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KONGSBERG S¢LWERK
GEOLOG I OG ERTSFOREKOMSTER

Storparten av ber99runnen innen Kongsberg best6r a v grunnfjell (a lder over
600 milJioner 6r) . Blant berga rtene dominerer di orittiske og kva rtsdi orit tiske gne iser, omfibol itter/metagabbroer og granitter .
Oet er o nto tt a t vulkanisme og sed ime ntas jon foregikk for amlc g 1650 mil lioner lIr siden, rulgt oven periode med nedfoldning og deformasjon, hvor
bergartene ble sterkt metamorfoserte .
De gobbroid e bergartene intruderte tro lig for rundt 1200 mill ioner lIr sid en,
Samtidig ble bergartene
p6 ny metamorfoserte , me n ikke s6 kroft ig sam l den Ierste peri oden .

og grc nit tene for 1200 - 1000 mill ione r 6r sid en .

Etter en lengre peri ode med erosion og pe nep lanering begynte a vsetningen
a v ma rine sedimenter i ka mbro-sil urti den (600 - 420 m illioner 6r siden ).
I Kongsberg- omr6det (se ko rt figur) opptrer det underst e t bosol kong lomerot
fulg t cv la g fra unde r-kcmbri um {l c} ti l everst i silur (Ringerikscndste in) .
~nge 0 '01 de kemb ro-ordoviciske loge ne er rike p6 fossile r, mens sil urloge ne er s6 sterkt konta ktmetomorfosert ot fossilene ofte st er ede lcqte ,
Kontak tmetomorfosen e r fcre rscket cv pe rrnlske intru siver (Iorviki tter og
e keri tter) scm opptrer i stpr (perm er tidsperioden co . 280 - 225 million er
6r f~r ver t id) . Litt boselt (Bl ) cg rcmb epcrfyr er cgs6 til stede . Permi ske diobosgong er opptre r i grunnfjell et.
I grunnfj ell et cp ptr er det fch lb6nd, d. v , s, bend med sulfidimpregnerte
gneis er med rusten overflote. B6ndene ken vcere flere hundre mete r brede
og flere kilome te r lang e . Opprinnelsen ov sulfi dene er usikker, men de
ken vcere sedimentcert ovsott p6 hovbunn, m uligens i som menheng med
vulkensk o ktivitet. Sulfid ene (svove lkis, mcgnetkis, kobberkis, sinkb lende,
c rsenk ls, koboltg la ns) opptrer vonl igvis i 56 sm6 me ngder at de ikke hor
ekcoc misk inter esse. Enke lte steder finnes de t imid lertid en sterk onri kni ng
0 '01 sulf iden e .
Innen Kongsberg hor vi blont onnet Kisgruve n og Ve rl ohrene
Sohn gruve i Scndsvcer, Det te er de e ldste kobbergruv e r vi kjen ner i N orge,
siden et bre v fro Kong Hans i 1490 forteller at to embedsmenn er ove rla tt
II Kronens kobberverk i Scncsv eer",
Ertsforekomster 0 '01 kombro-silurisk opprinnelse er ikke kje nt i omr6det, men
o lunskifrene er unde rsekt p6 grunn cv innholde t av uron (50- 200 g/ t).
Det opptrer et stor t antall ganger og 6rer i grunnfjellet som antes 6 vcere
permisk older. De mest kjente er de stplvf~ende kalkspo t6rene . Det
hevdes a t kelkspot6 rene bore inneholder se tv der de krysser fahlb6ndsone r,
cg at fch lb6ndene p6 en e ller annen m6te f~rte til a t sel vet ble utfelt .
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Skisse over berggrunnen rundt Kongsberg

6
S¢l lvgruvene ligger som perler p6 en snor longs de vi ktigste fohlb6ndsonene .
Enke lte steder er de t hulrom i kalkspat6re ne , og slike steeler har de t ge dign e se lve t f6tt onledning til 6 vckse i tr6der OS sje ldnere i krystol ler.
Et svort belegg me d s~ lvsul fi d (oco nti tt) app tre r sporodisk p6 de t gedigne
selv , Det finnes forepvrig e t stort onta ll m inerale r i 6re ne og
professor Henrich Neumann vee! Minero iogisk-Geologis k Museum i Oslo
tok sin doktorgrod p6 en cnde rseke lse ov d isse i 1944 .

Forekomstene ov ged igent selv ble ikke offis ie lt kjent frf>r i 1623 , men
kvartsga nge r med seplv holdig bly-sinkerts i omr6det hadde do c it vcert i
drift i ffere perioder. Muntlige overle ve ringe r forteller om gruvedrift rcpr

Svortedouen (1350), men den f~rste sikre driftsperioden font sted 1537-46.
Trolig ble gruven i Vestfossen, Culmba ch gruve i lobrofoss og Jutulgruva
i Scndsvcer drevet i de nne perioden. Culmboch gruve ble gjen opptatt i
1621, og etter sel vfwmet i 1623 ble arbeiderene der ov e rfly tte t til den
nye qruven , Bly-sinkforekomster i omr6det ble sporcdis k dre vet frcm til
De n f~rste ve rde nskrig.

Flusspot OS sje ldnere tungspot apptrer bede i kolkspot6rer OS kvortsgo nger .
Enke lte steder Fi nnes disse mi ne rcle ne i sterre mengde r i l lnser e ll er egn e
ganger.

Lassedalen grwe sies 6 VCEre Norges stlf>rste kjen te f1 usspctfore-

kornst.
Minerclene:

gedigent selv
gedigent arsen
dyscrcsitt
crgentitt og accntitt
naumannitt

jolpoitt

rcmmelsbergitt - saf floritt
schloantitt - smaltitt
chlorargyritt

f1usspot
kvcrts
anatos

sinkblende

kolkspot

kobbe rkis

synch isitt
tungspct
e rytrin
ep idot
ax init t
prehnit t
trem ol itt - a ktinolittosbest

tetrchedritt - tennantitt

niccolitt (red nlkke lkls)
mcg net kis
mi ne rcle r frc stemberg itt-gruppen

blyglo ns
stephcnitt

polybositt

polygorskitt

pyrcrgyritt - proustitt
morccsi tt
svcve lkls
laumontitt
stelleri tt eller stilbitt
harmotom

sepiolitt
montmorilon itt

kullblende
kloritt

opofyllitt
crm en itt

hyolofon
olbitt
dotal itt
notrolitt
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so; VFUNNET
En OOg i begynnelsen av jul i 1623 var gjetergutten Jacob Christoffer Grosvoid (13 6r) og gjeterjenta Helge (Helga) Verp oppe i fjellet, og en blank
s~lv6re kom tilsyne.
Tre OOger etter kom de tilbake rned fedrene sine,
Christoffer Grosvold og Arne Verp.
Samme hest ble Arne Verp arrestert i Skien mistenkt for 6 ha stj61et s~lv
tingene han prevde 6 selge. Under forh~r 4. oktober r~pet han s~lvfunnet
og finnestedet for 6 fri seg fra mistanke om s~lvtyveri.
I en erkleerlnq hos fogden i Sendsvcer, OOtert 16. oktober 1623, gis det en
beretning om arrestasjonen, forh~ret og selvfonner , Historien om
oksen blir imidlertid ikke nevnt og kan derfor V12re oppstlltt p6 folkemunne.
Etter ovheret dro rettens medlemmer sommen med Grosvold og Verp og
besiktiget s~lvfunnet. Fogden forkynte under trusel om d~traff forbud
for enhver mot 6 g6 opp p6 berget.
utf~rlig

Etter at Kong Kristian 4. var orientert om s~lvfunnet, befalte han i et
6pent brev (datert 12. desember 1623) under trusel om straff at aile som
hadde kj~pt selv straks m6tte levere det til Kongens menn, snart meldte
flere bender i Scndsvcer fra om at de kjente til Iignende s~lvforekomster
i omr6det, og at de ville vise dem til Kongens menn s6 snart sneen var
smeltet om v6ren.
Det er mul ig at selvet ved Kongsberg hadde V12rt kjent lenge f~r 1623,
men bendene var klare over de store forpl iktelser og byrder gruvedrift
ferte med seg for dem, og de som r~pet slike funn ble betraktet som forcedere , I forbindelse med s~lvfunnet kom det ogs6 klart fram at Kongen
ikke bred seg om rikets Berglov (fra 1539), som forkynner f~rste finners
rett.
Det er ikke kjent om finnerne fikk
noen straff eller I~nn, men b6de
gjetergutten Jacob og faren hans
fikk arbeid p6 s~lvverket, og de har
en stor etterslekt i Kongsberg .
Hvor viktig den dansk/norske Kongen
s6 p6 dette s~lvfunnet ken man ane
n6r man vet at i mars 6ret etter
(1624) ble der holdt takksigelsegudstjenester i aile kirkene i Norge og
Denmark.

Kristian 4.
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KONGSBERG SepLWERK
Gruvedrift ble igangsatt kort etter at Kongens embedsmenn hadde overtatt
stplvforekomsten htpsten 1623. Kong Kristian 4. besekre forekomsten om
varen aret etter, og til cere for ham ble funngruven kalt Kongelig fVcJjestets gruve (senere kalt Kongens gruve). Kongens gruve har vcert Stplvverkets betydligste gruve. Den er drevet ned 1070m og har bidratt med
nesten halvparten av stplvproduksjonen. Kongen grunnla samtidig bergstaden Kongsberg.
Det kom raskt i gang drift pC en rekke andre nyfunnede forekomster i
omredet . Tilsammen ha r over 300 gruver og skjerp vcert drevet. Driftsresultatet har vcert meget varierende, med opp- og nedgangstider. Sterst
var Selvverker om kring 1770 , da det hadde omlag 4.000 ansa tte og 78
gruver var i drift samtidig. Kongsberg var cia Norges nest folkeri keste by
(etter Bergen ) . I 1805 ble verket nedlagt.
I 1816 ble Selvverker gjenopptatt i liten melesrckk, og i 1830 ble det
funnet rike malmpartier som ftprte til en 40 ar lang blomstringstid med
store overskudd til statskassa. Senere sank stplvprisen, og malmen ble
fottigere. Etter en lengre periode med underskudd ble Kongsberg Selvverk
nedlagt i 1957.
Bortsett fra to perioder pC 1600- ta llet hadde Selvverket he le sin drifts tid
vcert en statsbedrift. 1. 350 . 000 kg stplv var offisielt utvunne t, men mye
va r mistet i avgangen og mye var stjalet. Det er antatt at mye stja let
selv font ve ie n til selvsmeder i Telemark og Setesdal.

Fra skjeidehuset

Saggrenda.
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Kongsbe rg Selvverk har i sin 334 or lange historie hatt stor nasjonal betydning, spes ie lt pO 1600- og 1700-ta llet. Kongsberg va r et a v de f~rste
industrisam funn i Norge og hadde stor innflytel se pO ~konom i, pO norsk
bergver ksindustri, po den bergtekn iske utvi kling, pO skole - og be rgutdannelse ,
po helsevesen og po arkitektur. Det kan nevnes at Kongsberg ha dde ordnet
folkeskole fra 1627, en heyere skole fra 1720 , lnnfe rre yrkesoppllEring fra
1629, hadde bergse m inar med vitenska pe lig utdann els e fra 1757 og bergskole fra 1866. Til a bes~rg e legetj enesten hadde Selvverker bcrteskjcerere
{ba rbe re re} fra 1625 til 1659 og berg leger fra 1659 til 1924 . Selvverker
betalte I~nn til syke og skadede a rbei dere, og helt fra dets e ldste tid var
det en fast ordning for fetti gunderst~ttelse. Po 1700-tall et ble det lnnfert
et ordnet pensjonssystem for a ile a rbeidere og funksjoncerer og deres enker .
En for sin tid rimelig arbeidstid med I~ rdagsfri ble lnnfer t , Byen er kjent
for sin fine trehusbebyggelse og sin fine kirke , som er fra 1761.

OM GRUVEDRIFTEN
I Kongsberg Selvverks eldste tid foregikk bergbrytningen med hammer og
be rgsjern {"Schlegel und Eisen"}. Fyrsetting ble trol ig ogsa tatt i bruk
ganske kort tid etter at verket kom igang, mens handboring og kruttsprengning kom i bruk i 1680-arene. Fyrsetting (rned framdrift 1 - 6 m pro
maned} ble vesentlig brukt ved omlag horisontale innslag {stolle r, orter og
tve rrslag}, kruttsprengning ved omlag vertikale drifter {synker og sjakter}.
Disse be rgspengningsmetodene ble benyttet hel t fram til slutten av 1800tallet. Dynamitt kom i bruk i 1870-arene, omlag samtidig med stalboret.
I 1907 kom trykkluftboring med bergboremaskin igang. Bor med hardmetallkroner ble innfert so seint som etter Den annen verdenskrig . Det er
beregnet utdrevet ca. 200 .000 meter med stoller, orter, tverrslag, synker
og sjakter ved Kongsberg Selvverk,

Gruveboring med karbidlamper, ca. 1943.
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Vanntilsiget i gruvene var et problem, og alt i 1640-lIrene begynte man
1I bygge vannhjul for 1I pumpe vann ut av gruvene (sllkal t vannkunst) .
Kraften ble overfert fra vannhjul til gruve ved hje lp av et stangfelt, og
van net ble heiset opp i et system med uthulte trestokker (pumpestokker) .
Den fq>rste vannsq>ylemaskinen ble tatt i bruk i 1869. Prinsippet for den ne
var omlag det samme som for en dampmaskin , men vanntrykk ble benyttet
i stedet for damptrykk. Elektriske pumper ble ta tt i bruk i 1912.
Heising av maim foregikk til 1I beg ynne med med hllndha spe l, men me nneskekraft var ba re i stand til 1I heise opp ma im fra 20-30 meters dy p,
og hestegjq>pler ble tid Iig lnnfert , Vi kan fortsott se spor etter sl ike hesteva ndringer ved mange gruve r . Heste r kunne brukes ved heising ned til
100-150 meters dyp. Fra 1730-lIrene b le vannhjulene ogsll ta tt i bruk ti l
he ising . Det ble bygget vannhjul utstyrt moo dobbelt sett med motsatt
rettede skovle r (kjer rat) , slik a t man ved 1I styre vannet inn plI det ene
el ler de t andre av skove lsettene kunne heise tq>nnene opp el le r ned . Heising kunne dermed foregll ned til minst 2-300 meters dyp. Fa hrkunsten
til person transport ned i Kongens gruve kom i drift i 1878 . Fq>r de t og i
andre gruver mlltte gruvearbeiderene klatre i stiger. Flere timer a v orbe idstida kunne gll med til 1I klatre i stige r hver da g . Elekt riske heise r
ble tatt i bruk rundt 1912 . For transport i sto ller var man lenge avheng ig
av menneske- og ette rhvert hestekra ft. Det fq>rste bensindrevne gruv etog
kom i bruk i 19 12.
Va nnhju l til bru k for van nle nsing, he ising og pukki ng av ma im va r av
sterste viktighet for gruve ne i ove r to hundre lIr. I en nylig av slutte t re-

Fra Kongens Gruve,co. 1940 .
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gistrering ble det funnet 93 fundamenter etter hjulstuer i Kongsberg- omr6det.
Hjulstuene trengte vann, m en dett e vor der lite av i gruve6sene . Fro

m idten

0 '01

1600-to llet satte man igang e n, e tter dot idens m6 lestokk, g i-

gonti sk vannreguleri ng 0 '01 6sene ved gruvene. Det ble bygget en lang
rekke kunstige dammer og vannrenner fram til hjulstuene. V ed Sel vver kets

nedl egge lse i 1805 var 40-50 reg uleringsdcmmer og co . 25 km med vonnN\Jnge av vannrennene er fortsott i bruk pr o 1979 , men n6
som drikkevon nskilde for Kongsbergs befol kning.
renner j bruk .

Tyrifakl e r var gruvearbe ide rnes viktigste Iyskilde helt from til 1841 , do
a lj e lamper ble tot t i bruk . I 1911 ble karbidlampe r lnn fert, ag dette f¢rte
til en sterk forbedring av be lysningen i gruvene. Botte ridrevne hodelykter
ble f¢rst to tt i bruk kort tid f¢r Selvv erke ts ned legge lse i 1950- 6rene .

BRUK AV OP PNAVN
Det ska l ha vcert et mege t fint ag hum¢rfylt m ilj¢ blant a rbe ldeme ved
Selvv erket. Aile arbe iderne fikk oppnavn som ka rakterise rte dem el le r
som sky ldtes en spesiell hendelse de hadde vcert innblandet i. Enkelte av
navnen e egner seg ikke for trykk, men v i kan nevne "sporegrisen",
"Terje Vigen", "okev itten", lI avskjceringe nll, "qrlses kyttem" , "nesebltem",
II maga kj¢re t" og "G lcde Enke". "Akevitten" fikk sitt navn fordi han en
gong hodde stj61et en dunk med okevitt , mens "griseskyttern " engo ng skull e
skyte el skjcere , men vor s6 uhe ldig 6 treffe grisen isteden. No v nene
g ikk ofte i crv fro far til senn , og man her nedtegne t over 300 sl ike oppnovn .

DEN KONGELIGE MYNT
Det ble preget mynter i Norge forholdsvis kontinuerlig fro omlcg or 1000
til 1575 . Selvdrlften ved Kongsberg f¢rte til at myntproduksjonen ble tott
opp igien i Christian ia i 1628 og drevet from til 1695 .
Mynten p6 Kongsberg ble etcblert i 1686, og var en del av Kongsberg
Se lvver k from til 1825 . Mynten hadde delvis personell- ag kontralfellesskap med Selv verker helt til 1957. Den Kongelige Mynts merke, korslogt
h ommer og berqs[em, som er gjengitt p6 aile pregete mynter siden 1686,
er en "crv'' fro Kongsberg Selvverk.
Den Konge lig e Mynt har preget de fleste norske mynt er fro 1686, og her
Mynten er Be rgverksmus&ets
ncerm este nabo.

ogsa en ga nske be tyde lig me dolj eproduksjon.
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BERGVERKSMUSEET
I arene 1912-14 satte hyttemester C .c. Riiber og selvverksdlrekter Chr.
A . MUnster i gang en innsamling av historisk materiale, gjenstander og
selvstoffer i anledning de foresreende jubileer (Grunnloven 100 ar i 1914
og Kongsberg Selvverk 300 ar i 1923). Samlingen ble plassert i smeltehyttens annen etasje, i det rom sorn na inneholder mineralsaml inge n.
I 1937 foreslo stiger og senere museumsbestyrer Bjarne Sanness at det
skulle opprettes et selvverksmoseum . En betydelig innsaml ings- og innred ningsak tivitet font sted fram til 4. august 1945, do museet offisielt
ble apne t. Myntavdelingen ble apnet i 1948. I museet var det utstilt
en uva nlig rikholdig saml ing med tekniske gjenstander, se lvm tnerc lsc rnlingen va r verdenskjent , og en oppbygget miniatyrgruve i smeltehyttens
rekkcncl er ble mege t populcer, Hjulstuen ble innredet til restaurant,
Chr istia n Kvart Vertshus. I 195 1 ble foreningen Selvverksmuseers Venner
stiftet, og i dag har foreningen over 400 medlemmer.
Etter nedleggelsen av Kongsberg Selvverk i 1957 overtok museet gruveanleggene under dagen (i Kongens gruve), og de ncerrneste bygningene utenfor inngangen til Kristian den sjuendes stoll i Saggrenda. Gruvetoget
frak ter na hver sommer over 30.000 turister inn til omvisning i Kongens
gruve, 2.300 meter inn i fjellet. Museet overtok ogsa et omrede med
gruvebygninger ved Haus Sachsen gruve , oppe pC Gruveesen, I 1965 ble
museet landsmuseum for norsk bergverksdrift, og skiftet navn til Bergverksmuseet. I de senere ar har museets avdelinger tilsammen hatt over
50.000 besekende hver sommer.

Nybrua er helt til hlPyre. De tre bygningene ved elva like nedenfor brua
er "Den Konglige Mynt". Resten av bygningene langs elva ned mot parkomradet er de gamle slPlvverksbygningene, na "Bergverksmoseet",
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Etter hvert er de t ogs6 oppf~rt en resepsjon me llom hovedbygningene og
e t sakkerhus og e t kartverksrom i sme ltehyttas loftsetas je . Muse e ts ove r
20 m6 1 store om r6de er porkmess ig behandle t, og museet hor fMt en a mfiscene og et dansegu lv i parken. Vide re er de t f¢lft opp en be rgmannsstue og e t pukkverk p6 musee ts p:ukomrode . Innredningen ov e t start
introduksjonsrom vedre rende norsk be rgverksdrift gllr mot slutte n, me ns
utbygginge n av det goml e sme lteovnsrom met som skel bel yse prosesser for
a nrikning av ma im og smel ting 56 vidt er komm et i gang. Muse et har
begynt a bygge opp e t sentrala rkiv for norsk bergverkshistorisk moteria le.

KO N GSBERG JERNVERK
Kongsberg Sel vver k forbrukte mye jernmaterialer og st¢pegods ved driften,
og tonken om 6 bY9ge et eget jem verk kern tidlig from.
Et jem verk med
mosa vn 5t O Ferdig i 1689. Are t etter ble ve rke t ov erdratt til en kjtppma nn
fro Kongsberg, me n han fikk problem er og ve rke t ble nedlagt etter kort
tid . I beg ynne lsen av 1730-orene ble det gamle jem verket sott i stand
igj en, og drift bl e igangsatt pC Flere jemgruve r i ncerheten for 6 skaffe
maim . De nne mal men v iste seg 6 VCEre tungtsmeltelig, so det ble n~

ve ndig 6 skaffe tilleggsma lm fro

S~rl andet ,

s",rl ig fro Arenda!.

Dette bl e

for dyrt, og ve rket ble igjen nedlagt e tter f6 6r.

Et nytt jernverk sto
Dette ble salgt ti l verkse ier Peder Cappele n l 1824 og

ferdig i 1809.
ned lag t onn kring 1850.

BERGSEMINARET

Do

s~lv

ble funnet i Kongsberg i 1623, vcr det f6 i Norge sam hadde

kunnskaper om gruvedrift . Kongsberg Selvverk ble derfor i mange or
lede t av tyske bergmenn, og se lv blant gruvearbeiderne var det lang e en
tysk dominans. Den ftprste nceskfedte leder av Se lvverket, Mic hae l A.
He ltzen, ble a nsat t i 1756 , og ben fikk all erede aret e tter eeren av a sta
som forfatter av de n "relat ion" scm fq>rte til Den Konge li ge approbasjon
av 19 .09.1 757 om opprettelsen av 8ergsemi nare t pO Kongsberg . 8ergse m inaret va r ve rdens eldste bergtekniske hq>yskole.
Fcpr opprette lsen hadde det cit i Flere ti-ar bli tt proktisert en slags leerlinge - og reisest ipendieordn ing for opplCEring til lede nde stillinger ved

Se lvver ket ,

Fro 1715 ble to unge menn av gangen plukket ut t il 6 f~ l ge

Imrlinge undervisning i 3-5 arige kurs. LCEriingene fikk en understettel se
pO 52 riksdoler i 6ret. En del fikk reisestipend ier til utlandet et te r endt

oppl",ring .

Opp til 1757 er co . 20 I",rlinger kjent ved navn .

Antell kandidoter ved Bergseminoret var i .g je nnomsnitt ikke s(Erlig sterre
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enn vee! lcerlingekursene, men det var f1ere som fulgte seminarets enkelte
forelesningsserier, og som derved dyktiggjorde seg til lavere lederstillinger.
De fleste kandidater fra Bergseminaret oppnedde siden hepye still inger og
annerkjennelse for sin dyktighet. fv40nge satte spor etter seg ogso i tilgrensende tekniske faggrener i Norge, siden de var sin samtids eneste
utdannede sivilingenieprer. Ved Bergseminaret var det lcererstill inger opp
til professors grad. I 1786 ble den kjente Bergseminarbygningen oppfert ,
Bygningen brukes i dog av Telemark Infanteriregiment nr . 3.
Bergseminaret hadde lenge kummerlige laboratorieforhold og savnet et
"Naturalkabinet" (mineralsaml ing). I 1769 ble det bevilget 200 riksdaler
til innredning av et kabinett og 1000 riksdoler fordelt over ette or til
lnnkjep av "Stuffer, Bergarter og allehaande Mineraler". 11777 var
mineralsamlingen fortsatt liten og mangelfull og lcereren, bergmedicus
Peter Thorstensen, flyttet sin egen samling pO 3000 nummer til forelesningssalen for 0 bruke den i undervisningen. Like etter ble lokalet
brannherjet, og hele den verdifulle samlingen gikk tapt sammen med
beker og fysikkinstrumenter.
Hesten 1811 ble det bestemt at et universitet skulle opprettes i Norge,
og det skulle ligge pO Kongsberg, siden det der alt var lokaler og en
hepyere lcereanstalt. Vinteren 1812 ble den siste beslutningen omgjort
og Christiania (Oslo) voigt istedet. I 1814 ble Bergseminarets samlinger
(iberegne t mineralsamlingen) overfert til det nye universitetet.
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