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Norsk Folkemuseum
på Bygdøy i Oslo åpner i 2019
en ny og stor kulturhistorisk
utstilling som skal vise borger
skapets og embetsstandens
betydning for fremveksten av
det moderne Norge. Utstillin
gen spenner over tidsrommet
fra 1600 til 1914, en periode
der Norge gjennom økende
handel og kulturutveksling tok
stadig mer del i større globale
forbrukstrender og idéstrøm
ninger. Norsk Folkemuseum vil
sette søkelys på enkeltmen
nesker som gjennom sine
handlinger skapte nye forut
setninger for fremtiden. I en
serie artikler vil Aftenposten
Historie ta for seg de for
skjellige tidsepokene og
de som bidro til å sette sitt
preg på dem.
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Stjal kongens
sølv til egen
luksus
Denne gouachen av
kunstneren Johannes
Flintoe (1787–1870) har
tittelen Fra kongens gruve,
Kongsberg og er malt i 1834.
Arbeiderne er kledd slik de
kanskje var på 1600- og
1700-tallet, det vil si at de
bærer den svarte bergmannsdrakten med kittel, kalott og
«rævskinn». Rævskinnet (Arschleder) bar bergmannen i gruven som
beskyttelse mot kulde, fuktighet og
slitasje. Dette ble et yrkessymbol, på
samme måte som «Schlägel und
Eisen», talglampen og bergmannsstaven. Museumspedagog Erik Engebretsen
ved Norsk Bergverksmuseum setter et
spørsmålstegn ved i hvor stor utstrekning
bergmannsdrakten var arbeidsantrekk, og
hvor tidlig drakten kan ha gått over til å bli
et festantrekk.
Foto: Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design

Mynt fra 1725 med kong Frederik
4.s monogram. Dette er en av mynttypene som Henrik Christoffer
Meyer ble beskyldt for å ha latt
prege med for lavt sølvinnhold i
årene fra 1723 til han ble suspendert høsten 1727. Meyer
overtok som myntmester ved
sølvverket på Kongsberg
etter sin far i 1719. Faren
refset ham gjentatte ganger
for hans overdådige livsførsel, og det endte med at
Henrik Christoffer kastet sin
far på dør og sparket ham
utfor trappen. Kanskje ikke
tilfeldig at det var i 1723,
nettopp det året faren døde, at
Meyer falt for fristelsen til å
prege underlødig mynt? Fortjenesten puttet han i egen lomme,
men allerede i 1727 førte Meyers
storslåtte forbruk til hans fall. Foto:
Stian Nybru/
Norsk Folkemuseum

Det var en av de store
skandaler i 1700-tallets Norge.
Myntmesteren ved sølvverket på Kongsberg
– Henrik Christoffer Meyer – ble grepet i å ha
stjålet av sølvet til Den Kongelige Mynt ved
å blande ut sølvmyntene med for mye av det
billigere kobberet. Fra å ha innehatt en
nøkkelstilling i rikets pengevesen og vært
ledende i byens sosietet endte han sitt liv
som straffange på Akershus festning.
Nr. 9 • 2017
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utdannelse fra Oslo og Oxford.

Få hadde en mer betrodd stilling i landet enn
han som hadde ansvaret for å støpe kongens
mynt. Få forbrytelser kunne være alvorligere
enn å ødelegge rikets penger til egen vinning.

En død i vanære
Den kongelige myntmester Meyer hadde vært
uforsiktig nok til å vekke oppsikt med et levesett på stor fot. Folk i hans omgivelser var
vitne til en ødsel pengebruk som ikke sto i
noe rimelig forhold til hans lønn.
– Fortellingen om myntmester Meyer skiller seg ut ved sitt drama, der hovedpersonen
opplever et fall i avgrunnen, fra et liv i sus og
dus på toppen av samfunnet til en død i elendighet og vanære.
Det sier historikeren Bjørn Ivar Berg. Han
er forsker ved Norsk Bergverksmuseum i det
tidligere sølvverket på Kongsberg og kjenner
dette dramaet i detalj.
Straffen for den utro myntmester var
døden. Kongen i København, Frederik 4., viste
sin spesielle form for nåde: Han skånet den
dømte for henrettelse og gjorde om dommen
– til offentlig pisking og brennemerking fulgt
av straffarbeid på Akershus festning resten
av livet, slaveri som det ble kalt.
Med en slik form for benådning ville kanskje enkelte ugjerningsmenn ha foretrukket
kort prosess med skarpretterens sverd.
Etter bare et par måneder slavearbeid døde
Meyer bak festningens murer. Overgangen
hadde vært for stor, fra en luksustilværelse i
det storartede herskapshuset som han måtte
ha finansiert med kongens underslåtte sølv.

Sølvgruvenes rikdom
I det dansk-norske riket var sølvverket på
Kongsberg en hjørnesteinsbedrift.
Sølveventyret hadde startet våren 1623 da
to gjeterbarn, Helga Verp og Jakob Grosvold,

støtte på det edle metallet i åsene i Sandsvær
vest for det som i dag er sentrum av byen, ved
det som ble Kongens gruve. I folkeminnet har
sagn blandet seg med virkelighet. Ifølge sagnet hadde gjeterbarna med seg en okse som

stanget så hardt i berget at skinnende sølv
kom til syne. Det fortelles at bønder i bygda
i hemmelighet skal ha tatt ut sølv fra berget
før dette. Kjent er det i hvert fall at noen av
dem sikret seg sin del av sølvet den første

Sølvverket på Kongsberg utviklet seg under ledelse av berghauptmann Joachim Andreas
Stukenbrock (1699–1756) til å bli Norges største bergverk. Kongsberg by ble anlagt som følge
av sølvfunnene, og vokste raskt til å bli en av landets største og rikeste byer. Stukenbrock var
ikke bare den viktigste bergverksmannen i Norge på 1700-tallet, men også en dyktig arkitekt
som tegnet Kongsberg kirke. Maleriet er trolig et selvportrett, og til venstre for ham i bildet
sees byen som han var med på å skape. I bildet skimtes også Meyergården. Originalmaleriet
eies i dag av Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg.

Foto og samling: Norsk Bergverksmuseum
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Kongsberg ble anlagt av kong Christian 4. selv i 1624 da han kom for å inspisere sølvfunnet. Han ga byen navnet Konningsberg – «kongens
berg». Byen vokste veldig raskt. Tyske fagarbeidere strømmet til for å bygge opp gruvedriften. I folketellingen i 1769 hadde Kongsberg over
8000 innbyggere og var Norges nest største by. Bergseminaret på Kongsberg var Europas første høyere utdannelse i bergteknikk, opprettet i
1757. Det ble nedlagt i 1814, da utdanningen ble overført til det nyopprettede Universitetet i Christiania. Maleriet av den danske kunstneren
Johannes Rach (1721–1783) er fra 1747, men er antagelig malt etter et eldre forelegg. I forgrunnen trer myntmester Meyers store palé frem
med sitt store hageanlegg.
Foto: Nationalmuseet i København

tiden etter at barnas funn hadde kommet for
en dag.
Gjetord om sølvfunnet spredte seg like til
stattholder Jens Juel i Christiania og fra ham
videre til kongen i København, Christian 4.
Reaksjonen fra rikets høyeste makthavere lot
ikke vente på seg. Alt etter få måneder, i okto-

ber det samme året, var sølvgruven i drift på
stattholderens bud. På våren året etter kom
kong Christian i egen person for å bese sin
nye sølvgruve, og han grunnla bergstaden
Kongsberg.
Norges mest kjente bergverk gjennom
tidene var i drift gjennom århundrer, fra 1623

frem til 1958, og det sørget for sølv til riket
under alle Christian 4.s etterfølgere på tronen
frem til Olav 5. Byen var en grunnstein for
landets pengevesen, ettersom sølvet var det
metall som kongens mynt var laget av. Sølvverket var hovedprodusent av statens myntsølv gjennom det aller meste av sin historie.
Nr. 9 • 2017
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I 1769 var Kongsberg blitt Norges nest største
by etter Bergen. Edelmetallene sølv og gull
ble sett på som de kosteligste skatter for en
stat. Den herskende økonomiske tankegang
i eneveldets tid – den såkalte merkantilismen
– la ekstra vekt på det edle metall som den
fremste målestokk for statens velstand.

En snarvei til penger
For å gjøre myntene slitesterke ble en mindre
andel kobber blandet inn i metallet, ved det
som på fagspråket kalles en legering. Det var
i denne utblandingen av sølvet med kobber
at Meyer fant sin snarvei til å bli rik.
Like fra sin fødsel hadde Meyer ligget an til
en plass på innsiden i systemet. Han hadde
tatt over embetet som myntmester ved sølvverket etter sin tyske far, Henning Christoffer
Meyer. Da verket ble bygget ut, ble tyske bergmenn tilkalt for å ta seg av utvinningen på
fagkyndig vis. Henning Meyer kom fra Goslar
ved Harz-fjellene, der det hadde vært sølvgruver fra gammel tid. Da Den Kongelige Mynt
ble opprettet på Kongsberg i 1686 som en del
av sølvverket, ble fagmannen fra Goslar den
første leder. Da sønnen Henrik overtok i 1719,
hadde han lært teknikken grundig, dels
under veiledning av sin far, dels under langvarige studiereiser i Europa.
Ifølge rettens dom hadde han i smug forsynt seg med en del av sølvet som skulle gi
myntene verdi.
– Det synligste eksempelet på den unge
myntmesterens ødsle levesett var praktbygningen han fikk oppført. Der ble det ikke
spart på noe, og der levde han i fornem stil
med sin hustru Christine Marie Brun, datter
av en velstående kjøpmann, forteller Bjørn
Ivar Berg.
Et tak fra dette huset med utsøkte malte
dekorasjoner, utført av 1700-tallets kunstnere,
er i Norsk Folkemuseums eie. Det vil i museets
planlagte nye faste utstilling minne besøkende om den fremste blant norske falskmyntnere.

Huset hadde Meyer bygd som et bypalé,
med de staseligste interiører, rikt utsmykket
av dyktige håndverkere og kunstnere, blant
dem maleren Asmus Boyesen fra Slesvig, med
takhimlinger, vegger betrukket med lerret og
tapet, et monumentalt trappeanlegg, 640
kvadratmeter boflate fordelt på 22 rom, noen
av dem saler og gemakker, et tilsvarende
standsmessig hageanlegg med 14 statuer
utskåret i tre og kunstferdig malt. En stor tje-
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nerstab hørte med, og dessuten gartner,
mange flotte ridehester og attpåtil et tamt
reinsdyr, forteller Berg. Som om ikke det var
nok, kjøpte Meyer flere hus og løkker i byen
og bondegårder i Eiker og Sandsvær.

Misunnelse og mistanke
Ikke minst Meyers kolleger ved sølvverket
syntes det var noe som skurret. Her var de
vitne til at myntmesteren bygde seg et her-

skapshus som fikk det til å se ut som han sto
på toppen av rangstigen i bergstaden. Men
faktum var at han hadde en forholdsvis
begrenset gasje på 300 riksdaler i året, en
brøkdel av lønnen til sølvverkets direktør,
berghauptmannen, som fikk 2000 riksdaler,
og mindre enn flere andre av lederne ved verket, forteller Berg.
Vi kan jo tenke oss hvordan dette spriket
mellom inntekt og forbruk må ha vakt både
misunnelse og mistanke blant de andre
betrodde menn i bergstaden, ikke minst
de som hadde høyere lønn enn ham,
men likevel hadde mindre å rutte
med.
Under etterforskningen ble det regnet ut at Meyer rådde over verdier for
omkring 22.000 riksdaler, mer enn 70
ganger hans årslønn. Det kunne ikke
forklares med at han hadde arvet så
mye. Tvert imot hadde han gitt sin far
understøttelse til livets opphold etter
at han hadde gått av. Dessuten satt

Bergmannsøksen var opprinnelig et arbeidsredskap som
ble brukt til å hugge malmen løs fra fjellet, men gikk tidlig
over til å bli et verdighetstegn og et bilde på bergmannskulturen. Øksene utviklet seg utover på 1600- og
1700-tallet til å bli svært så dekorative, og ble båret av
bergverkenes øverste ledere. Denne bergmannsøksen fra
Kongsberg er datert 1711. Den er rikt utsmykket med
utskjæringer og med elementer av elfenben og messing i
skaftet. Øksen er i dag i Norsk Folkemuseums samling. 
Foto: Norsk Folkemuseum

Saken mot myntmester Meyer er en dramatisk historie om grådighet og rettferdighet. Ditlev
Wibe (t.v.) og Bartholomæus Deichman (t.h.) var hovedpersonene i dragkampen om mynt
mesterens skyld. Vibe var stattholder i Norge fra 1722 til sin død i 1731, mens Deichman ble
biskop i Christiania fra 1712 frem til han, uten forklaring, ble suspendert i 1730 av den nye
kongen Christian 6. Begge hadde en fremtredende rolle i undersøkelseskommisjonen som
skulle vurdere om Meyer hadde preget falske mynter. Mens en enstemmig kommisjon fant
Meyer skyldig, ble han langt på vei frikjent av folkemeningen. Biskop Deichman ble sett som
skurken i dramaet og satt bokstavelig talt igjen med lang nese. Det hjalp ham ikke akkurat at
han hadde løsnese.

Foto: Haakon Harriss/Norsk Folkemuseum og Danmark Riges Historie vol. 5/

Wikimedia Commons

farens annen hustru i uskiftet bo etter hans
død. Arven som Henriks kone Christine hadde
brakt med seg inn i ekteskapet var heller ikke
all verden – 620 riksdaler, forteller Berg.
Her måtte det være noe muffens.

Granskerne
Paleet som Henrik Christoffer Meyer fikk
oppført i 1720-årene, ble en av de mest
praktfulle bygningene i Norge. Maleren
Asmus Boyesen fra Flensburg fikk oppdraget
med å dekorere vegger og tak. Himlingen
som opprinnelig er fra myntmester Meyers
sovegemakk, er malt med blomster og akantusblader langs listene og med hans initialer
– H, C og M – i hvert sitt hjørne. Taket har
vært utstilt på Norsk Folkemuseum siden
1919 og skal fra 2019 inngå i en ny utstilling.
Foto: Haakon Harriss/Norsk Folkemuseum
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Nettet begynte å snøre seg sammen rundt
myntmesteren da ledelsen for bergverkene,
overbergamtet, foretok ettersyn i regnskapene. De fikk mistanke om at mindre mynt
var levert til den kongelige bergkasse enn det
burde, ut fra sølvmengde satt inn i produksjonen. Ved videre granskning viste det seg
ikke bare å være mangel på metall på lageret
til myntproduksjonen, men, som det mest
alvorlige, mynter med for lavt innhold av sølv.
Ved denne avsløringen ble myntmester

Meyer arrestert sammen med sin assistent,
guardeinen, som skulle kontrollere myntenes
metallinnhold.
Om dette forteller Bjørn Ivar Berg at en
undersøkelseskommisjon ble nedsatt for å
etterforske saken. Fremste medlem var kong
Frederik 4.s stattholder i Norge, Ditlev Wibe,
dernest biskopen i Oslo, Bartholomæus
Deichman, som var en aktiv skikkelse i samfunnslivet, nær knyttet til kongen og godt
kjent på Kongsberg. Så kongetro var Deichman at han var en av de svært få geistlige som
støttet at kongen giftet seg «til venstre hånd»
med sin elskerinne Anna Sophie Reventlow
mens han fortsatt var gift «til høyre hånd»
med gamledronningen.
Stattholder Wibe og biskop Deichman ble
oppfattet som motpoler i kommisjonen.
Nr. 9 • 2017
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Henrik Christoffer Meyer ble brennemerket
med denne type brennejern som tegn på at
han var blitt dømt æresløs. Jernet ble varmet
til det glødet og så satt i fangens panne eller
rygg. Det er ikke mulig å si om det er akkurat
dette jernet som ble brukt til å merke Meyer,
men det er ikke usannsynlig, ettersom det
har tilhørt skarpretterfamilien Lædel, som
virket i Christiania på 1700-tallet. Jernet
tilhører Justismuseet i Trondheim.

Foto: Justismuseet

Deichman var den som gikk hardest ut mot
Meyer, mens Wibe holdt mer igjen. Som stattholder og oslobisp var disse de to fremste av
kongens menn på Østlandet, og det ble sagt
at det var rivalisering mellom dem.
Wibe var en avholdt mann, mens biskop
Deichman var omstridt og hadde mange fiender. For å øke inntektene til den kongelige
statskasse gikk han hardt frem mot bøndene
med inndrivelse av skatter, og gjennomførte
salg av kirker og kirkegods til pengesterke
borgere. Det ble spredd nidvers om ham i en
stil som ikke var uvanlig på den tid, der han
ble beskyldt for å leve et verdslig og lastefullt
liv som ikke sømmet seg en Herrens tjener.
Uviljen mot den mektige prelat som var
myntmesterens fremste anklager – og dertil
en personlig uvenn – kan ha skapt grobunn
for forestillinger om at Meyer ble uskyldig
dømt.

Fiendskap og hat
Senere ble det påstått at Deichman hadde lagt
myntmester Meyer for hat på grunn av en
uforsiktig bemerkning han hadde kommet
med i et middagsselskap. Han hadde i spøk
kritisert sin maler Asmus Boyesen for å ha
fremstilt en geistlig med nese – mens alle visste at Deichman hadde løsnese. Det gjorde
ikke saken bedre at en ødelagt nese var kjent
som å være en følge av syfilis. Det ble også
fortalt at Meyer skulle ha hengt portrettet av
Deichman på et «foraktelig» sted, det vil si på
toalettet, eller sagt at det burde henge der.
Ikke rart biskopen var rasende. Meyer kan
sikkert ha fått med seg noen av de tallrike
nidversene om Deichman, med innslag av
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I det dansk-norske eneveldet var loven gitt av Gud, her i skikkelse ved sin jordiske representant, kongen, den store far i København. På denne ovnsplaten fra 1699 ser vi Christian 5.
sittende på sin trone, flankert av to kvinneskikkelser som holder symboler på overflod og
rettferdighet. Foran kongen ligger en bok, trolig ment å skulle symbolisere Christian 5.s Norske Lov, vedtatt i 1687. Motivet er hentet fra tittelbladet til en tidlig utgave av lovboken og
overført til en ovn produsert av Bærums Verk. Nederst ser vi signaturen HK for den tyske
jernverkspionéren Herman Krefting, som kom til Norge i 1624 og moderniserte norsk jernverksindustri. Ovnsplaten tilhører Norsk Folkemuseums samling av gamle ovner.

Foto: Haakon Harriss/Norsk Folkemuseum

vulgære uttrykk, om enn gjengitt i lett kamuflasje på tysk:
«Bisp Deichman og den sorte Pest,
Er et for Norske Drenge,
Dog Pesten gav dem snart sin Rest,
Men Bispen qvæl dem længe.
Dernest i Bondens suure Sveed,
Han ælter Honning-Kage,
Ja Bierge-Folck ej er i Fræd,
for denne sorte Drage.
Dog tenck nu Du er Næse-løs,
Du dig langt bedre skicker,
Hos Venus og hver Lefle-Tøs,
At blive Fotzen-Licker.»

Avsløringen og dommen
Etterforskningen avslørte at en stor del av de
undersøkte myntene hadde for lav lødighet
– med andre ord: De manglet den foreskrevne
sølvmengden. Meyer prøvde å forsvare seg
med at myntene måtte være falske. Dette ble
tilbakevist, da det viste seg at myntene med
for lite sølv var slått med Den Kongelige

Mynts originale pregestempler.
Det ble regnet ut at Meyer kunne ha tilegnet seg omkring 40.000 riksdaler ved å
underslå sølv som var beregnet på myntene.
Kommisjonen kjente enstemmig Meyer
skyldig i å ha forfalsket rikets mynt. Dommen
over ham var i samsvar med kong Christian
5.s Norske Lov av 1687, paragraf 6-18-2: «Understaar sig nogen at slaa nogen Mynt uden Kongens Forlov eller i nogen Maade at forfalske
Kongens Mynt hand bør at straffis paa Ære,
Liv og Gods.»
Det betydde at han i tillegg til vanæren
skulle dømmes til døden, og at alt han eide,
skulle beslaglegges av staten.
Kommisjonen sendte sin kjennelse til kong
Frederik i København. Den harde straffen for
falskmyntneri var begrunnet i at det ødela
rikets pengevesen og dermed hele samfunnet, og med kongens våpen på myntene var
det i tillegg en forbrytelse mot kongens person.
Frederik 4. pleide å sette seg grundig inn i

Kongsbergs storhetstid har i dag sitt fremste symbol i Kongsberg kirke – Norges største om man måler i antall sitteplasser (2400). Kong Frederik 4. bevilget penger til å bygge kirken i 1721, men den sto ferdig først i 1761. Utformingen sto særlig to berghauptmenn fra Kongsberg sølvverk for. Joachim Stukenbrock tegnet kirken i 1739 og la selv ned grunnsteinen året etter. Etter Stukenbrocks død i 1756 overtok hans
etterfølger Michael Heltzen stillingen både som berghauptmann og arkitekt. Med hjelp av treskjærer Henrik Bech og malerne Eric Gustav Tunmarck og Niels Thaanning ble kirken ferdigstilt i rik rokokkostil. På bildet ser vi «kongestolveggen» med plass til de kongelige familiemedlemmene øverst og losjen for overberghauptmannen under. 
Foto: Ron Jansen

statens anliggender. For en konge var dette
en viktig sak.

Pisket på torget
og brennemerket
Kong Frederik besluttet at selv om Meyer med
sin «grove og formastelige Gierning» vel
hadde fortjent henrettelse, «have Vi det dog
derhen af besynderlig Naade allernaadigst
vildet mitigere» (dvs. formilde) «at Myntmester Meyer maa skienkes Livet [...] men at hand
derimod skal kagstryges, brendemerches og
til ævig Fengsel og Arbeyde udi Aggershuus
Fæstning at hensettes».
Kakstryking betød at den dømte ble offent-

lig pisket, bundet til en påle kalt «kake». Brennemerkingen skjedde ved at tyvsmerket ble
svidd inn i den dømtes panne. Med det ble
myntmesteren for alltid merket som en æreløs person. Det betydde kanskje ikke så mye
fra eller til, i og med at han som livsvarig
slavearbeider aldri ville slippe ut i det vanlige samfunnet igjen, påpeker Bjørn Ivar
Berg.
Straffen ble fullbyrdet 16. februar 1729 av
den tilkalte skarpretteren, Anders Jonsen, og
fulgt av en stor folkemengde på torget i bergstaden, det nåværende Kirketorget. I kvitteringen for mottatt honorar på 10 riksdaler for
oppdraget bekreftet skarpretter Jonsen å ha

påført den dømte 27 piskeslag og satt brennemerket i hans panne.
Meyers assistent guardeinen fikk avskjed i
unåde og 200 riksdaler i bot.
Bare et par måneder senere var Meyer død
på Akershus. Alle hans midler og all hans eiendom var beslaglagt av staten.

På folkemunne
Historien om den utro myntmester og hans
endelikt gjorde sterkt inntrykk på høy og lav.
Den har levd videre på folkemunne i Kongsberg-traktene, og noen vil si i folkefantasien,
for det har ikke manglet på mer eller mindre
frodige historier om hva som angivelig skjedNr. 9 • 2017
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de. Her fantes sørgelige skjebner og tårer for
mang en skillingsvise.
Enken Christine Marie kjempet mannens
sak. Ifølge en av historiene som ble fortalt og
gjenfortalt, skulle hun ha oppnådd å få dommen formildet slik at mannen skulle bli skånet for pisking og brennemerking, men så var
hun kommet for sent til retterstedet. Meyers
uskyld skulle senere ha blitt bevist, og enken
skulle ha fått 3000 riksdaler i oppreisning.
Men dette er nok folketro og ikke virkelighet.
Slike forestillinger kan ha bygget på at den
tidligere husfrue i Meyers palé etter noen år
fikk ut sin egen families arvemidler fra dødsboet etter sin vanærede mann. Hun døde
barnløs fire år senere.
Noen av historiefortellerne kan også ha
vært farget av at Meyer lot til å ha vært godt
likt blant allmuen i området, mens hans
fremste refser biskop Deichman var mislikt.
Slektshistorikeren Wilhelm Lassen skrev i en
senere beretning om saken at dommen
«smertede de fleste, eftersom Meyer var
almindelig yndet».

Folkets vrede
I samme retning virket det at bergstaden i
disse tider var rammet av mye misnøye og
strid. Rett som det var, ledet menigmanns
prøvelser til harme mot de høye herrer, som
dessuten gjerne var av utenlandsk herkomst,
og som på folkemunne ble mistenkeliggjort
for å mele sin egen kake på det lokale småkårsfolkets bekostning.
I de historiske kildene nevnes flere opprør
blant arbeiderne på sølvverket – ett av dem i
1730, året etter Henrik Meyers død, dertil opptøyer i 1690 og 1795, samt organiserte klageaksjoner i 1770-årene. Det var mye slit og
utrivelige, farlige arbeidsforhold med skralt
økonomisk vederlag for dem som hadde jobben med å utvinne det edle metall, desto hardere å holde ut når det gikk sammen med
knapphet og ublu priser på matvarer for
arbeiderne. Nedbemanninger i perioder med
lavere utvinning kunne føre til desto mer sult
og nød for noen.

Kvinnene førte an
Også blant kvinnene i bergstaden ble det rapportert om uro. Kvinnenes vrede skyldtes de
usle kår som verksarbeidere og deres familier stundom levde under. Det meste av opptøyer og arbeideraksjoner ble utløst på grunn
av matmangel, svikt i lønnsutbetaling eller
andre av dagliglivets plager. Øvrigheten svarte gjerne med å sende inn soldater, og opprørene ble slått ned uten at noen ble drept eller
henrettet. Flere dødsdommer ble avsagt, men
de dømte ble benådet. Under urolighetene i
1730 sloss bergmenn mot kavaleriets dragoner på Kirketorget der kvinner egget sine
menn til strid. Kvinnene ble omtalt av øvrighetens talsmenn som «Amazoner», «Xanthip-
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Slik fremstår Meyergården i dag. Etter sin storhetstid i 1720-årene fikk gården en omskiftelig
tilværelse. I en periode var den kornmagasin på Kongsberg, og fra 1913 lager for Forsvaret på
Gardermoen. Før flyttingen til Gardermoen sikret Norsk Folkemuseum seg deler av interiøret.
Fire dekorerte takhimlinger i tillegg til gerikter, brystpaneler og en trapp med balustre ble på
denne måten bevart. Flere veggpaneler skal dessuten ha blitt bygd inn i en bolig på Kongsberg. Da den nye flyplassen åpnet på Gardermoen i 1998, kunne Meyers fordums praktgård
fort ha lidd samme skjebne som sin første eier. Isteden ble den reddet i siste øyeblikk og har
nå gjenoppstått på Børter gård i Enebakk. 
Foto: Ulf Andenæs

per» og «afsindige Furier». Mange av de
opprørske menn ble straffet med fangenskap
på Akershus festning. I 1795 var det kvinner
som førte an under urolighetene. Blant disse
sto en av anførerne frem med nidord mot de
velnærte høye herrer i overbergamtet, omtalte dem som «tykkvommer» og hevdet at det
«burde spinnes snorer av tarmene deres». For
disse uforsonlige ord fikk hun to måneder i
tukthus.

Huset som vakte mistanke
Også herskapshuset som Meyer hadde bygd,
og som vakte mistanken om at han hadde
forsynt seg utilbørlig av kongens sølv, havnet
på nedtur, men det overlevde på et vis.
Det ble degradert til å bli magasin for korn
og matvarer til sølvverket og bygd på med et
lagerhus. I 1913 ble det overtatt av Forsvaret,
plukket fra hverandre og flyttet fra Kongsberg
til Gardermoen, der det ble tatt i bruk som
del av et militært lageranlegg, sterkt forringet
både utvendig og innvendig. Det var før flyttingen av huset til Gardermoen at Folkemuseet sikret seg deler av innredningen.
Hundre år etter flyttingen sto Meyers palé
der fortsatt, nær inntil rullebanen på den nye
storflyplassen, en nedslitt og dyster trebygning, som en sørgelig levning etter myntmesterens velmaktsdager. Det som en gang hadde
vært en av landets flotteste privatboliger, var
ombygd og påbygd til det ugjenkjennelige,
med en skamfert fasade, ribbet for gammel
glans; det var nesten ikke mulig å forstå hvor
overdådig det en gang hadde vært.
Ved utbyggingen av den nye flyplassen var
bygningen blitt stående i veien, oppgitt både

av sine nye eiere og av kulturminnevernet.
Planer om flytting og restaurering var drøftet,
men skrinlagt, både fordi Riksantikvaren og
andre interesserte fant det for dyrt, og fordi
de anså at det var for lite tilbake å verne. Etter
snart 300 år syntes håpet ute for det fordums
palé. Det ble planlagt revet.

Gjenreist i Enebakk
Da dukket en uventet redningsmann opp, en
privatmann, som tok på seg ansvaret ingen
andre hadde våget å ta: Christian Oppegaard,
gårdbruker og skogeier på Børter gård i Enebakk, en av de mest tradisjonsrike gårdene i
bygda, fra før med mange bevaringsverdige
hus på eiendommen.
Oppegaard og hans familie fikk demontert
bygningen. Nå står den gjenreist på gården i
Enebakk, i restaurert stand, bare begrenset
av de rammer som økonomien har satt, og av
det uoppnåelige i å dokumentere hver eneste
detalj antikvarisk. Noe av innredningen som
har ligget lagret på Norsk Folkemuseum, har
museet gitt tilbake til det gjenreiste huset.
Tre århundrer etter at husets byggherre endte
i fangehullet, skal det bli nytt liv i de gamle
salonger.

Ingen tvil om skyld
Hva så med de folkelige forestillingene om
Meyers uskyld? Kunne det tenkes at han
hadde vært offer for et justismord?
Dessverre for Meyers ettermæle kan det
ikke være tvil om hans skyld, sier Berg.
– Undersøkelsene som ble gjort i saken, var
grundige. Bevisene mot ham var for sterke.

ɁɁ Falskmyntneren Meyer den
yngre: Henrik Christoffer Meyer (1689–
1729). Hovedpersonen var myntmester
ved sølvverket i Kongsberg fra 1719. Gift
samme år med Christine Brun. Kanselliråd fra 1724. Fikk i 1727 ettersyn i regnskapene, fulgt av etterforskning og
tiltale for falskmyntneri med underslag
av rikets sølv. Dømt og straffet februar
1729. Død som slavearbeider på Akershus festning to måneder senere.
ɁɁ Hustruen: Christine Marie Meyer, født
Brun. Gift med ovennevnte Henrik
Meyer i 1719. Kjempet sin manns sak
etter at han ble arrestert i 1727. Enke i
1729. Død 1733.
ɁɁ Meyer den eldre: Henning Christoffer
Meyer (1656–1723). Tysk smeltehytteinspektør. Kom fra Goslar ved gruveområdet i Harz i det sentrale Tyskland. Hentet
inn til Kongsberg i 1686 for å bli myntmester ved sølvverket. Overlot i 1719
embetet til sin sønn Henrik etter å ha
lært ham opp.
ɁɁ Kongens stattholder Ditlev Wibe (1670–
1731). Dansk adelsmann, barndomsvenn
og nær rådgiver for kong Frederik 4.
Hadde flere av de høyeste embeter i
riket før han kom til Norge som stattholder fra 1721. Støttet de norske bønder mot
embetsmenn som undertrykte dem.
Gjorde en stor innsats for å oppmuntre
landets næringsveier. Blant danske
embetsmenn i Norge i eneveldets tid var
han en av de mest avholdte.
ɁɁ Kongens støttespiller, biskop Bartholomæus Deichman (1671–1731). Dansk geistlig; kom til Christiania som biskop i 1713.
En nidkjær håndlanger for kong Frederik 4., tok på seg et mangfold av oppgaver, også de verdslige, i styringen av
Norge. Umiddelbart etter kong Frederiks død ble han avsatt av den nye kongen Christian 6. og gransket for
misbruk av embetet, men døde før
saken mot ham var fullført. Hans sønn
Carl Deichman grunnla Deichmanske
bibliotek i Christiania.
ɁɁ Kong Frederik 4.
(1671–1730). På
tronen fra 1699.
En plikttro og
arbeidsom enevoldskonge som
prøvde å styre
sine riker i stort
og smått; samtidig også kjent for
sine elskerinner.
Satte seg omhyg-

gelig inn i falskmyntnersaken fra
Kongsberg, overprøvde dommen over
myntmester Meyer og benådet ham fra
å bli halshugget.

Ikke den eneste

ɁɁ Henrik Christoffer Meyer var på ingen
måte den eneste i landet som ble straffet
for falskmyntneri. Den siste som ble
dømt og henrettet for denne forbrytelse i
Norge, var Jens Amundsen Fenstad, en
forfalsker av pengesedler. Etter tre gangers gjentagelse av den straffbare handlingen og tre gangers benådning var
det slutt på domstolens overbærenhet,
og Fenstad ble halshugget på retterstedet Nordnes i Bergen i 1825.

Ibsens hyllest
Sølvet det er så edelt et malm
Det smuldrer ikke som høstens halm
Lå det i jorden i tusinde år
Det skinner ennu, det aldri forgår
Livets lyst er som høstens halm
Sorgen er sølvet, det edle malm
(Henrik Ibsen: Olaf Liljekrans, 1857)
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ɁɁ1768: Den russisk-tyrkiske krig
bryter ut. Striden
varer til 1774 og
ender med at
Russland sikrer
seg innflytelse
over det sørlige
Ukraina, nordlige
Kaukasus og Krim.
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ɁɁ1940: Den tyske okkupasjonsmakten forbyr alle norske partier utenom Nasjonal Samling
(NS). Et dobbeltregime med
Reichskommissariatet og et
«kommissarisk råd» blir innført.
ɁɁ1987: Statoil melder at budsjettet for utbygging av oljeraffineriet på Mongstad i
Nordhordland kan bli overskredet med 3,8 milliarder kroner.
Overskridelsene ender til slutt
på 6 milliarder. Begrepet «en
mong» blir i en periode synonymt med denne summen.
ɁɁDØD: Johan Ernst Gunnerus
(1718–1773). Norsk biskop og
naturforsker, kjent som en av
stifterne av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap i
Trondhjem i 1760. En av
de første som foreslo å
opprette et eget universitet i Norge; han
ville det skulle legges
til Kristiansand.
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