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Nu vi i jeg mig hen snoe,
Ti I Berthel i Brendaasen

Som halvanden Koe
Og ingen Kalv paa Baasen .

Du va r, som f¢rst opfandt
Den Skatt og skiult e Under,

Dig tcelles skal Contant
I Specie Mynt toe Hunder ,

Toe Hundred skal du faae ,
Den haver du ti I visse ,

Sao vist som at du saae
Din egen Ga lte pisse .

lay Pungen ick un til
Hvor Pe nge n' i ska l ta ges !

Me n Haagen Sag -knekt vii
am Renten med dig drages.

Han siger: At du har
Den Ret ti I ha m afhcendet,

Du bliver sao ve l var,
Thi Haag en er skar ptcendet.

(Utdrag av S¢lvbergrimet
av Petter Doss 1647-1 707,
skrevet ca . 1685)

Bakgrunnen for at presten Petter Doss skrev dette diktet ska l ha vcert at
smeden Bertel Olsen i Bre nnesen (1654 - 170 1) hadde funnet en s¢lvhold ig
b lyg lansgang , og de t ble kjen t at han smeltet bly og visstnok ogso sel v ,
F¢lge lig begynte folk a sna kke om mul igheten for gruved rift i Mofjellet,
og en Forste r a t de t b le satt store forhc pninqer ti l ma lmfunne t. De tte
vor ganske naturlig ford i maime r og m ine ra le r har hatt stor be tydn ing i
Ranas historie. De f¢rste Forsek po gruvedrift startet allerede pc 1600 t.

I 1639 sekte Christ ian IV e tte r interesserte for igangsetting av gruvedrift
¢st i Rona, omrcdet vest for Nasafjellet, og i 1662 go Fredrik III etter
sekn od fro part isipantene be rgve rksprivileg ie r for drift pO Berg i P lurda le n .

No en gruved rif t po Bertelbe rget kom ikke i gang . Mul igens fortsatte
Berte I i Bren nese n a hente maim. l e nge etter hans ded, i 1729, ble
det holdt et ret tsforher som hadde til hensi kt a greie ut om malmfunnet.
Den 64 or ga m le He nr ich Joensen fortal te do at han hadde her t at berg 
mester og direkrer ved R¢ros Kobberverk Henn ing Irgens hadde befart
stedet og kunne bek refte a t Berte l O lsen hadde tatt ut erts (ma im) - som
ha n smeltet til bly - som Henri ch se lv hadde se tt var langt hardere enn
vanlig bly .

Sen ere har forsk je ll ige , ti lde ls kjente persone r merket seg denne forek om 
sten, bl.o . Iver Ancher Heltzen i sin beskr ivelse om Rane n i 1832 .
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Fl/>rst i 1852 ble Bert elberget reg istrert i henho ld av berg loven av P .
Christophersen og 1860 ble det dan net et inte ressese lska p - Ranens Bly
og Sl/> Ivvrerk . Bade lokal ar beidskraft og gruvefol k fra Reros deltok i
denne driften . Sm ia av ste in som fortsatt star de r, ble fl/> rt opp da .

Hovedgruben ble drevet som en dagstoll etter fallet pO mclmbcndene
(dvs . 8 gr. mot syd ) me d noen ure gelmessige utstrossinger til siden -
i alt 48 rn , inn i fjellet. Men etter et par ars drift var det opptil 0 .60
rn , brede blyglansbandet utdreve t og samtidig kom de t vann i gruva.
Kobb e rma lm fa ntes fortsatt pO forekomsten, men hadde la v salgsverd i og
dermed liten interesse .

Et nytt Forsek ble g jort i 1909, gruvegangen ble lenset og felte t l/>st og
vest for gruven ble evresket , Men da vi nte ren kom ble undersekelsene
innstilt. Siden den gang e r det ikke gjort forse k po ny drift, men mu
Iigens finnes det forts att malmverdier pO dypet i dette omrcdet hvor
Berte l i Brenncsen be gynte a bry te sl/>Ivhol dig ma im ve d hjelp av i ld og
vann for snart 300 or siden. Bergrettighe tene t i lherer i dag Be rgve rk
se lskapet Nord- N orge a .s . som ha r fl/>rt v idere de be rgver kst radis jone r
som er beskreve t her.

Bjl/>rne A . Endresen
Ran a G rube r

TYVERI AV MIKROSKOPER

Fro Bergverksmuseet po Kongsberg er det i sommer blitt borte to eldre
bergartsmikroskope r av merke Ernst Leitz. Vi ber amatl/>rgeologer g i
beskjed t i l museet (t lf , 03 - 73 32. f:J) eller 73 12 75 ) hv is de blir ti l
budt e ller ser slike m ikroskoper til sal gs .




