raffineringen. Gruvedriften var alltid den største utgiften for Sølvverket, 

det var her de fleste arbeiderne jobbet.275 Til sammenligning var det relativt få som jobbet i 

smeltehytten.276 Derfor er det tvilsomt at det var i raffineringsprosessen det hastet mest å få 

gjennomført innovasjon. Berg forklarer istedenfor stagnasjonen ved Sølvverket med at de 

ikke klarte å løse de tekniske utfordringene med å drive de stadig dypere gruvene.277 De fleste 

gruvesjaktene var på denne tiden så dype som 300 meter eller mer under overflaten.278 

Sølvforekomstene som lå nær overflaten hadde etter mange år med gruvedrift blitt brukt opp, 

og gruvearbeiderne måtte stadig gå dypere for å finne rik malm. De gamle vannhjulene slet 

med å pumpe ut vannet og det ble stadig vanskeligere å heise opp malmen siden de lange 

kjettingene ble for lange og tunge.279  

Sølvverket forsøkte å løse dette problemet ved å grave lange horisontale ganger, kalt stoller, 

inn til gruvesjaktene som kunne brukes for å pumpe ut vann, frakte ut malm og sørge for 

bedre lufttilførsel. Problemet med denne løsningen var at disse stollene var nødt til å være 

veldig lange for å nå de dypeste gruvene, jo dypere gruven var, jo lenger unna måtte man 

begynne stollene fordi stollen måtte starte et sted som var i omtrent samme høyde som der 

stollen ville treffe gruvesjakten. Et annet problem var at man ikke hadde gode nok metoder 

for å være sikker på å treffe de eksisterende gruvesjaktene med stollene, og det var også 

usikkert hvor mye sølv som man ville kunne utvinne etter at stollene var ferdige. Dermed ble 

disse prosjektene så dyre og med så usikker gevinst at mange ble avlyst. Likevel skulle man 

lykkes med mange av disse stollprosjektene da Sølvverket igjen ble åpnet under norsk ledelse 

på 1800-tallet.280 

Stollene passet ikke med bergverksdirektør Reventlow sine idealer om hvordan problemene 

på Kongsberg skulle løses. Han mislikte sterkt at man var så avhengig av flaks i letingen etter 

nytt sølv. I utvekslinger mellom Jørgen Hiort, og Reventlow i 1791 lurte Reventlow på om 

letingen etter sølv var rent lotterispill.281 Han mente det måtte finnes gode vitenskapelige 

retningslinjer for hvor det var best å lete. Hiort på sin side, argumenterte for at det ikke fantes 
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kunnskap som kunne spå med sikkerhet hvor sølvet skulle ligge. Uansett hvor mange 

internasjonale eksperter som ble innkalt til Kongsberg lot ikke naturen seg tvinge.282 

Reventlow ble ikke overbevist. Han mente at en vitenskapelig metode for å finne sølv var 

nødt til å eksistere, og hvis Hiort ikke kjente til en slik metode skyldtes dette heller Hiorts 

manglende kompetanse.283 Konflikten endte med at Hiort ble degradert til bergrevisor og at 

Brünnich tok hans plass. Konflikten viser at Reventlow hadde en overdreven tro på 

vitenskapelige løsninger. Hiort hadde rett i at det ikke fantes noen pålitelig metode for å sikre 

at man ville støte på sølv i dypet. Likevel fantes det teknologiske løsninger i utlandet som nok 

kunne ha løst de store problemene på Kongsberg og som hadde passet bedre med Reventlows 

verdigrunnlag. 

Christensen argumenterer for at dampmaskinen kunne ha vært teknologien Kongsberg trengte 

for å berge bergverksdriften. En dampmaskin kunne effektivt ha pumpet ut vann og heist opp 

malm. Han påpeker at behovet for dampmaskiner var større på Kongsberg enn i andre gruver 

der teknologien ble vellykket tatt i bruk.284 En annen maskin som kunne vært til stor hjelp for 

Sølvverkets gruvedrift var vannsøylemaskinen. Vannsøylemaskinen var en maskin som 

benyttet seg av vanntrykk og kunne pumpe mye mer vann en de tradisjonelle vannhjulene i 

bruk på Kongsberg.285 Likevel er det gode grunner til at man aldri engang forsøkte å innføre 

dampmaskiner eller vannsøylemaskiner til Kongsberg, to maskiner som hadde potensiale til å 

løse Sølvverkets største problemer. Reventlow var, som vi har sett, noe predisponert for å 

godkjenne prosjekter som han anså som vitenskapelige. Hva var da årsaken til at man ikke 

forsøkte å innføre noen av disse teknologiene på Kongsberg? 

Dampmaskinen er lettest å forklare. Byggmesterlærling Holm skrev i fra Schemnitz i 1775 at 

dampmaskinene var de fineste maskinene menneskelig forstand hadde frembrakt, men 

innrømmet selv at Sølvverket ikke hadde tilgang på tilstrekkelig med steinkull.286 Dermed var 

det ikke mulig for Sølvverket å benytte seg av denne teknologien. Holm foreslo derimot at 

Kongsberg skulle investere i en vannsøylemaskin, men det var flere gode grunner til at han 

ikke fikk noen respons på det i Overbergamtet. Alle de påfølgende argumenter for hvorfor det 

ikke lot seg gjøre å innføre vannsøylemaskin gjelder forøvrig også for dampmaskinen. Berg 

mener vannsøylemaskinen rett og slett var for vanskelig å benytte seg av på Kongsberg med 
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tanke på konstruksjon, materialkvalitet, drift og vedlikehold287 Det var ikke enda mulig i 

andre halvdel av 1700-tallet å innføre disse maskinene siden det ikke fantes adekvate 

mekaniske verksted, eller mennesker med de nødvendige kunnskapene og ferdighetene i 

Norge. Kanskje kunne man ha forsøkt å bestille maskiner i fra utlandet istedenfor å bygge 

dem på Kongsberg, slik Lindqvist mener Triewald burde gjort med dampmaskinen ved 

Dannemora.288 Alternativt kunne man forsøkt å lokke fagmenn til Kongsberg for å løse noen 

av de tekniske oppgavene man ikke kunne løse selv, men det er ikke sikkert dette hadde latt 

seg gjøre. Vannsøylemaskinen var fortsatt en ny teknologi og dermed fortsatt et relativt 

sjeldent syn i selv store utenlandske bergverk,289 derfor fantes få med den nødvendige 

ekspertisen. 

Erfaringer fra forsøk på å introdusere dampmaskiner til andre gruver i Norge i løpet av 1800-

tallet viser at det ofte var vanskeligere enn det innovatørene hadde forestilt seg. Hovedsakelig 

fordi man i Norge manglet den nødvendige ekspertisen, ikke bare for å få den bygget, men 

også får å benytte den riktig og for vedlikehold. 290 Det mislykkede forsøket på å innføre 

vannsøylemaskiner i fra 1834 til 1841 demonstrerer også at kompliserte maskiner vanskelig 

lot seg innføre i Norge.291 Det var ikke bare i Norge man møtte disse utfordringene. På slutten 

av 1700-tallet finnes det også veldig mange eksempler på å innføre slike maskiner som 

mislyktes i utlandet. I Mexico hadde det vært 65 uavhengige forsøk på å importere en 

Newcomen dampmaskin uten ønsket effekt.292 Det ble også eksperimentert med 

vannsøylemaskiner i Mexico av bergmenn som hadde observert eksempler på disse i Freiberg 

og Schemnitz. Likevel lot de store fremskrittene vente på seg tross veldige investeringer.293 

Dette underbygger også poenget om at forsøket på å innføre slike maskiner til Sølvverket 

mest sannsynlig ville vært mislykket. Først i fra 1850 og frem mot århundreskiftet ble 

vannhjul som lens og heisemetode utkonkurrert på Kongsberg av vannsøylemaskinen.294 

Gradvise forbedringer i de tradisjonelle metodene gjorde at vannhjulene klarte å konkurrere 

med nye og mer moderne teknologier. Små forbedringer som vaier og jernbanesjakter samt 
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bedre utdannede konstruktører og nye materialer gjorde det mulig for gamle metoder å fortsatt 

kunne strekke til.295  

Å forsøke å innføre dampmaskiner eller vannsøylemaskiner hadde sikkert appellert til 

verdiene til Reventlow. Hvis Overbergamtet hadde foreslått det, hadde kanskje 

Rentekammeret godkjent forsøk på å innføre disse maskinene. Men fagpersonene i 

Overbergamtet kjente nok bedre til Kongsbergs tekniske begrensninger, og som jeg har nevnt 

vurderte de aldri Holm sitt forslag om å kjøpe en vannsøylemaskin seriøst. Rentekammeret 

var som regel passive i hvordan de styrte den teknologiske utviklingen på Kongsberg. 

Avgjørelser ble som regel tatt lokalt av Overbergamtet, mens Rentekammeret enten godkjente 

eller nektet tillatelse til å starte prosjekter.296 Derfor er det ikke så underlig at Rentekammeret 

ikke foreslo noen slike prosjekter. Hva var da grunnen til at man gikk inn for å innføre 

amalgamasjonen? 

Brødrene Henckel var som vi har sett de store pådriverne for amalgamasjonsteknologien. 

Uten deres engasjement hadde prosjektet aldri blitt noe av. Østerikets ønske om å selge 

kvikksølv i utlandet var et insentiv for å spre amalgamasjonen, og amalgamasjonens 

tilknytning til Societät der Bergbaukunde gjorde at teknologien lettere spredde seg. 

Teknologiens «vitenskapelige» bakgrunn i fra det bergvitenskapelige selskapet gjorde at 

teknologien appellerte til ledelsen i Rentekammeret. Investeringene var mindre enn det ville 

koste å innføre dampmaskiner eller vannsøylemaskiner, og de tekniske utfordringene var nok 

noe mer overkommelige. Henckel-brødrenes eksperimenter fikk det til å virke sannsynlig at 

teknologien gjorde det mulig å spare penger på lang sikt. Dessuten kan det virke som 

Reventlow hadde et positivt inntrykk av Henckel. Henckel var i hvert fall en av de han valgte 

å rådføre seg med om muligheten for å bygge nye jernverk i Norge.297 

Uavhengig om det egentlig var andre teknologiske innovasjoner som hadde vært mer nyttig 

for Sølvverket var ikke amalgamasjonen en like stor investering som disse løsningene og 

virket dermed mer fristende for Rentekammeret, som i løpet av den siste tiden før 

nedleggelsen i 1805 gjennomførte stadige kutt i driftskostnadene. I etterpåklokskapens lys vet 

vi at amalgamasjonsmetoden til Ignaz von Born var en teknologi som man hadde variert hell 

med rundt omkring i Sentral-Europa og enda mindre suksess med i amalgamasjonens 
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hjemområde i Sør-Amerika. Men på Kongsberg og i København visste de enda ikke i 1797 i 

hvilken grad teknologien ville etablere seg. Videre i kapitelet vil jeg undersøke hva slags 

faktorer som påvirket forsøket på å innføre amalgamasjonen til Kongsberg, samt 

innovasjonsarbeid generelt. 

 

7.2 Tekniske faktorer 

Overføring av utenlandsk teknologi til nye steder vil alltid kreve mye teknisk ekspertise og 

dette er spesielt tilfelle hvis teknologien er veldig ulik de teknologiene som alt eksisterer. På 

Kongsberg var amalgamasjonen en helt ny metode. Dette krevde at de som arbeidet med 

amalgamasjonen måtte forholde seg til et helt nytt maskineri og helt nye arbeidsmetoder som 

måtte utarbeides i fra bunnen av eller baseres på observasjoner av amalgamasjonen i utlandet. 

Man hadde ikke alltid det nødvendige utstyret tilgjengelig og heller ikke muligheten til å 

produsere det på Kongsberg. Dette er altså utfordringer som har med i hvilken grad 

amalgamasjonsteknologien har kompatibilitet med de tekniske ferdighetene og infrastrukturen 

på Kongsberg. I Rogers sitt rammeverk for diffusjon av innovasjon, er kompatibilitet i 

hvilken grad den nye teknologien passer sammen med behovet, verdiene og eksisterende 

erfaringer til de som vil bruke teknologien.298 Manglende kompatibilitet var en av 

amalgamasjonens største barrierer for å bli innført på Kongsberg. Siden Sølvverket startet 

driften på 1600-tallet var det smelting som hadde blitt brukt. Derfor hadde det utviklet seg 

mye ekspertise som hadde blitt irrelevant hvis amalgamasjonsmetoden skulle ta over på 

Kongsberg.   

De tekniske utfordringene blir spesielt tydelige i den siste delen av amalgamasjonsprosessen 

da man skulle utarbeide en god måte for å avdrive kvikksølvet fra amalgamet. Ole Henckel 

skriver at denne prosessen egentlig alltid burde være en lett sak,299 som insinuerer at denne 

prosessen hadde vært relativt uproblematisk å gjennomføre de stedene Henckel hadde 

observert i utlandet. Henckel klaget over kvaliteten på de beholderne han fikk for å 

gjennomføre avdrivingen da han først begynte amalgamasjonsforsøkene på Kongsberg. De 

hadde alle støpefeil som først ble oppdaget etter at man hadde satt i gang prosessen. 300 Etter 
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flere forsøk på å lage passende metallkar, besluttet man å bygge en ovn spesialdesignet for 

akkurat denne prosessen. Ovnen var bygget med et innmuret jernrør som skulle lede 

kvikksølvdampen til det Henckel kaller et kjølekar hvor dampen skulle kondensere.301 Etter å 

ha prøvd ut ovnen var man overasket over at bare rundt halvparten av kvikksølvet hadde 

havnet i beholderen for kvikksølvet. Det manglende kvikksølvet fant man ikke før man hadde 

tatt ovnen fra hverandre. Det manglende kvikksølvet hadde enten havnet mellom mursteinene 

og i leiren ovnen var laget av, eller forsvunnet ut skorsteinen med røyken. Til slutt gav man 

opp å produsere passende utstyr på Kongsberg, og besluttet heller å spesialbestille et 

metallkar i fra København. Dette karet var ganske annerledes de som ble brukt i Sentral-

Europa, der det enda var en ganske stor variasjon i ovnene brukt til avdrivningen av 

kvikksølvet.302 Arbeidet med denne ovnen illustrerer godt at det ved bergverket manglet 

erfaring, ekspertise og infrastruktur som kunne ha gjort innovasjonsarbeidet lettere å 

gjennomføre. Den brede tekniske kompetansen som var nødvendig for å bygge det 

nødvendige utstyret var mer tilgjengelig der hvor amalgamasjonsmetoden til Ignaz von Born 

ble innført vellykket. 

Christensen gir styret i Danmark en stor del av skylden for den manglende tekniske 

kompetansen i Norge. Han trekker fram det faktum at Rentekammeret lenge sto i veien for det 

norske ønsket om å utvikle Bergseminaret. Dessuten ble teknologiske anlegg og verksted 

alltid plassert i København. Privateide norske bedrifter var derfor ofte tvunget til å bestille 

maskiner ifra Danmark på tross av at råstoffene var lokalisert i Norge. Christensen, som i sitt 

arbeid har forsøkt å kartlegge så mange innovasjoner som mulig i Norden i fra 1750 til 1850, 

hevder at Danmarks teknologipolitikk bremset norsk utvikling.303 Det at brødrene måtte vente 

på spesialbestilte metallkar i fra København istedenfor å kunne produsere utstyret på 

Kongsberg vitner i alle fall om at man i Norge var avhengig av dansk metallurgisk ekspertise. 

Skal vi tro Christensen, skyldes dette i stor grad Danmarks industri- og teknologipolitikk. 

Likevel var det helt klart mye ekspertise på Kongsberg som også var til stor hjelp. I arbeidet 

med å klargjøre malmen for amalgamasjonen kunne Henckel-brødrene modifisere metoder 

som allerede eksisterte på Kongsberg. Utstyr og metoder som hadde blitt brukt til pukking og 

røsting av malm kunne også anvendes til å klargjøre malmen for amalgamasjon. Det som 
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måtte forandres var i detaljene, for eksempel hvor viktig det var å kvitte seg med så mye 

svovel som mulig før amalgamasjonen. I dette arbeidet kunne man benytte seg av tidligere 

erfaringer opparbeidet ved bruk av smeltemetoden. Kongsberg hadde helt klart manglende 

teknisk ekspertise som gjorde det vanskelig å innføre amalgamasjonen, men det var likevel en 

større kontinuitet enn man ville ha hatt ved forsøk på å innføre vannsøylemaskiner eller 

dampmaskiner hvor tidligere erfaringer ville vært enda mindre nyttige.  

Ole Henckel mente at kvikksølv trakk til seg sølv og gull på grunn av et slags nært slektskap 

mellom kvikksølvet og de edle metallene. Kjemisk forståelse hadde selvfølgelig ikke kommet 

så langt på denne tiden at Henckel kunne forstå at amalgamet er en metallisk binding mellom 

atomer med lav elektronegativitet. Mer teoretisk forståelse hadde sikkert spart de som 

forsøkte å utvikle amalgamasjonsmetoden mye tid, siden de da lettere kunne forutse hva slags 

forsøk som ikke ville fungere. For eksempel hadde en mer riktig teoretisk forståelse gjort det 

lettere å designe ovner og karr som tålte avdrivingen av kvikksølvet i fra amalgamet uten 

store kvikksølvtap. Med etterpåklokskap forsøker Henckel å beskrive hva som var årsaken til 

at karene og ovnen bygget på Kongsberg ikke klarte å holde på dampen, og han virker å være 

inne på en forklaring,304 men med en bedre teoretisk forståelse i bunn kunne kanskje 

problemene vært helt unngått.  

De mange amalgamasjonsforsøkene med kisholdig malm kunne også blitt unngått med en 

bedre teoretisk forståelse. Som Joel Mokyr argumenterte for, så vil en som ønsker å innovere, 

men som ikke forstår hvorfor noe fungerer, risikere å kaste bort verdifulle ressurser på å 

forsøke å få ting som ikke kan virke til å virke.305 Uansett er det tydelig at Henckel-brødrene 

lærer mye om naturlovene ved å prøve å designe en ovn som kunne avdrive kvikksølvet, men 

la sølvet ligge igjen. Å lese rapporten kan få en til å tenke på det som har blitt sagt om 

dampmaskinen, at man lærte mer om termodynamikk ved å bygge dampmaskiner enn man 

brukte kunnskap om termodynamikk for å bygge dampmaskiner. Henckel-brødrene 

demonstrerer i rapportene et ønske om å forstå hvorfor noe gikk galt utover bare å beskrive 

problemene i korte fatninger. De beskriver et ønske om å bidra til vitenskapelige fremskritt og 

ikke bare å bidra til besparelser for bergkassen.   

Den manglende forståelsen man hadde for amalgamasjonsprosessen demonstrerer 

teknologiens kompleksitet. I Rogers sitt sosiologiske rammeverk defineres kompleksitet som 
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hvor vanskelig det virker for brukere å forstå og bruke en ny teknologi. Ny teknologi som er 

lettere å forstå av brukere blir lettere adoptert.306 Kjemien var på slutten av 1700-tallet 

kommet så kort at all raffineringsteknologi virker noe mystisk, og dette kommer frem i 

språket til Henckel når han for eksempel skriver at hyttemester Kruse ikke kjente smeltingens 

«natur».307  Likevel kan det argumenteres for at smeltemetoden kanskje virker mer intuitiv 

enn amalgamasjonsmetoden. Mennesker hadde lenge observert utallige prosesser hvor noe 

blir utsatt for høy varme. Det å behandle noe med varme har en tusenårig lang tradisjon i alt 

fra matlaging til smiing. Å finne prosesser som ligner på amalgamasjonsmetoden i datidens 

teknologi er helt klart vanskeligere. Dette gjør at amalgamasjonsmetoden virket mer 

kompleks enn smeltemetoden for de som jobbet i Sølvverket.  

Hvis amalgamasjonen hadde vist seg å fungere så bra at den kunne ha utkonkurrert 

smeltingen, viser erfaringer ved bruk av andre nye metoder, at den økonomiske veksten som 

følge av slik innovasjon ikke ville ha kommet med en gang. Dette fordi ny teknologi alltid 

pleier å være avhengig av en lengre periode med rasjonalisering og effektivisering før 

gevinstene virkelig begynner å vise seg.308 Uansett kan vi nok si at Ole Henckel ikke hadde et 

realistisk bilde av utfordringene som ventet ham. Dette ser vi tydelig når han skriver i fra 

Schemnitz, «forsikre at kunde hjemme udføre alle de forsøg i det smaa, som kan tjene til at 

give god Oplysning om vore Erzers bedste behandling … - og at det heller ikke kan falde mig 

vanskeligt at iverksætte arbeidet i det store.».309 Det kan hende Henckel ønsket å vise seg som 

mer selvsikker enn han faktisk var, siden han ønsket å overbevise direktoratet om nyttigheten 

til amalgamasjon slik at han kunne få fortsette arbeidet. Selv om Ole Henckel virket relativt 

selvsikker bruker han ingen utrykk som får det til å virke som han tror at han skal 

revolusjonere bergverksdriften, men heller at han ønsker å medvirke til det han kaller 

«fornuftig bergverksdrift.».  

En likhet som deles av amalgamasjonen på Kongsberg og dampmaskinen på Dannemora er at 

teknologien var helt ny også i utlandet. Lindqvist mener at det er et relativt vanlig problem at 

man ved teknologioverføring i fra sted til sted forsøker å innføre det aller mest moderne i fra 

utlandet. Dette fordi den teknologiske utviklingen til et land også har en stor symbolsk 
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verdi.310 I Norden på den tiden, finnes det ikke så mange eksempler på dette utenom Henckel 

sitt amalgamasjonsprosjekt og Triwalds dampmaskin i Dannemoragruvene. De mange 

innovasjonsforsøkene beskrevet av Berg i Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk fremstår 

heller som ganske konservative og nøkterne. Gamle teknikker som fyrsetting og vannhjul ble 

som regel foretrukket fremfør kruttsprenging og vannsøylemaskiner.311 Som sagt var det 

ingen som tok Holms forslag om å introdusere vannsøylemaskiner i 1776 alvorlig. Likevel 

kan dette ha vært en viktig motivasjon for hvorfor man ønsket å innføre 

amalgamasjonsmetoden på Kongsberg. Hvis man hadde klart å innføre slik teknologi til 

Kongsberg kunne det helt klart ha gitt prestisje til Kongsberg Sølvverk og hjulpet 

bergverksmiljøet på Kongsberg med å virke like moderne som deres kollegaer i Sentral-

Europa.   

Triewald var ikke fornøyd bare med å lage en kopi av maskinene han hadde vært med på 

bygge i Storbritannia, men forsøkte å forbedre designen. Blant annet gjorde han sylinderen på 

maskinen 90 prosent større. Lindqvist mener at dette var en av grunnene til at maskinen ofte 

sluttet å virke.312 Hvis Triwald heller hadde demontert en fungerende maskin i fra England og 

sendt den til Dannemora, hadde han ifølge Lindqvist hatt det mye lettere med å få maskinen 

til å virke. Kanskje kunne Henckel ha gjort noe lignende. Istedenfor å prøve å designe 

løsninger selv eller bestille deler i fra København kunne Ole Henckel ha kjøpt inn deler av det 

han trengte i fra allerede operative amalgamasjonsverk i Freiberg eller Schemnitz. I 

Schemnitz kunne man kanskje fått det billigere siden man i Østerrike hadde et ønske om at 

bergverk rundt omkring i Europa skulle adoptere teknologien. 

Selv om man sikkert kunne kjøpt inn noe av det mekaniske utstyret i fra utlandet, krevde 

klargjøringen av malmen for amalgamasjon egne løsninger på Kongsberg. Ole Henckel var 

ikke fornøyd med å bare gjenskape arbeidet utført av Ignaz von Born. Han eksperimenterte 

også for å finne bedre løsninger enn de han hadde observert i utlandet. Dette var noe Henckel 

var nødt til, siden malmen på Kongsberg har en annen sammensetning enn malm andre steder 

i Europa. Malmen på Kongsberg forekom oftere gedigent, mens den i Sentral-Europa nesten 

alltid forekom blandet. Den gedigne malmen hadde ofte grove partikler som måtte vaskes av 
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for hånd før man gjennomførte røsting.313 Forskjellig type malm krevde forskjellige type 

prosedyrer, så brødrene var nødt til å finne løsninger spesialdesignet for Kongsberg. Derfor 

måtte brødrene ikke bare innføre utstyret og riktige amalgamasjonsprosedyrer, men også 

involvere seg i pukkverket. I rapporten i fra 1796 står det om hvordan brødrene for å hindre 

sølvtap og helseskader hos pukkverksarbeidere arbeidet med å bygge om pukkverkene.314  

 

7.3 Geografiske faktorer 

Noe av det viktigste for å avgjøre om en teknologi er egnet for et sted, er de lokale 

geografiske forutsetningene. Amalgamasjonen ble først og fremst vanlig i Sør-Amerika og 

ikke i Europa fordi disse forutsetningene var til stede. Hvis malmen i amerikanske gruver 

hadde vært vanskelig å amalgamere hadde man brukt andre løsninger. Tilgangen til kvikksølv 

i fra gruven i Almadén i det spanske imperiets handelsnettverk var også en avgjørende grunn 

til at denne teknologien ble valgt. En siste viktig brikke i puslespillet var den relative 

mangelen på trevirke i områdene der mange av de amerikanske gruvene var situert. For å 

bruke en evolusjonær analogi, noe som er blitt vanlig i teknologihistorie, kan man si at 

amalgamasjonsteknologien må ha de nødvendige forutsetningene som gjør at den kan 

overleve og utkonkurrere andre teknologier. En slik analogi kan være spesielt tydelig i 

undersøkelsen av de geografiske forutsetningene til forskjellige teknologier. På samme måte 

som noen arter bare kan overleve og utkonkurrere andre arter noen steder, kan også 

teknologier bare fungere og utkonkurrere andre teknologier hvis den har gode nok geografiske 

forutsetninger for det. En keiserpingvin vil ha dårlige forutsetninger for å overleve i jungelen 

og en gorilla vil ikke kunne overleve på Antarktis, men arter som ankommer nye miljø kan 

noen ganger klare å tilpasse seg. Teknologier kan også over tid noen ganger tilpasse seg 

lokale forutsetninger. Borns amalgamasjonsteknologi var et forsøk på å tilpasse den 

amerikanske amalgamasjonsteknologien for europeiske forhold, og Ole Henckel arbeidet med 

å tilpasse Borns teknologi for forholdene på Kongsberg. 

 Det var noen geografiske hindringer for at amalgamasjonsmetoden kunne bli innført 

vellykket på Kongsberg. På Kongsberg hadde man ikke like store vanskeligheter med å skaffe 

nok trekull til smeltingen i forhold til mange steder i utlandet. Mangelen på trekull i utlandet 
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var en av grunnene til at det lønte seg å innføre amalgamasjonen. Tilgangen på trekull på 

Kongsberg gjorde også at fyrsetting ble brukt og utviklet mye lengere på Kongsberg og at 

man i Tyskland oftere brukte kruttsprenging istedenfor fyrsetting.315 På samme måte som de 

store trekullressursene på Kongsberg gjorde kruttspregning mindre attraktivt, gjorde 

ressursene også amalgamasjonsteknologien mindre attraktiv.  

Likevel kan ikke tilgangen på denne energien beskrives som en overflod. Berg skriver at hvis 

man legger sammen forbruk av trevirke på Kongsbergområdet var det årlige forbruket 

omkring 100.000 m3 med trevirke. Det ubrutte høye forbruket la et stort press på skogene 

rundt Kongsberg.316 Men Kongsberg hadde i lang tid vært avhengig av leveranser av trekull 

og hadde dermed utviklet en stor infrastruktur for å få til dette. Moen beskriver hvordan 

Sølvverket mottok ved og trekull i et stort område rundt Kongsberg.317 Treverket var ikke 

bare brukt i raffineringsmetoden, men også til fyrsetting i gruvene. Forbruket hadde blitt 

betydelig forminsket hvis Sølvverket hadde innført amalgamasjonsmetoden. Hvis 

amalgamasjon hadde blitt den vanlige raffineringsmetoden på Kongsberg hadde bøndene i 

området rundt fått redusert en nyttig ekstrainntekt. Behovet for ved på Kongsberg Sølvverk, 

både til fyrsetting og smelting var så stort og viktig at bøndene var pliktige til å selge ved til 

Sølvverket, og inntekten var beleilig for mange bønder.318 

Selv om den fysiske tilgangen på trekull ved Kongsberg var bedre enn mange andre steder i 

verden kommer det frem i en rapport fra Ole Henckel i 1790, at Henckel-brødrene var 

misfornøyd med kvaliteten på kullet man hadde mottatt i smeltehyttene fra bøndene. De 

anklaget faktisk noen av dem for bedrageri fordi de mente at bøndene hadde lagt kullet i 

vognene på en slik måte at man i smeltehytten ikke merket den dårlige kvaliteten før det var 

for sent, samt skjødesløs brenning og ugunstige avkjøling i produksjonen av kullet.319 Måten 

Henckel beskrev problemet får det til å virke som at problemer med kvaliteten på 

kulleveransene hadde vært et vedvarende problem for smeltehyttene. Han skrev at han hadde 

klaget gjentatte ganger muntlig for Overbergamtet og at det også på flere måter ble klagd 

direkte til bøndene året før. Likevel var kullet som ble levert i 1790 «enda ringere og vil etter 

Udseende ikke gjøre den halve nytte ved Smeltingen», og dermed «foraarsager Bergcassen og 
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smeltehytten en all for betydelig forøget Udgift samt skade».320 Han forklarer dette med at 

mange av bøndene hadde sluppet unna med det årene før og ble da enda mindre nøye. 321 I et 

svar i fra noen av bøndene kommer de med unnskyldninger og forklaringer, men kvaliteten på 

kullet blir i liten grad forsvart.322  

At Brünnich har plassert rapportene i fra disse tvistene i sin behandling av 

amalgamasjonsforsøket, kan vitne om at disse problemene kan ha vært med på å motivere 

forsøket med å innføre amalgamasjonsmetoden til Kongsberg. Selv hvis 

amalgamasjonsforsøkene skulle ha mislyktes, kan det tenkes at slike forsøk ville ha sendt et 

signal til bøndene om at de måtte forbedre leveransene hvis de fortsatt ville beholde inntekten 

salg av trekull gav dem. Uansett kommer det fram at Sølvverket tok noen grep for å få slutt på 

at bønder leverte kull som var av dårligere kvalitet enn de hevdet. Overbergamtskriver 

Riegels skriver at han har stor tro på at man ved å straffe de som var skyldige i dette ville 

skape en avskrekkende effekt: «saa vil dog en og andens tilstrækkelige revselse avskrække de 

andre fra like forsøk, og man kan sikkert vente, at tingene retter sig selv efterhaanden.».323 

Ifølge Brünnich i 1798 hadde den metoden fungert godt, og kullkostnadene til smeltehytten 

hadde blitt redusert betydelig.324 Da dette problemet ser ut til å ha blitt løst kan det se ut til at 

de dårlige kulleveransene ikke var en av grunnene til at man forsøkte å innføre 

amalgamasjonsmetoden i 1797. 

Et annet problem med å innføre amalgamasjonsmetoden var at man da ville bli avhengig av 

kvikksølvimport i fra Idrija i Slovenia, hvor eierne av denne gruven nesten ville ha hatt et 

monopol på kvikksølv. Det fantes bare to kilder til kvikksølv i Europa, Idrija i Slovenia og 

Almadén i Spania. Eierne av disse gruvene ville kunne ha stor kontroll over prisen og man sto 

i fare for at det kunne bli dannet et kartell. Noe slikt skjedde faktisk i 1835 da noen skaffet seg 

rettighetene til begge gruvene og prisene forutsigbart skjøt i været.325 En annen ulempe med å 

importere kvikksølv i fra Idrija var at man ville ha problemer med å fortsette raffinering av 

sølv ved uroligheter i Europa. For eksempel ville det være vanskelig å fortsette raffineringen 

under den engelske handelsblokaden av Norge mellom 1807 og 1810 og uroligheter generelt 
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på kontinentet ville gjort det vanskeligere å frakte kvikksølv helt i fra Idrija til Kongsberg. 

Gruvene i Sør-Amerika opplevde også forsyningsvansker fra kvikksølvgruven i Almadén da 

det var uroligheter mellom europeiske stater.326  På en annen side var det veldig usikkert i 

starten av eksperimenteringen på Kongsberg hvor mye av kvikksølvet man kunne bruke 

mange ganger ved å ta vare på kvikksølvet i fra avdrivningen i fra amalgamet. Det kommer 

tydelig fram mange steder i Henckels rapporter at dette var noe som det ble arbeidet mye med, 

og man var dermed mye bedre på å gjenbruke kvikksølvet på Kongsberg enn det de var med 

patio-metoden i Amerika.  Dette er et eksempel på en tilpasning som var mer nødvendig på 

Kongsberg enn mange andre steder som hadde en bedre forsyning av kvikksølv. Mangelen på 

kvikksølv formet prioriteringen av hva man forsøkte å oppnå med eksperimentene.  

Den siste geografiske årsaken til at amalgamasjonen vanskeligere lot seg innføre i Europa var 

den høye forekomsten av stoffer i malmen som forstyrret amalgamasjonsprosessen.  Det 

skulle vise seg vanskelig å tilpasse metoden for europeiske forhold siden sølv i europeiske 

gruver hovedsakelig hentes ut i fra malm som inneholder mye kobber og bly, som 

vanskeligere lot seg amalgamere enn sølvmalmen i Amerika. Dette fordi kvikksølvet også 

utfelte disse uedle metallene som dermed forurenset amalgamet. Det å skille ut disse 

metallene fra amalgamet var ingen lett oppgave. I tillegg var Sølvinnholdet på Kongsberg 

mye lavere enn i de fleste Amerikanske gruver. Den sølvholdige sligen i fra pukkverkene på 

Kongsberg inneholdt mellom 0,015 prosent til maksimalt 0,15 prosent sølv.327 Guerrero 

fastslår at tekniske utfordringer forbundet med den europeiske malmen er hovedårsaken til at 

amalgamasjonsmetoden aldri ble veldig vanlig i Europa.328 De forsøkene Henckel var med på 

i utlandet og som han gjennomfører på Kongsberg er forsøk på løse dette problemet på en 

økonomisk gunstig måte. Berg skriver også at sølvet på Kongsberg passer seg enda dårligere 

til amalgamasjon siden sølvet oftere forekommer grovere enn andre steder, som førte til mer 

arbeid i pukkverkene før røstingen.329 Dette, kombinert med at det ikke fantes gruver for 

kvikksølv i nærheten av Kongsberg, men at det fantes store skogressursene til Kongsberg 

førte til at Kongsberg var dårligere egnet til amalgamasjonsmetoden enn for eksempel 

Freiberg hvor Ignaz von Born sin metode hadde mest suksess. 
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Kongsberg Sølvverk hadde en geografisk faktor som gjorde innføringen av amalgamasjonen 

mer sannsynlig. Numedalslågen, elven som renner i gjennom Kongsberg, gav Kongsberg en 

fordel sammenlignet med de som prøvde å innføre Borns amalgamasjon i Mexico omtrent på 

samme tid. Der lurte man på hvor man skulle finne den nødvendige kraften til å rotere 

amalgamasjonstønnene, de vurderte dampmaskiner som en mulig løsning, men hadde ikke de 

nødvendige forutsetningene for å benytte seg av dem.330 På Kongsberg kunne man bruke 

Numedalslågen til å drive maskineriet, noe som var en nødvendig betingelse for å kunne 

innføre teknologien.  

 

7.4 Økonomiske faktorer 

Mokyr skriver at innovasjon i vesten hovedsakelig har foregått i gjennom private 

organisasjoner.331 I bergverksdrift var det ofte ikke slik i Tyskland og Norge. Der var det 

regalretten som ble mest vektlagt for å bestemme hvem som eide mineralene i jorden.332 Det 

vil si at myndighetene som oftest gjorde krav på edle metaller i jorden og at gruveteknikk og 

raffineringsmetoder derfor hadde et annet rammeverk for innovasjon enn mange andre 

teknologier. Kanskje den viktigste forskjellen på private aktører og Dansk-Norske 

myndigheter på denne tiden var at myndighetene iblant kunne ha ganske stor toleranse for 

underskudd i sine prosjekter fordi de hadde merkantilistiske prioriteringer.333 I datidens 

tankegang var det greit å lide underskudd en periode så lenge man kunne sikre økonomisk 

uavhengighet. Danske myndigheter tenkte nok at det var en fordel at de kunne mynte sine 

egne mynter med eget sølv på Kongsberg. Alle stater på en viss størrelse ønsket å utvikle et 

sterkt næringsliv basert på innenlandske varer, men denne toleransen for underskudd kan ha 

hatt en negativ effekt på driften av verket, og ført til at innføringer av nye metoder og 

løsninger foregikk saktere.  

Private aktører ville kanskje lagt et større press på brødrene for å få satt i gang innføringen 

raskere, og kanskje gitt Gregorius ansvaret, hvis Henckel var for syk til å lede arbeidet. På en 

annen side, virker det som at brødrene var veldig frie til å eksperimentere med teknologien, 

og dermed skaffet mye verdifull erfaring som kan ha vært viktig før den eventuelle 
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innføringen av teknologien. I Rogers rammeverk er muligheten for å eksperimentere en viktig 

årsak til om en teknologi lykkes eller ikke.334 Dette er også noe Mokyr legger vekt på i sin 

analyse av hva som er nødvendig for at innovasjon skal foregå. «What is needed for 

technological change is a system in which people are free to experiment.».335 Både 

amalgamasjonen og økonomiske forutsetninger gjorde det altså mulig for brødrene å 

gjennomføre mange eksperimenter, noe som skaffet dem verdifull innsikt før de store 

investeringene skulle gjennomføres.   

Bergs kartlegging av utgravninger av stoller og investeringer i maskinvesenet under Hiort og 

Brünnich illustrer hva slags investeringer som var typisk for perioden Henckel førsøkte å 

innføre Amalgamasjonen. Sølvverket under Hiort karakteriserer Berg som en 

investeringsperiode, med investeringer i både vannsystemer og maskinanlegg, samt 

oppstarten på noen store stollutgravninger, mens Sølvverket under Brünnich karakteriseres 

som en tid med stadige innsparinger, med unntak av gjentatte utgravninger av mindre 

stoller.336 Under Hiort, fra 1775 til 1791, hadde enda ikke Sølvverket vært drevet med 

underskudd lenge, og han fikk derfor frihet til å starte flere store stollprosjekter og oppgradere 

maskinanlegg for å prøve å snu utviklingen. Spesielt storslagent var stollen Christian 7. som 

ble vedtatt ved kongelig resolusjon i 13. mai 1782, med bevilgning av 6000 rd årlig i mellom 

20 og 30 år.337 Senere anslag av hva dette prosjektet ville koste foretatt av Brünnich, kom 

frem til at utgravningen av Cristian 7. stoll til sammen ville koste cirka 550 000 rd, en enorm 

investering. De årlige inntektene til Sølvverket var mellom 260 000 og 160 000 rd. I tillegg 

anslo Brünnich at utgravningen ville ta rundt 54 år.338 Arbeidet møtte uforutsette tekniske 

utfordringer. På grunn av dette, og på grunn av at Reventlow mislikte at Hiort ikke kunne 

garantere store sølvfunn, måtte flere store stollprosjekter avsluttes før de ble ferdig. Men 

prosjektet illustrer likevel at Sølvverket gjennomførte flere kjempestore prosjekter, selv i 

nedgangstider, som var langt dyrere enn amalgamasjonen. Disse kjempestore prosjektene ble 

hovedsakelig startet da Hiort var Overberghauptmann. Brünnich skulle ha en ganske 

annerledes strategi.  
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Under Brünnich ble det startet mange mindre billigere stollprosjekter som ikke gikk like dypt, 

og derfor gav mindre kortsiktige inntekter.339 Henckel sitt amalgamasjonsprosjekt kan kanskje 

ses på i denne sammenhengen. Det var tydelig at de innsparingene som var mulige med 

amalgamasjonen ikke kunne snu underskudd til overskudd, men det var også en relativt billig 

investering i forhold til de store stollprosjektene som ble startet under Hiort. Likevel var ikke 

de nødvendige investeringene for å innføre amalgamasjonen ubetydelige. Den høye prisen for 

å installere amalgamasjonsmaskineri, mener Hausberger var en av de avgjørende grunnene til 

at Borns amalgamasjonsmetode ikke pleide å utkonkurrere eksisterende 

raffineringsteknikker.340 Dessuten krevde det første store nødvendige innkjøpet av kvikksølv 

en betydelig sum.  

Det var under Hiort sin styring at Henckel først begynte å eksperimentere med 

amalgamasjonsmetoden, mens det var under Brünnich han forsøkte å få lov til å starte 

omstillingen av raffineringen. Da var viljen til å igangsette større prosjekter mindre. Både 

Brünnich og ledelsen i København var mer konservative og forsiktigere i sine investeringer 

enn da Hiort styrte. Likevel ble det besluttet å innføre amalgamasjonen. Kanskje tenkte man 

at dette uansett var fremtidens raffineringsteknologi, og at man ville spare mer ved å investere 

i teknologien tidlig enn sent.  

 

7.5 Sosiale faktorer 

Mange innovasjonsforsøk karakteriseres av at ekspertene som prøver å innføre ny teknologi er 

utlendinger eller tilreisende. Dette har ofte negative konsekvenser for det nødvendige 

samarbeidet i arbeidet med å innføre ny teknologi. Lindqvist beskriver disse problemene i 

forsøket på å operere en Newcomen-dampmaskin i Dannemoragruvene. Olof Hultberg var en 

tysk innvandrer som var ansvarlig for at denne nye teknologien skulle fungere, men han 

hadde ikke tilstrekkelig autoritet og var ikke integrert inn i de sosiale strukturene i 

Dannemoragruvene. Mårten Triewald, mannen som hadde bygget dampmaskinen, forsvant 

like etter å ha bygget den og var generelt ikke interessert i daglig drift og vedlikehold. 

Linqvist skriver at Hultbergs manglende sosiale integrasjon og Mårten Triewalds manglende 

ønske om å bistå i driften etter at maskinen var ferdig bygd var avgjørende faktorer til at 
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innføringen av dampmaskinen mislyktes.341 Tyske eksperter innleid til å innføre Born sine 

nye metoder i Peru hadde også problemer siden de var utenforstående, som hadde 

vanskeligheter med å kommunisere effektivt, eller ikke forstod de lokale teknikkene. Dette 

førte til forvirring og mistenksomhet og forsøket mislyktes totalt etter at man hadde senket 

masse penger i prosjektet.342  

Mest suksess med Borns amalgamasjonsmetode oppnådde Juan Jose de Elhuyar i Mexico. 

Dette kan delvis skyldes med at han var en spanjol, og derfor lettere kunne samarbeide med 

bergmenn der. Ved å ha bedre kjennskap til lokale forhold kan innovatører lettere benytte seg 

av lokal ekspertise. Rogers skriver om dette. «Naming an innovation and positioning it 

relative to previous ideas are important means of making an innovation more compatible. 

Change agents often ignore indigenous knowledge systems, which provide one means by 

which individuals give meaning to innovation.».343 

Ole og Gregorius Henckel hadde i motsetning til disse eksemplene ikke de samme 

problemene. Begge var født og oppvokst på Kongsberg og hadde dermed tilknytning til det 

lokale sosiale nettverket på en annen måte. Ole som assessor og Gregorius som hytteskriver 

administrerte allerede gjennomføringen av smeltingen av malmen og ingen på Kongsberg 

kunne sies å ha en bedre forståelse av den konkurrerende teknikken enn dem. Hyttemester 

Kruse var i konflikt med brødrene, men jeg ser ikke på denne konflikten som et symptom på 

strukturelle problemer, men heller som en konflikt som først og fremst var et resultat av 

personlig fiendtlighet og uenigheter. Kanskje næret belønningene som staten utbetalte etter 

vellykkede innovasjoner opp under konfliktene fordi de motiverte innovatørene til å ville ta så 

mye av æren som mulig for eventuelle fremskritt. Hvis Kruse kunne bevise at hans 

observasjoner i utlandet og hans eksperimenter var avgjørende for tekniske fremskritt, kunne 

han mest sannsynlig forvente en større belønning en hvis han var en av de mange 

samarbeidspartnerne til Henckel-brødrene. Likevel blir det litt søkt å hevde at slike insentiver 

var nok til å skape en så bitter konflikt. Alt i alt hadde brødrene en bakgrunn og en posisjon i 

Sølvverket som la til rette for amalgamasjonsarbeidet, bortsett ifra at posisjonen også krevde 

mye av deres tid, som medvirket til å forsinke arbeidet. Brødrene hadde tilbragt mesteparten 

av sine liv som studenter i seminaret på Kongsberg, på studiereiser for å skaffe nyttig 
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kunnskap for Sølvverket, eller i arbeid for Bergverket direkte. At Ole Henckel senere også var 

med på å gjenåpne Sølvverket i 1816 vitner også om en mann med en sterk tilknytning til 

Sølvverket. 

 

7.6 Kulturelle faktorer 

På Kongsberg var man godt vant med å forsøke å innføre nye teknikker i fra tyske bergverk. 

At dette skjedde relativt ofte kan ha vært en viktig fordel for Henckel da han prøvde å innføre 

utenlandske teknikker til Kongsberg. I sør-amerikanske bergverk forsøkte man også å innføre 

Ignaz von Borns trommelamalgamasjon, men hadde også der liten suksess. Dette på tross av 

en del fordeler som man ikke hadde på Kongsberg. Blant annet truet ikke Borns 

trommelamalgamasjon de etablerte handelsnettverkene siden man allerede brukte 

amalgamasjonsmetoden i Sør-Amerika. Bernd Hausberger beskriver store 

samarbeidsproblemer mellom tyske og amerikanske bergmenn i Peru, hvor de tyske 

bergmennene demonstrerte svært liten respekt for ekspertisen til de lokale bergmennene. Han 

beskriver også hvordan det oppstod misforståelser som påvirket samarbeidet negativt mellom 

de tilreisende tyske ekspertene og de lokale bergmennene.344 Denne manglende respekten kan 

blant annet ha kommet av at man i Peru enda ikke hadde etablert formelle institusjoner for 

utdanning. Utdanningen foregikk uformelt og muntlig, som den hadde gjort i Tyskland ikke 

lenge før. Mange av de lokale bergmennene likte også dårlig at utenlandske eksperter fikk 

store summer for å innføre ny teknologi og ønsket ikke å bli belært.345  

I Norge på slutten av 1700-tallet, hadde sivilingeniøryrket enda ikke blitt til. Berg skriver at 

Herman Holm, byggmesteren på Kongsberg kanskje var det nærmeste man hadde en ingeniør 

før 1805. Som byggmesterlærling hadde han brukt sin fritid på studier på Bergseminaret og 

hadde attester på at han hadde fulgt undervisningen i matematikk mekanikk og tegning.346 

Han var kanskje nærmest i kompetanse til å kunne løse problemene i selve gruvedriften, men 

hadde ikke like høy status som Henckel, som ble ansatt i embetsverket. Dette ser vi tydelig i 

en sammenligning av størrelsen på stipendet til Ole Henckel og Herman Holm, som reiste til 

mange av de samme stedene på omtrent samme tid: Henckel mottok dobbelt så mye som 
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Holm, og senere, da begge var ansatt på Kongsberg var lønnen til Henckel fortsatt dobbelt så 

høy som Holm sin. Dette var fordi Henckel hadde en stilling i embetsverket, mens Holm bare 

var byggmester.347 I Norge hadde det enda ikke utviklet seg et rammeverk som ofte nok 

produserte eller belønnet «sivilingeniøren» Henckel hadde kanskje nok teknisk kompetanse til 

at han var noe som lignet på en ingeniør, men det var ikke det som var stillingen hans. Han 

var ansatt som assessor, altså ansatt for å sitte i embetsverket, ikke først og fremst for å 

innføre ny teknologi.  

Noe som illustrerer bergingeniørens lave prestisje i forhold til andre utdannede profesjoner er 

Henckel og Olavsens svar til myndighetene høsten 1792 da myndighetene ønsket å vite 

hvorfor det de siste årene hadde vært så få søkere på bergseminaret på Kongsberg. Grethe 

Authén Blom skrev om dette i boken, Fra Bergseminar til Høyskole.348 Ifølge Henckel og 

Olavsen var det ingen eksamener på universitetet i København som var vanskeligere enn den 

som ble gitt på Bergseminaret. Dette var kanskje ikke langt i fra sannheten, ettersom man som 

sagt kan kalle gruveteknikk datidens høyteknologi. Dessuten var det forventet at man etter 

eksamen skulle foreta seg lengre studiereiser eller utdype sine kunnskaper ved norske verk. 

Etter dette, hadde man endelig håp om en stilling, men da bare til en lønn mellom 150-300 rd. 

Bare hvis man var veldig heldig kunne man få stilling som assessor, slik som Henckel, som 

tjente 600 rd i sin stilling. Det var mer penger i å studere teologi eller juss ifølge Henckel og 

Olavsen. 349 

 Margaret C. Jacob sammenlignet flere forskjellige kulturer i Europa og i hvilken grad disse 

kulturene produserer mennesker med evnen og tilbøyeligheten til å innovere. Hun viser 

hvordan det i England fra 1750 hadde utviklet seg en kultur hvor det blant eliten var mye 

prestisje i å ha mye teknisk og teoretisk kompetanse. Hvor kunnskap ble delt og diskutert 

hyppig, og med relativt mye frihet blant entreprenører, ingeniører og folk i embetsverket. Hun 

sammenligner dette med kulturen i Frankrike, der franske ingeniører bare deler kunnskap med 

hverandre eller andre akademikere, og hvor de først og fremst var involvert i militære 

teknologier.350 Dermed ble kunnskap behandlet som en vare som kunne selges fra ekspertene 

på bestilling i fra embetsverk eller arbeidsgivere. Slike insentiver fører ifølge Jacob til 

hemmelighetskremmeri blant ingeniører og akademikere som ønsker å få så mye av æren for 

                                                 
347 Moen. Kongsberg sølvverk 1623-1957. 1978.  s 169. 
348 Blom. Fra bergseminar til høyskole. 1957. s 53-54. 
349 Blom. Fra bergseminar til høyskole. 1957 s 53-54. 
350 Jacob. Technological Revolutions in Europe. 1998. s. 71. 



81 

 

eventuelle fremskritt som mulig. Ved forsøk på å innføre ny teknologi eller innovasjon 

benyttet eiere eller sentralmakten seg av konsulenter eller sakkyndige 

undersøkelseskommisjoner av ingeniører og akademikere slik at sentralmakten kunne ta 

stilling til tekniske spørsmål og vurdere verdien av eventuelle tekniske fremskritt.351  

Denne beskrivelsen av franske forhold ligner på en beskrivelse Berg gir av hvordan staten 

påvirket teknologien på Kongsberg352 og passer til en viss grad med det kildematerialet sier 

om amalgamasjonsforsøkene. Det særegne med Kongsberg er Sølvverkets relative fysiske og 

sosiale avstand til de høye herrer i København. Denne avstanden kan ha medført både fordeler 

og ulemper for innovasjon på Kongsberg. På en side gjorde avstanden det lettere for 

Overbergamtet å handle med en viss autonomi uten at Rentekammeret blandet seg i alle 

tekniske spørsmål, på den andre siden var det vanskeligere å handle raskt og riktig når 

Rentekammeret i København kom på banen og forsøkte å ta stilling til hvordan statens midler 

skulle investeres. Noe annet som var spesielt med bergverksdrift var at det var mindre 

hemmelighold enn i andre industrier, og at dette var totalt borte i forbindelse med 

amalgamasjonsteknologien. 

Societät der Bergbaukunde fremstår som et idealistisk prosjekt. I forordet til det første 

tidsskriftet var det en del store ord om at dette var en perfekt tid for at bergmenn som elsker 

bergvitenskap sammen skulle hjelpe hverandre på grunn av sitt vennskap til hverandre.353 

Selskapet ser ut til å ha hatt et sentralt mål om å fremme vitenskap og bergverksteknologi, og 

ha det som et mål uavhengig av den økonomiske gevinsten som eventuelt kunne komme med 

disse fremskrittene. I invitasjonsbrevet til det bergvitenskapelige selskapet blir 

Amalgamasjonsmetoden omtalt som et viktig fremskritt og brukt som eksempel på hva som 

kan deles i mellom bergmenn på tvers av landegrenser.354 Det kan virke som om det blant 

bergmennene hersket en slags enighet om at denne teknologien var kommet for å bli, og ville 

i mange tilfeller, mange steder utkonkurrere smeltemetoden. Henckel beskrev ovnen brukt til 

å avdrive kvikksølvet i fra sølvet som var brukt i Freiberg som den beste og at den nok snart 

ville bli brukt overalt.355 Dette viser at det var mange som mente at denne teknologien nok 
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ville bli vanligere enn den endte opp med å bli, selv om metoden som sagt var i bruk ganske 

lenge ved Freiberg. I rapporten i fra 1796 skriver Henckel at «Da det rimeligvis maatte 

formodes at adskillige forbedringer kunde være anbragt ved amalgamasjonen utenlands siden 

mit opphold der».356 De siste utfyllende beskrivelsene han hadde hørt i fra utlandet var 

beretninger i fra hyttemester Kruse sine studiereiser.357 Det at han ikke visste mer om den 

nyeste utviklingen i utlandet forteller at vi ikke bør overdrive betydningen av det 

internasjonale samarbeidet i utarbeidingen av amalgamasjonsteknologien på Kongsberg. 

Ole Henckel sin informasjon om utviklingen av amalgamasjonsverk i utlandet kommer ikke 

direkte i fra Societät der Berbaukunde. Det ble bare trykket to tidsskrifter. Det første 

inneholdt hovedsakelig informasjon om målet til selskapet og hadde også en del informasjon 

om gruveaktivitet i de forskjellige landene med medlemmer. I Norge var det for eksempel 

informasjon om de påbegynte stollprosjektene.358 Ellers inneholdt tidsskriftene lite teknisk 

informasjon. Den informasjonen Henckel fikk om amalgamasjonens utvikling i utlandet fikk 

han i fra norske studenter som var på studiereise slik han selv tidligere hadde vært. Det er 

tydelig at det vitenskapelige selskapet ikke helt klarer å leve opp til sine ord om at alle 

medlemmer av selskapet ville kjenne på fordelen av tilhørighet til det, på grunn av gjensidig 

deling av informasjon.359 Henckel hadde tydeligvis ikke muligheten til å få den nyeste 

informasjonen om utviklingen i utlandet, på tross av kontaktene han stiftet igjennom Societät 

der Bergbaukunde. Likevel refererer han til korrespondanse med diverse tyske bergmenn som 

han hadde stiftet bekjentskap med,360 men han refererer ikke til selskapet som en kilde til 

informasjon om amalgamasjonen. Det kan hende at Henckel stiftet verdifulle bekjentskaper i 

gjennom selskapet, men mange av disse kontakter kunne han kanskje ha stiftet uavhengig av 

selskapet. Likevel representerer selskapet en slags kollegialitet mellom bergmenn og kan ha 

skapt et nettverk som gjorde det lettere for bergmenn å dele nyheter og fremskritt med sine 

konkurrenter i utlandet.  
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8 Konklusjon 

I starten av oppgaven spurte jeg hvorfor man førsøkte å innføre amalgamasjonsmetoden på 

Kongsberg, hva som var fordeler og ulemper med teknologien, og hvor egnet Sølvverket var 

for innføringer av nye teknikker. I oppgaven har jeg undersøkt på hvilken måte kunnskapen 

om amalgamasjonsmetoden kom til Kongsberg, dermed hvordan teknologien ble utviklet på 

Kongsberg, og hvordan planen var klar for å innføre teknologien rett før nedleggelsen av 

Sølvverket. I det tematiske kapittelet forklarte jeg først hva som kunne ha vært årsaken til at 

man valgte å bruke ressurser på amalgamasjonsmetoden fremfor andre teknologier, deretter 

utforsket jeg forskjellige faktorer som påvirket innovasjonsforsøket. 

 

8.1 Årsaken til forsøket på å innføre amalgamasjonen på Kongsberg 

Årsaken til at man valgte å eksperimentere med og senere forsøkte å innføre amalgamasjonen 

på Kongsberg, henger først og fremst sammen med brødrene Henckel sitt personlige 

engasjement for metoden. I kildene får man et inntrykk av at det er brødrene selv som er 

pådrivere for teknologien. Dette passer med Berg, som karakteriserer Rentekammeret som 

passive i sin innflytelse på tekniske spørsmål.361 Valget om hva slags teknologier man skulle 

utforske ble tatt av fagpersoner lokalt, mens Rentekammeret godtok eller avslo forslag i fra 

Kongsberg. At Henckel-brødrene ble inspirert til å arbeide med amalgamasjonen på 

Kongsberg var kanskje ikke så rart. Det var ingen annen kunnskap i utlandet som ble gjort 

like tilgjengelig for bergmenn på studiereise. Dette illustreres aller tydeligst ved at man i 

Schemnitz faktisk tilbyr seg å undersøke om amalgamasjonen egnet seg for sliger fra 

Kongsberg. Ingen andre aktører var i nærheten så behjelpelige. At Henckel-brødrene da 

brukte mye av sin tid i utlandet på amalgamasjonsmetoden bør ikke være særlig overaskende. 

Teknologien ble nærmest markedsført i Schemnitz, Morten Thrane Brünnich mottok brev i fra 

en berghauptmannen fra Schemnitz som anbefalte metoden. En virkelig kontrast til hvordan 

teknologioverføring forgikk ellers i Europa, med spionasje og hemmelighold. 

At Rentekammeret besluttet å innføre amalgamasjonen kan nok først og fremst forklares med 

de lovende resultatene brødrene hadde oppnådd i sine forsøk på Kongsberg. Resultatene førte 

til at fagfolkene i Overbergamtet anbefalte teknologien til Rentekammeret. En annen 
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medvirkende årsak til Rentekammerets beslutning var nok teknologiens glamorøse bakgrunn i 

Societät der Bergbaukunde. Selskapet som var en av de største samlingene med 

vitenskapsmenn verden til da hadde sett. Det er gode grunner til å tro at amalgamasjonens 

«vitenskapelige» bakgrunn appellerte til Reventlow. Flere ganger i sin embetskarriere 

demonstrerte han stor tro på vitenskapelige fremskritt. Både ved å investere i bergseminaret 

og i sin misnøye med den «uvitenskapelige» letingen etter sølv i de store stollprosjektene. 

Dessuten hadde Reventlow en god del respekt for Ole Henckels evner og dømmekraft siden 

han valgte å spørre Henckel om råd om utbyggingen av norsk jernverksindustri. En annen 

medvirkende årsak kan ha vært de stadige problemene med trekulleveranser som ikke hadde 

god nok kvalitet for smeltehyttene, men dette var kanskje av mindre betydning siden det kan 

virke som Henckel-brødrene fikk slutt på dette problemet.  

 

8.2 Forutsetningene på Kongsberg for å innføre teknologien 

Ut ifra rapporten til Henckel i fra 1796 kan det se ut til at teknologien muligens kunne ha blitt 

innført vellykket hvis Sølvverket ikke hadde blitt nedlagt i 1805. Brødrene møtte flere 

tekniske problemer, men så ut til å ha løst de fleste av disse da planen for innførelsen av 

amalgamasjonen var klar september 1804. Teknologien hadde blitt innført vellykket noen 

andre steder i Europa, men det var en del faktorer som gjorde det lettere å innføre 

amalgamasjonen i for eksempel Freiberg og Schemnitz. De hadde et bedre teknisk grunnlag 

for å bygge og vedlikeholde det nødvendige utstyret enn på Kongsberg. Dette blir spesielt 

tydelig da brødrene måtte vente på deler spesialbestilt i fra København, før de kunne fortsette 

arbeidet med amalgamasjon av sølvholdig slig. Mangelen på trekull, samt bedre tilgang på 

kvikksølv gjorde også et skifte til amalgamasjon mer attraktivt i Freiberg og Schemnitz. Ikke 

bare var det tekniske grunnlaget for å innføre trommelamalgamasjonen mindre på Kongsberg 

Sølvverk enn i Tyskland, sølvverket hadde også mindre evne til å investere i nye teknologier 

på grunn av sin sviktende økonomi.  

Konfliktene med hyttemesteren og den manglende evnen til Brünnich hadde til å gripe inn, 

påvirket også innovasjonsforsøket negativt, men det virker ikke som om konfliktene var et 

resultat av at hyttemesteren eller Brünnich var negative til amalgamasjonsmetoden. 

Hyttemester Kruse hadde selv observert metoden i Freiberg, og forsøkte å bidra, selv om 

forslaget om å tilsette kis i sligen før amalgamasjon var helt mislykket. Brünnich virker i det 
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store og hele mer positiv enn negativ til teknologien. Overbergamtet anbefalte tross alt at 

amalgamasjonsmetoden skulle innføres. Hvis driften på Kongsberg hadde fortsatt, og hvis 

planen fra 1804 om å innføre teknologien hadde blitt iverksatt, ville nok konflikter med de 

som hadde noe å tape på omleggingen av raffineringen blitt mye tydeligere. Likevel er det 

ikke sikkert bønder som kunne miste sin inntekt, eller de som drev gruvene som inneholdt 

kisen nødvendig for smelteprosessen hadde nok innflytelse til å påvirke hva slags 

raffineringsmetode som var i bruk på Kongsberg. 

Sølvverket var helt klart ikke den mest ideelle arenaen til å gjennomføre innovasjonsarbeid. 

Som jeg har vært inne på var ikke den tekniske kompetansen og nødvendige infrastrukturen 

på nivået til mange andre bergverk i Europa. Den nye utdanningsinstitusjonen på Kongsberg 

hadde også store problemer med å legge til rette for at Kongsberg hadde mange nok med den 

nødvendige kompetansen til å nyttiggjøre seg av kompliserte teknologier. På grunn av de noe 

mangelfulle karriereutsiktene etter utdanning klarte ikke Bergseminaret å tiltrekke seg nok 

søkere, og i perioden brødrene studerte der fikk seminaret for liten støtte til å bli drevet 

skikkelig.  

Det ser ut til at brødrene fikk gjennomføre sine forsøk med ganske frie tøyler. De mottok en 

stor belønning for sitt tidlige arbeid med smeltingen, og det at ikke førsøket ble skrinlagt etter 

de mange forsinkelsene forårsaket av Ole Henckels dårlige helse vitner om at Rentekammeret 

og Overbergamtet på Kongsberg også mente at teknologien hadde et potensial. Siden 

brødrene var fra Kongsberg, hadde brødrene et bedre utgangspunkt til å gjennomføre 

innovasjon enn mange av de utenlandske ekspertene som ledet mislykkede 

innovasjonsprosjekter i samme tidsperiode andre steder. Geografiske faktorer gjorde det nok 

noe vanskeligere for amalgamasjonen å utkonkurrere smeltingen. Selv om Henckel 

rapporterte problemer med trekulleveransene, var det bedre tilgang på det nødvendige 

trekullet til smelteovnene på Kongsberg enn de aller fleste andre bergverk i utlandet. Den 

lange avstanden til kvikksølvgruvene i Idrija gjorde tilgangen på kvikksølv dyrere og mer 

usikker. En fordel Kongsberg hadde, men som manglet noen steder i utlandet, var at elven på 

Kongsberg kunne gi den nødvendige kraften til å drive amalgamasjonsmaskineriet.  

 

8.3 Amalgamasjonsmetoden på Kongsberg 
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Amalgamasjonsmetoden til Ignaz von Born var nok et prosjekt som på grunn av 

forutsetningene på Kongsberg var dømt til å mislykkes. I ettertiden virker det noe underlig at 

man forsøkte å innføre nye metoder for raffinering i et sølvverk som hvert år tok opp stadig 

mindre sølv. Likevel, var det som vi har sett, mange grunner til at man forsøkte å innføre 

teknologien. Andre teknologiske løsninger var fortsatt ikke realistiske på Kongsberg og 

amalgamasjonen ble nærmest markedsført av sentraleuropeiske bergmenn. I norsk 

sammenheng var prosjektet til Henckel-brødrene et ganske imponerende vitenskapelig 

prosjekt, hvor de på noen områder visstnok skal ha fått bedre resultater enn deres kollegaer i 

Sentral-Europa. Prosjektet er et eksempel på hvordan ledelsen i Rentekammeret hadde et 

ønske om å legge til rette for innovasjon på Kongsberg, men tidligere teknologipolitikk hadde 

til en viss grad hindret utviklingen av norsk evne til å innføre de mest moderne maskinene. Å 

innføre amalgamasjonsmetoden hadde vært en imponerende prestasjon. Mest av alt viser det 

internasjonale samarbeidet knyttet til metoden at bergmannsverden hadde et nærere og mer 

åpent samarbeid på tvers av landegrenser enn andre europeiske industrier. 
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