
Ringerikets Nikkelverk

NEDLAGTE
GRTIVER OG

SKIERP
YEST FOR

TYRIFJORDEN
Av G. A. Johannessen

Nikkel er et to
og treverdig metallisk
grunnstoff.

Kjemisk tegn:
Atomvekt:
Atomnr:
Smeltepunkt:
Kokepunkt:
Spesifikk vekt:

Ni
58, 7l
28
1455'C
2900'c
8,90

Ringerikets nikkelverk

Den fsrste, forsoksmessige driften, i liten skala, var pd kopper.
Fra annen halvdel av l60GArene var smA gruver i gang pe Asterud,
ved Jacov Luth, og ved Kittilsby, men de ble lagt ned allerede i 1716.
Fra 1789 til henimot 1850 ble det utvunnet vitriol og brunrsdt ved
Vardrums Vitriolverk pA Tyristranden. Nikkel ble oppdaget ved
Ertelien allerede i 1837, men produksjonen ble forst satt i gang ved
Arhundreskiftet 1848/49, og fortsatte, men avbrytelser, til slutten av
1920. Til sammen kan det vare tatt ut 350 000 tonn rAmalm med en
giennomsnittsgehalt pA 1,090 NI + Co og 0,890 Cu.
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Etter oppdagelsen av metallet nikkel i
1751, gikk det nesten 100 ir for pro-
duksjonen kom i gang fra gruver i
Norge. Fsrst i 1850 ira var det oPP-
stAtt et betydelig marked for nikkel
som myntmetall. I de folgende ira do-
minerte produksjonen fra Skandinavi-
ske forekomster pA verdensmarkedet.
Men fra 1870 6ra kom nye forekomster
i produksjon i Ny Kaledonia og Cana-
da, og nikkelproduksjonen i Skandina-
via gikk tilbake pi grunn av denne
oversjoiske konkurransen. Siden har
produksjonen noye fulgt krigskon-
junkturene.

Nikkelforekomstene i Norge er som re-
gel knyttet til omdannete gabbroer og
noritter. De ga omkring 30 000 t metal-
lisk nikkel, 18 000 t kopper, 7,5 t sslv,
litt gull, platina og palladium. Pi det
hoyeste, under fsrste verdenskrig, be-
skjeftiget den norske nikkelindustrien
vel 1000 mann.

Metallet nikkel ble pivist for fsrste

gang i denne type forekomst ved Aste-
rud pi Ringerike av den tyske minera-
logen T. Scheerer, som var lektor ved
Universitetet i Oslo.

Som flere av de andre norske nikkelfo-
rekomstene, ble ogsi de pi Ringerike
fsrst forsskt drevet som koppergru-
ver. Allerede i annen halvdel av det 16.
{rhundre ble det satt i gang forssks-
drift pA kopper. Mer regular drift
foregikk fra 1688 til 1716, med forssk
pl gienopptakelse i 1723, 1726 og
1730. Ikke fsr etter 73 fu, i 1789, ble
drift aktuelt igjen, men denne gang ba-
sert pA produksjon av vitriol og brun-
rodt, narmest som en nodbeskjeftig-
else.

Driften pi nikkel kom i gang ved irs-
skiftet l84E/49. Den var i 1850 ira
konsentrert om Ertelia, men ble etter
fA ir utvidet nordover mot sokna
(Langdalen, Stoverntangen). Under

Viktige nikkelf orekomster,
-gruver og verk i Norge.

l. TitaniaA/S, Hauge i Dalana, fram-
stiller som biprodukt et sulfidkon-
sentrat som inneholder kopper og
nikkel. Det blir eksportert til Fin-
land.

2. Falconbridge Nikkelverk A/S, Kri-
stiansand, raffinerer nikkelmatte
importert fra Canada. Kopper og
edle metaller fis som biprodukt.
Alt blir eksportert.

Ostlondske
Yestlandske
Trondheimske
Nordlanske
Troms og Finnmark
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Berggrunn og nikkelforekomster vest for Tyrifjorden.
To soner med Ni- Cu- mineralisering gir i retning N-5, den ene fra Hole ved
Nakkerud til Stsverntangen i Sokna, den andre over Ask.
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hoykonjunkturen for nikkel i 1870 ira
var i alt fem foretak engasjert med
produksjons- ogleller forsoksdrift pi
nikkel pi Ringerike. Utover i 1880 og
90 var det stadige nedleggelser og glen-
opptakelser av mer eller mindre for-
soksmessig drift. Neste hoykonjunktur
ble innledet med at det msrknet over
Europa mot fsrste verdenskrig. Drif-
ten blomstret opp igjen fra l9l2/13 i
regi av A/S Kristiansands Nikkelraffi-
neringsverk. Den ble rasjonalisert og
konsentrert om Ertelia gruve 2. Mot
slutten av krigen var omkring 250 men-
nesker sysselsatt i bedriften, og av-
senkningen nidde 300 m dyp. Der rakk
man imidlertid ikke i begynne ordinar
drift.

Smeltningen var i 1870 ira en omsten-
dig og sterk forurensende prosess i sju
til atte ftinn, med rosting og konsen-
trasjonssmelting. Den ga en matte med
ca. 5090 Ni, som ble eksportert til

Nikkelskierp, -gruver og -smeltehytter
pA Ringerike.
l. Bekken (Bakken?) gruve (Langdalen)

2.Egge skjerp
3. Ertelia gruver (l-5)
4. GodthAp gruve

5. Grytingen skjerp
6. Heieren skjerp (flere)

7. Hogtsen gruve

8. Gulstovern gruve

9. Hjelle (Ask) skjerp (flere)

10. Hole (Solum) skjerp
I l. Kauserud skjerp
12. Kittilsby skjerp
13. Kittilsbyseter skjerp (Stoverntangen)

14. Langdalen gruve

I 5. Lerbergseter (Aklangen)
skjerp (flere)

16. Luths (Skaug) gruve

17. Lykkens prove skjerp
18. Masteskrog (Grefsrud?) skjerp
19. Monsemyrtangen skjerp
20. Natten skjerp
21. Oppen skjerp
22. Orrtjternlsen skjerp
23. Pjtkerud skjerp (Ullerentjern)
24. Prestehaug gruve (Ertelia)
25. Sesserud skjerp
26. Skjerpevik skjerp
27. Snippebriten skjerp

(l og 2? Ertelia)
28. Stsvern gruve (Langdalen)

29. Stsverntangen gruve

30. Svarterud skjerp
31. Ssndre Skaug (Tyske gruver)

(ovre og nedre)

32. Tronrud skjerp
33. Ullerentjern skjerp
34.@ytjern skjerp
35.Asterud gruver (l-3, Ertelia)

7

t.r

A.

0

/rt'

ct
.3

_a
I

3

i.
8/4sterud

thn



Tyskland for raffinering der. Fsr
fsrste verdenskrig ble hyttedrifta mo-
dernisert. Det var tidligere en sentral
beliggende smeltehytte ved Veleren og
en i Sokna. En ny smeltehytte ble bygd
ved Asterud nar Ertelia, og det ble

innfsrt konverter med forenkling av
smelteprosessen. Raffineringen ble ut-
fort ved Kristiansands Nikkelraffine-
ringsverk (ni Falconbridge Nikkel-
verk).
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Serlig i midten av 1870 ira og tia un-
der fsrste verdenskrig var gode skono-
misk for Ringerikes Nikkelverk. Sel-
skapet for drift pi nikkel, som var blitt
satt i gang i 1848 av legen H.A. Thau-
low, tobakksfabrikanten J.L. Tiede-
mann og bergingenioren A. Roscher,
ble fortsatt av Thaulow og Roscher og
deres arvinger fram til opprettelsen av
aksjeselskapet i 1912. Ved denne an-
ledningen ble anlegget og forekomst-
ene leid bort til Kristiansand Nikkel-
raffineringsverk, som formelt overtok
alle rettigheter i 1915. Men prisfall og
svikt i ettersporselen i etterkrigstida
fsrte til vanskeligheter med d opprett-
holde driften. Forskjellige rasjonalise-
ringstiltak ble vurdert, innbefattet
oppforing av et flotasjonsverk. | 1920
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ble ordinar produksjonsdrift innstilt,
selv om vedlikeholdsarbeidet fortsatte
i de folgende 6ra. Det ble sskt om l0
irs forlengelse av konsesjonen for drift
i 1922, antakelig i hip om at konjunk-
tursituasjonen skulle hedre seg, si or-
diner drift kunne gjenopptas. I 1932
ble midlertid alle verkets eiendeler en-
delig solgt og pumpene stanset, og
driften har siden ligget nede.

Til tross for seinere inngiende under-
sskelser, forst ved tyskerne under ok-
kupasjonen, i etterkrigstida ved Geo-
fysisk Malmleting (Staten), i 1960 Ara
ved A/S Sulfidmalm (Falconbridge
Nikkelverk A/S) og i 1970- 6ra ved
Norsk Hydro A/S, er det ikke pivist
reserver for ny drift.
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RINGERIKETS NIKKEL YERK UNDER FORSTE'/ERDENSKRIG.
Fra venstre ses skeidehuset, knuseriet og lengst i bakgrunnen, tdrnet over heisesjakten i Ertelia

gruve2(300mdyp).

Til sammen ble det ved Ringerikets
Nikkelverk tatt ut og viderebehandlet
omkring 28700{t- t malm ved samtlige
gruver og skjerp i perioden fra 1848 til
1920. Gjennomsnittsgehaltene pi ri-
godset var opp til2-30/o Ni, 190 Cu og
0,1590 Co.

Litteratur:
Johannessen, G.A., 1982: <Ringerikes
Nikkelverk, 1848-1920; hvor metallet
nikkel fsrst ble pivist i naturen i
Norge.>>, Volund, 1982, s. 46-71,

Mineralrens

Kjemisk nsytralisert rensemiddel
som blandes med vann.

Raskt og effektivt.
Se s. 16 NAGS-Nytt nr. l/83.

Pr. prosjon: kr. 25,-

NORSK STEIN-HOBBY
4990 SONDELED

(041) 54528
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Vi treffes vel i Bergen i 1984?




