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Første halvdel av det 17. århundre er i vårt lands historie blitt omtalt som oden store bergverkstid». Rundt om i landet ble der meldt om lovende funn, og selv om langt fra alle svarte til forventingene, kom der i gang gruber som er i drift fremdeles.

Christian IV, i hvis regjeringstid dette faller for størstedelen, nærte som sine to nærmeste forgjengere blant de dansk-norske konger store forhåpninger om metallrikdommene i Norges fjell. Det er uttalt at den store interesse han viste for vårt land, i vesentlig grad sto i forbindelse med hans interesse for bergverksdriften. Hans mange reiser til Norge bestemtes i stor utstrekning av ertsfunnene.

«Bergverkskongen» som man med en viss rett kan kalle Christian IV, ble heller ikke skuffet i sine forhåpninger om metallrikdommen i Norge. Jernverksdriften mellom Oslofjorden og Skiensfjorden, som han opprinnelig hadde satset meget på og tilstått omfattende privilegier, kom riktignok til å vise seg mindre lønnsom. I 1663(rettet til 1623) oppdaget gjetergutten Jakob Kristoffersøn Grosvold fra Sandsvær, den første sølvforekomst ved Kongsberg og allerede året efter ble driften satt i gang ved de rike sølvgangene på begge sider av Lågen, for kongens regning og som «Kongens verk». Ved Kongsberg Sølvverk ble den kongelige mynt, Myntverket, anlagt og her ble senere Kongsberg bergseminar opprettet, som den første bergskole og spesielle tekniske skole overhodet.

Ti år efter ertsfunnet på Kongsberg ble kobberforekomstene nordenfjells oppdaget og kobberverk tatt opp, på Ytterøy i Nord-Trøndelag, i Kvikne og Meldal (Løkken Verk) samt Sellsverket i Gudbrandsdalen og Lilledal i Kvinnherad.

Den rikeste kobberforekomst som ble oppdaget var dog på Røros og Rørosverket som nå kom i gang og har vært i drift senere, var ved siden av Kongsberg i århundrer vårt lands største bergverk.

Røros Verk regner sin opprettelse fra 2. august 1644 - oberberghauptmann Hans Siegfrid von Lüttichau utstedte denne dato fra Bragernes mutingsseddel til Lorentz Lossius og hans «Consort» Peter Petersen på en ertsgang, som lå i «Thrundhiembs» Lehn, Holtaalens Kirchspiel, Aalens Annex, zwei Meil Weges osten von Røros Westen unter einen field Rødhammer genannt».

Dette stedet påvises ennå under navnet Lossiusgruben, straks syd for Djupsjøen i fjellpartiet mellom denne sjøen, Harsjøen og Håelven.

Ved opprettelsen av Rørosverket er der fire-fem personer som så å si spiller hovedrollen. I første rekke er det direktør Lorentz Lossius og dennes svigerfar, prosten Bruse, bergskriver Peter Petersen, bureiseren og veidemannen Hans Olsen Aasen og endelig kammerjunker (kammerherre) Joachim Irgens.
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