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Interessen for Norges naturrikdommer kan spores langt tilbake i tid. Men Erik Pontoppidan
var den første som ga en samlet oversikt over Norges ”Metaller, Mineralier og Steen-Arter” i
verket Det første Forsøg paa Norges naturlige Historie (1752-53). Denne utgivelsen innledet
den rike topografiske litteraturen fra annen halvdel av 1700-tallet, skrevet av naturinteresserte
embetsmann rundt omkring i landet.
En av de første i Danmark-Norge som hadde naturfag som heltidsbeskjeftigelse, var
nordmannen Peder Ascanius.
Ascanius var født i 1723 på Nesset prestegård i Romsdal og faren var en av de
såkalte ”sjustjerneprestene”. Han ble dimittert fra katedralskolen i Trondheim i 1742 og
studerte medisin ved Københavns universitet der han tok baccalaurusgraden fem år seinere.
Fra 1752 oppholdt han seg et år i Uppsala, hvor han studerte naturhistorie hos Carl von Linné
og kjemi og metallurgi hos Johan Gottschalk Wallerius. Etter fem års studiereise i Europa ble
han professor i naturhistorie ved Natural- og Husholdningskabinettet på Charlottenborg i
København. Så ble han assessor ved Overbergamtet i Kongsberg og avsluttet sin karriere som
berghauptmann nordenfjelds med bosted i Trondheim.
Som mineralog fikk Ascanius kun trykt en eneste liten artikkel om fjellet Taberg i
Småland, men det skjedde til gjengjeld i datidens mest ansette vitenskaplige tidsskrift,
Philosophical Transactions1. Ellers er det bevart en avskrift av Ascanius’ forelesninger i
mineralogi2. Dette skriftet fortjener å bli nærmere studert da det gir et interessant inntrykk av
den tidligste undervisningen i mineralogi, metallurgi og kjemi i Danmark-Norge.
Men først er det nødvendig med noen generelle betraktninger omkring 1700-tallets
geologi. På denne tiden var geologi ensbetydende med mineralogi, men mineralogien berørte
flere områder som i dag er sentrale i geovitenskapen, som petrografi, stratigrafi og
paleontologi. Mineralogien var en del av naturhistorien, som var en deskriptiv disiplin med
innsamling, identifikasjon og klassifikasjon av naturobjekter, og 1700-tallets fremste
naturhistoriker var Carl von Linné i Uppsala.
Mineralogien var forankret i to ulike ontologier eller kunnskapstradisjoner3. Den ene
var knyttet til fysikken. Med utgangspunkt i Descartes’ teorier ble det laget storslagne
modeller for jordklodens opprinnelse og utvikling, såkalte geogonier, basert på at elementene
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og mineralene var dannet ved en fysikalsk differensiering av en opprinnelig flytende materie.
Den andre tradisjonen var knyttet til kjemien ved at man forsto differensieringen som et
resultat av kjemiske prosesser ved utfelling og krystallisasjon. Den mest innflytelsesrike
kjemiske geogoni ble utarbeidet av den tyske alkymisten Johann Joachim Becher i Physica
subterranea i 1669. Fra Becher går det via legen og kjemikeren Georg Ernst Stahl (16601734) i Halle en linje til flere generasjoner av kjemikere og mineraloger, som i særlig grad
arbeidet i tilknytning til bergverksnæringen i de tyske stater, i Østerrike-Ungarn og i Sverige.
Og det var nettopp to svenske kjemikere og mineraloger som fikk stor betydning for
Ascanius: Nemlig Johan Gottschalk Wallerius (1709-1785) og Axel Fredrik Cronstedt (17221765). Wallerius innehadde den første lærestolen i kjemi ved universitetet i Uppsala og la i
1747 fram sitt mineralogiske system i Mineralogia, eller Mineral-Riket. Her legger han som
og tidligere mineraloger, hovedvekten på mineralenes form, utseende og fysiske egenskaper.
Cronstedt var knyttet til Bergskollegium, som tilsvarte det danske Oberbergamt. I
1758 utga han Försök til Mineralogie, eller Mineral-Rikets Upställning, som representerte en
grunnleggende ny mineralsystematikk, konsekvent basert på mineralenes kjemiske
sammensetning. Både Wallerius' og Cronstedts utgivelser ble oversatt til flere språk og fikk
stor innflytelse på mineralogiens utvikling. Mens Wallerius skilte mellom jordarter og
stenarter, er disse kategoriene slått sammen hos Cronstedt.
Linné forsøkte også å innplassere mineralriket i sitt system,4 men artsbegrepet var
problematisk, likeså det å finne observerbare trekk av generativ (tilsvarende ”seksuell”)
karakter. For Linné ga jorden, som i utgangspunktet var i væskeform opphav til et dobbelt
avkom, en ”salin hann” som formga en ”terrestial hunn”. Salter og jordarter var på denne
måten mineralenes ”far” og ”mor”5. Linnés systematikk fikk imidlertid ingen betydning for
mineralogien.
I motsetning til situasjonen i Sverige lå naturvitenskapene nede i Danmark-Norge i
første halvpart av 1700-tallet. Med Frederik Vs overtakelse av tronen i 1746 inntrådte et skifte
i det kongen knyttet til seg ministere og rådgivere som forstod betydningen av å få kartlagt og
utnyttet kongedømmets naturressurser. Sentral i denne sammenheng var overhoffmarskalk
Adam Gottlob Moltke (1710-1792). Og Moltke fikk avgjørende betydning for Ascanius, for
det var på Moltkes anmodning at Ascanius forlot medisinen til fordel for naturhistorien og
bega seg til Uppsala for videre studier i 17526. På tilbakereisen til København i 1753 besøkte
Ascanius jernmalmforekomsten Taberg i Småland, som var betraktet som en geologisk
kuriositet, og også seinere er blitt studert av en rekke berømte geologer.7 Taberg er et fjell
beliggende på en sandslette, uten direkte forbindelse med den omkringliggende berggrunnen.
Ascanius observerte at forekomsten ikke syntes å ha noen ”rot” og brukte mye av sin
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beskrivelse til å drøfte forekomstens genese.8 Han forkastet en sedimentær opprinnelse, og var
på et vis på riktig spor i det han mente at dannelsen måtte ha ”subterranean causes”.9
I 1753 la Ascanius med kongelig finansiering ut på sin europeiske studiereise som
skulle vare i fem år10. Via Hamburg og Amsterdam reiste han til Leiden der han oppholdt seg
i et år. Deretter var han i London hvor han traff medlemmer av Royal Society. Han ble kjent
med naturhistorikeren Emanuel Mendes da Costa som var Royal Society's bibliotekar og
samlingsbestyrer. Da Costa oversatte Ascanius’ beskrivelse av Tabergforekomsten fra latin til
engelsk og fikk den opplest i Royal Society og trykt i Philosophical Transactions. Dessuten
opplevde Ascanius som en av ytterst få nordmenn, den sjeldne ære å bli innvalgt som medlem
i det celebre selskapet.
Etter London besøkte han Paris og reiste så til Italia der han var i nesten halvannet år,
før reisen ble avsluttet i Wien i 1758.
Flere år senere skrev Ascanius til Linné om det inntrykk Italias geologi hadde gjort på
ham. Han skriver at det forundret ham at de generelle mineralbeskrivelser bare tok
utgangspunkt i objekter som fantes i Nord-Europa. ”Jeg tilbragte flere dager på Vesuv som
jeg også har hatt til lærer i disse ting” skrev han.11 Han påpekte videre at den vulkanske
klasse, som omfattet atskillige mineraler og bergarter, manglet, og viste til at Italia var rikt på
slike ting, siden berggrunnen tidligere hadde vært ”utsatt for brann” (dvs. vulkanisme).
Denne iakttakelsen er i geologihistorisk henseende svært interessant i lys av at den såkalte
”neptunisme”, dvs. den anskuelse at så godt som alle bergarter, selv basalter og granitter, var
dannet ved utfelling i vann, dominerte den geologiske tenkningen, særlig i Tyskland og
Skandinavia, til et stykke ut på 1800-tallet. Vulkanisme ble betraktet som et recent fenomen
som ble forklart ved at kullag eller utstrømmende gasser ble antent. Ascanius antydet derimot
at store bergartsmasser kunne være dannet ved påvirkning av ild i begivenheter som
”nødvendigvis strekker seg langt ut over området for vår tidsregning.”
Etter tilbakekomsten ble Ascanius i 1759 utnevnt til professor i naturhistorie ved det
nystiftede Natural- og Husholdnings-Kabinettet på Charlottenborg. Bak denne etableringen
sto Adam Gottlob Moltke. Institusjonen ble finansiert via den kongelige partikulærkasse, og
formålet var å tilby fri undervisning i økonomi og naturhistorie. Ascanius startet sine
forelesninger i mineralogi i 1760, og tilstrømningen var stor, skriver Brünnich i sine
erindringer.
I 1771 ble naturalkabinettet avviklet. Samlingene ble overført til universitetet, der de
ble overtatt av Brünnich, og Ascanius ble utnevnt som assessor ved Overbergamtet. Meget
motvillig måtte han akseptere å bli forflyttet til Kongsberg der han fikk han ansvaret for
sølvsmeltingen, hammerverket og undervisningen ved Bergseminaret. I 1774 skriver han til
Moltke og beklager sin ”onde Skiebne” og at arbeidet med å forbedre prosessene i smeltehytta
har tatt all hans tid slik at han ikke har maktet å få undervisningen ved Bergseminaret på
fote12. Nå var nok forutsetningene for å drive undervisning i mineralogi, kjemi og metallurgi
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på et akseptabelt faglig nivå heller ikke gode på grunn av elevenes svake forkunnskaper.
Derfor hadde han på egen hånd laget en plan for forbedring av det offentlige skolevesenet, en
plan han sendte til Bergverksdirektoriet i København. Men anmodningen ble avvist og
Ascanius fikk klar beskjed om å komme i gang med undervisningen.
Men i 1775 ble det i alle fall undervist ved Bergseminaret. Den bevarte avskriften av
Ascanius forelesninger viser at undervisningen omfattet mineralogi, kjemi og metallurgi.13
Den mineralogiske beskrivelsen følger Cronstedts system med enkelte modifikasjoner.
Dessverre er ikke avskriften fullstendig, men av innledningen framgår at han har tatt med et
avsnitt om ”Sammensatte Steen-Arter”, deriblant ”Vulkaniske Steen- og Jord-Arter”. I dette
følger han Wallerius’ system, som ble publisert i en utvidet tysk utgave i 1763.14 Under de
enkelte mineraler angis kjente lokaliteter, heriblant mange norske, og påfallende mange
italienske. Under Salt-Arter gjennomgås sure og alkaliske salters kjemi. Det redegjøres for
demonstrasjonsforsøk utført både av Ascanius og av apoteker Peckel i dennes laboratorium.
Analyse av ertsmineraler gjennomgås grundig, likeså metallenes kjemi. Manuskriptet
avsluttes med en detaljert gjennomgang av prosessene knyttet til sølvframstillingen ved
Sølvverket. Forelesningene vitner i det hele tatt om grundige mineralogiske, metallurgiske og
kjemiske kunnskaper.
Ascanius’ undervisningsvirksomhet i Kongsberg fikk imidlertid kort varighet, for i
1776 ble han utnevnt som berghauptmann nordenfjelds og flyttet til Trondheim. I et siste
brev til studiekameraten Peter Jonas Bergius i 1783 er det en bitter mann som skriver: ”Da
jeg nu er beliggende ved Verdens Ende saa haver jeg og fast afladt ald literarisk
Corresp[ondance] og søgt at glemme alle Videnskaber saa vidt muelig og tilladeligt,…”15 Han
sto i embetet til 1788. Deretter flyttet han til København, der han døde i 1803.
Nøyaktig ti år etter at Ascanius holdt sine første forelesninger i mineralogi åpnet hans
tidligere elev, Morten Thrane Brünnich, sin første forelesningsrekke i naturhistorie ved
Københavns universitet.16 Brünnich var født i København i 1737. Han avla teologisk
embetseksamen i 1760 og studerte deretter forskjellige naturvitenskaper med hovedvekt på
zoologi, mineralogi og kjemi. Brünnich foretok også en femårig europeisk studiereise. Han
ble utnevnt som ekstraordinær professor i naturhistorie i 1769, men hans vitenskapelige
karriere fikk en brå slutt tjue år seinere da han ble beordret til Overbergamtet i Kongsberg.
Brünnich var overberghauptmann i Danmark-Norge fram til 1814. Brünnichs vitenskaplige
forfatterskap er betydelig, hovedsakelig i zoologi, men han utga i 1777 også den første
danskspråklige mineralogi17. Samme år vant han en priskonkurranse utlyst av
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vitenskapsselskapet i Trondheim om en norsk mineralogi18. Til bruk ved sine forelesninger
oversatte han også Cronstedts mineralogi til tysk.19
I ettertid har Ascanius kommet i skyggen av Brünnich. Disse to naturforskeres liv og
virke har svært mange berøringspunkter. I 1760-årene var Brünnich Ascanius’ elev, men det
var Brünnich som ble professor ved universitetet. Det er blitt hevdet at det egentlig var
Brünnich som var tenkt forflyttet til Kongsberg i 1771.20 I stedet overtok han Natural- og
Husholdningskabinettets samlinger, som Ascanius hadde bygget opp. Seinere møttes de i
Kongsberg, der Brünnich oppholdt seg i årene 1773-1775 i forbindelse med et
kommisjonsarbeid for Sølvverket, der også Brünnich utarbeidet en plan for forbedring av
undervisningen ved Bergseminaret.21 I 1780-årene var Brünnich en framgangsrik naturforsker
ved Københavns universitet, mens Ascanius vansmektet i nord. Da Brünnich innledet sitt siste
opphold i Kongsberg i 1789, haddde imidlertid Ascanius trukket seg tilbake fra embetet som
berghauptmann.
Brünnichs to svigersønner, Gregers Wad og Jens Esmark, tilhører neste generasjon av
mineraloger og geologer. Den første overtok Brünnichs professorat i naturhistorie ved
Københavns universitet der han startet sine forelesninger i 1796. Den andre var håndplukket
av Brünnich for en karriere i bergvitenskapen. Han ble assessor ved Overbergamtet i 1797 og
underviste ved Bergseminaret fra 1798. Wad og Esmark underviste i ”oryktognosi” og
”geognosi” etter sin læremester og store forbilde Abraham Gottlob Werner. Nå var fokus
skiftet fra mineraler til bergarter og fra det kjemiske laboratorium til feltarbeid, og geologien
som historisk disiplin var i sin emning.
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