Hvor i

Beerum lit jerngrubene?

A v Johann es A. Dons

Jern og Besrurn har liksom alltid hert
sarnmen, vel mest pa grunn av be grepet Beerurns Verk. Noe overraskende er det derior at verket fra
midten av 1600-tallet fikk all jernmalmen sin fra gruber ved Kraqera
og Arenda !. B""rums egne malmfo rekomster, som ble drevet i 1500arene og begynnelsen av 1600 -arene
og som vel gjorde det naturlig a begynne smelt ing av jern i dette distriktet, er det visst lenge siden noen
har hatt ordentelig greie pa.
Av skriftelige kilder vet vi at det i
minst 20-30 ar fer 1610 gikk batlas ter fra Sandvika med jernmalm t il
kongens jernhytter som la langs
Akerselven , ved Nedre Foss. ved
Brekke og et sted mellom disse.
Videre kan vi av gamle regnskaper se
at jekteskipper Anders Svenske den
9. august 1609 f0rte belger, ambol ter , hammere og annet hytte-redskap fra Akershus til «Lex- elf uen»
(L6xa-elven, idag Sandvikselvenl for
opprettelse av «Kong. Maist. Bergverck i Bergums herid».
Det var en tysk bergmann , hammersmed fra Helsinqar, Paul Smelter
som hadde gitt kong Christian IV det
rad a flytte all jernsmelting fra Akerselv-traktene til Beerurn, som kong en
ga samtykke til i 1614, Paul Smelter
hadde da allerede ito-ire ar drevet
en smeltehytte for egen regning, antagelig ved Veven . Gardene Gudmu ndsrud (Gommerud l. L0ken og
Belset ble da innkj0pt, to hytter ble
drevet, en ved Veven og en ved
Gommerud f ra ca. 16 14 til 1623, Det
var fossekraften i Lomma som drev
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hammerne og blasebelgene i hvt tene. Malmen fra grubene ble knust
under stempe lhamm ere ter den gikk
i ovnene hvor luf t fra blasebelgene
f ikk opp varmen .

Gamle og Nye Berg
Arbeidsstok ken i B""rum -grubene og
smeltehyttene var 40-60 mann, i tillegg kom de som brente og kj0rte
t rekull. Fra arkivene vet vi hva fo lkene i smelte hyttene het, det var peter 0xe, Daniel Stockhus, Anders
Queriod osv. a m grubene kan vi
bl.a, lese at man i Ire rnanedsr ved
arsskiftet 162,1/ 22 hadde brutt
maim i Det Gamle Berg 200 tenner,
Det Nye Berg 130 tenner og Kirkered -qrubene 40 tenner. De fleste
grubearbeidern e var tyske . Vi finner
navn som Andreas Zirner, Tobias
Strunze , Eusebius Fleishman, David
Korp osv .
Men hvor la grubene? Det star et
sted at «Beerurn Jernbergverk er anlagt pa det Gamle og Nye Bierg og
modliggende Kirkeroe Bierg». Kirkerud-gruben rigger jo i den bratte assiden nordest for Tanum kirke , Slalambakken er like ved. Her er det
mange srna grubehull langs en loddrett, smal sprekk, fylt av jernglans.
Det eneste stedsnavn som ellers raber noe om grubedrift i Beerurn , er
«Gruvemyra», avmerket pa kommunens kartverk i et orn rade mellom
Beerurns Verk og Eine gard . Her finnes ihvertfall en nordqaende, t ildels
ganske dyp gr0ft i en femti meters

lende hvor det er tatt ut jernglans.
Den samme typen jernmalm finnes
mange steder i assiden ovenfor Rykkin, mot Solfjellstua og videre vestover mot lsi, hvor fjellet ellers bestar
av rombeporfyrlava.
Dermed er det gjenfunnet gruber ,
mange nok, store nok og gamle nok
til forklare malmleveranser til smelteovne r ved Akerselven og Lomma
for ca. 350 ar siden. Men fremdeles
vet vi ikke hvilke av disse utsprengte
gangene som herer med i «Det
gamIe berg» og hvilke som ble kalt
«Det nye berg», og heller ikke om
driften i «Det gamle berg» var begynt
lenge ter man tok fatt i «Det nye».

a

Jernglans
Det var en overraskelse at det i aile
de gamle grubene som na er gjenoppdaget i Beerum, er jernglans,
mens den vanligste jernmalmen

ellers er magnetitt. Bade jernglans 09
magnetitt er forbindelser av jern og
oksygen. Ved oppvarming sammen
med trekull i ovner vii jernglans ga
over til en pores form av magnetitt
som er meget lettere a smelte videre
enn den magnetitten som tas direkte
ut av fjellet. Jernglansmalm var derfor best i de primitive ovnene, renneherdene, som man efter tvsk menster brukte pa den tid. De var ikke stort
mer effektive enn jernvinna som folk
i tidligere tider smeltet myrmalm i.
Nar vi altsa vet at jernglans dengang var bedre enn magnetitt, og at
det nettopp var i Beerurn jernglansmalmen var, sa har vi kanskje funnet
forklaringen pa det ellers noe uforstaelige at man flyttet hele jernsmeltingen fra Akerselven til Lomma i

Beerurn.
Ved renneverk-driften var det den
flytende slaggen som ble tappet av,
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mens jernet ble liggende igjen som
en klump. Denne ble bearbeidet
videre til et godt, seigt smijern; men
stepinq av f.eks. kanoner fikk man
ikke til pa denne rnaten . Forsek med
sterre og hevere ovner som kunne ta
all slags jernmalm og virkelig smelte
jernet slik at det kunne tap pes ut i
stapeforrner, ble gjort flere ganger i
siste halvdel av 1500-arene ogsa i
Norge . En slik masovn ble bVgd ved
Brerums Verk i 1621, men den revnet
da den ble prevd , Senere fra 1641 av
gikk det bedre. Magnetittmalm fra
Krager" og Arendal ble fra da av
bragt inn, og de gamle jerngrubene i
Brerum ble fullstendig glemt.
I Peder Ankers tid , i 1798, ble driften pa Sognsvannsgrubenes magnetittmalm tatt opp igjen, efter at den
ene gruben eller begge var forsekt
tidlig pa 1500-tallet. I en periode
med heykoniunktur for jernverk ville
nok Anker supplere malmleveransene ved a utnytte nve forekomster
som matte finnes i nesrmeste
omegn. Lite tvder pa at de gamle
grubene i Beerurn ble tatt opp igjen
da. En anvisning pa jern ble mutet
21. mars 1799 i Risfjellkastet og likeledes en den 8. november 1797 pa
garden «Qvelses» grunn «t eet ved
lredet ». Disse er ikke gjenfunnet

enna .

Flere skjerp
Fra samme tid stammer vel de tre
skjerpene pa jernglans innenfor Haga
gard i 0stre Beerurn. Ankerveien like
ved ble anlagt da. Skjerpene som er
avmerket pa Fossum Idrettsforenings orienteringskart, er tre - fem
meter dvpe hakk i terrenget. Pa Beerums Skiklubbs o-kart «Gommerud »
er det oppe i asen nord vest for
Gommerud avmerket tre skjerp like
ved hverandre. Her er det ett dvpt
hakk ned i fjellet og to grunnere.
Ogsa her er det jernglans, og driftsmaten er den samme som ved Haga.
Driften antas da ogsa a ha pagatt
omtrent samtidig. Skjerp ved Fiskelestiern nord i Steinsasen er nevnt i
1750, da Anna Krefting eide Brerums
Verk. I skjerpet er det mest svove lkis. I et annet skjerp, avmerket pa
Fossums o -ksrt litt lenger SVd for
Fiskelestiern , er det vanskelig a finne
noe maim fordi den utsprengte gropen er vannfvlt.
Innerst i dalen, efter at man har
passert Skuibakken hvor veien snart
beqvnner a stige mot Soltiq ha qda, er
det en grube i en smal ur pa venstre
side av veien. Rester etter gruber
eller forseksdrift er det ogsa ved den
nve store rasteplassen litt lenger
oppe, Ingen av disse driftene er seerlig gamle . Det en na finner mest aver

Slik sa det ut i smettehytten ved Veyen og Gommerud omkring ar 1600. Rik tignok var det nok merkt og sotet overall. Mannen i bskqrunnen, la oss kalle
ham Paul Smelter, star foran renneherden, en oppbygd firkantet ovn , ca. en
meter he y og med en innvendig grop. En klut beskyttet ansiktet mot varmen.
Med venstre hand regulrerer han vanntilferselen og dermed luttstremmen fra
blasebelgen som sta r bak veggen til he yre. I herden har han f ylt pa restet (for handsoppvarmetljernmalm, trekull og kalk. Flytende slagg tappes ut i ovnens
forside. Etter 8-12 timers biasing under stadig pafylling av maim osv. blir det
liggende igjen en 100-150 kg jernktump, «sm etten». ned i herden.
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Paul Smelter, sjefen for Christian den
fierdes gruber i a_um hadde sitt eget
5egl som sies 8 fremstille en merkurste v.

svovelkis, men det skal veere fun net
selv i delle ornrade neer elven for
60 -70 ar siden.
Orienteringskart
Under leting etter de gamle gruben e
har orienteringskartene veert til god
hjelp, og ellers hvor folk har veert
interesserte og villige til a vise vei til
gruber de matte vite om . Flere huler i
vestsiden av Kolsas og aspartiet
ovenfor Rykkin viste seg imidlertid a
veere noe ganske annet enn gruber.
Fjellet her bestar av rombeporfyr, en
lava som fllllt ut for over 250 milIioner ar siden. Lavaen var sa gassfylt at det dannet seg sterre og
mindre bobler inni den. Disse bob lene er na huler. Den sterste som er
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funnet i disse traktene inntil na, er
eggeformet med lengste innvendige
mal fem meter. Et ganske stort hull i
det estre brallhenget av Skauqurna sen er antagelig av samme opprin nelse. I slike huler mangler de spo rene som pleier a rabe jernmalmen.
Slike spor ser man derimot nar en i
godv<er runder den flllrste bra veisvingen pa tur opp til Solfjellstua . Der
glinser det som i salvpulver pa veien.
Gruben gar inn i berget like ovenfor.
Kirkerud -grubene ligger ogsa i
lava, men det er av den rnarkere
typen , basalt, og her er det ikke hulrom. Jernglansen, malmen de brukte
i riktig gamle dager , er opprinnelig
kommet fra en stor smeltemasse
som vi vet sterknet under det som
na er lavlandet i Vestre S<erum . Var rnepavirkninqen kan spores i bergartene her, de er met amorfosert, men
at smeltemassen ogsa har avgitt
damper som ga grunnlaget for grubedriften, det har vi fo rstatt flllrst na.
Vi kan ikke veere sikre pa a ha f unnet aile de gamle grubene, noen kan
ogsa vesre gjenrast eller fulls tendig
overgrodd. Det vii veere av interesse
a f a here fra folk som matte kjenne
til flere gruber eller spor av grubedrift
i Beerurn, Kanskje kan vi da fa vite
hva det var som ble kalt Det gamle
berg og hva var Det nye berg,
Selv om det vel aldri kan bevises,
skal man ikke se bort fra at en eller
flere av grubene i Beerurn kan veere
tall opp fer reformasjonen i 1536.
Hvis det er t ilfelle, er disse automatisk vernet iflllige fornminneloven.
Det er vel trolig at grunneiere, kult urautoriteter og historielag i Beerurn
efterhvert vii se neerrnere pa denne
saken.

