
FYRSETTING· EN
ELDGAMMEL TEKNIKK

Fra Kjemi 1-84 Av Per M. K. Sandvik.

Fyrsetting har veert i bruk i uminnel ige tider. Likevel er det ikke mer enr
drayt hundre ar siden man anvendte fyrsetting ved Kongsberg Selvverk.
Men man brukte ikke vann for a brakjale berget efter oppvarmingen, del
er en feilaktig oppfatning som farst har fatt fotfeste i nyere tid. Likeve l
var det iIIe nok a vcere bergmann i den sure reyken, ·Sa det er ikke a un.
dres over at mange nok kunne se pa bergverkene som et slags helvete
pa jord. Forfatteren av denne artikkelen, berqlnqeniar Per M. K. SandvU
har tatt sitt utgangspunkt i en beretning skrevet av rnuseurnsbestyrei
Sverre 0degaard pa R0ros.

Fyrse tt ing pa 1500-tallet , sli k Agr ico la gjenga den i De re metall ica .
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Fyrsetting ble brukt ved grubedrift
allerede i forhistorisk lid i harde
bergarter nar det var urad a kile el
ler hakke ut malmen. Bergveggen
ble varmet opp med bal, og nar il
den var brent ned kunne det mate
rialet som lot seg kile ut eller var
skallet av fraktes bort ter nye bal
ble tent. Et rneysornrnellq strev pa
en meget varm arbeidsplass . Det
gikk med store mengder ved og ef
fekten var beskjeden. Et brukbart
resull at i en grubegang (ort) kunne
vane en inndrift pa to fi ngerbred
der etter en fyring ; i lepet av en rna
ned 2-7 meter.

En eldgammel metode
Metoden er betinget av bergarte
nes og mineralenes fors kjell ige ut
videlse ved oppvarming. Fyrset
ling ble i 1556 beskrevet av sakse
ren Georgius Agricola, som i sin
store bok «De re metallica.. hadde
samlet all som man pa den tid vis
ste om maimer og bergverksdrift.
Boken ble i 191 2 oversatt fra latin
til enge lsk av bergingenil2lr Herbert
Hoover og hans frue Lou Henry
Hoover, det senere presidentpar i
U.S.A. Metoden er ogsa beskrevet
pa svensk nvor man bl.a. i Rin
mans «Bergverkslexicon» av 1789

kan lese om «t tl lrnaklnq..eller «elo
setting» i Wetterdahls «Popular la
robo k i gruvbrytning.. av 1878 eller
i Lind roths avhand ling «s tora Kop
parberget.. fra 1955. Pa norsk om
tales fyrsetting i Amund Hellands
«Haandboq i Grubedrift.. fra 1877,
og i «Tldsskrltt for Bergvresen ..,
November 1914 gir dlrekter Chr. S.
MOnster en meget interessant be
retning om erfaringer fra Kon
gsberg . Ved selvverket ble fyrset
ting brukt pa spesielle arbelds
plasser hell frem til 1890, d.v.s. ca.
270 ar etter at kruttsprengning ter
ste gang ble torsokt i en tysk gru
be. Der veden var billig kunne
sprengn ing konkurrere i hardt fjell
hvor datidens borstal kom til kort.

-rnen vann brukte man ikke

Av og til kan man lese om at det
matte helles vann pa det opphete
de berget for a fa det iii asia sprek
ker, en praksis som ikke later til a
ha veert bruk t ved grubedrift under
jord i historisk lid. Den er heller ik
ke nevnt ovenfor. Hva sier sa opp
slaqsbekene? Hverken Gyldendals
konversasjonsleksikon av 1935 el·
ler Aschougs noe senere nevner
vann i forbindelse med fyrsetting i

l
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gruver. Medarbe iderne var henh.
vis bergi ngen iorene Johan Kraft
Johansen og Rolf Myhra. Senere
har forlagene gatt over til «vann
metoden» som bl. a. nevnes bade I
Store Norske (Ieks lkonet!) og i Ett
blndslekslkonet. Der star del: «Me
tode for a bryte ut fjell ; ble brukt
for sprengstoff ble aim. I gruve·
drift. Favaved ble sti lt opp mot
stu ffen (bunn av sjak t eller stoll);
nar fjellet var til strekkell g varmt ,
ble det slatt vann pa, sa stelnen
skjornet og lett lot seg bryte» , En
opplysning som forst har fatt Inn
pass I ett oppslagsverk, kan etter
hvert ti lsynelatende bll et faktum.
0degaard forteller I sin artikkel at
bruk av vann var ansett som uhel 
dig da det gjorde berget hardere
og vanskeli gere a bryte ut. Det
matte forovri g vsere plagsomt nok

a komme ned i den varme roykfylte
grube om man ikke attpat ll skulle
bll sko ldet av vanndamp. Falkber
get skrev et sted at mange omkom
ved stan k...

Eddik· til bergbrytning og salat

Myten om bruk avvann ved fyrsetling
har veert seiglivet. Kan kilden vsere
Agricola som i «De re meta llica» tor
talte at Hanniba l for a komme frem i
Alpene med sin heer brukte lid og ed
dik, som de romerske grubearbeider·
ne I Spania? Ifolge Hoovervar den ro
merkse forfatter Livius (59 f.Kr. · 17.
e.Kr.)den fo rste som skrev om Han
nibals fyrsetting som foreglkk ar 218
f.Kr. Et annet sted anbefales eddlk t il
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bade bergbrytnlng og salat! Ogsa Pli· statt sund med knusesten ter det ble
nius d.e. (23 . 79 e.Kr.) kom inn pa stett I stenm ortere for til slult a bli fln
delte med bergbrytnlng , men pa hans malt I handkverner av sten (av utterel
tid var metoden anerkjent-i lltteratu- se som de egyptlske kornrneller). Det
ren- tllteyer Hoover lakonlsk. Over- er Ikke umulig at brakj0ling med vann
levnlngen om bruk av eddlkivann kan tllsatt eddik gjorde at den sotede mal
muligens stamme fra en terromersk men ble flnt oppsprukket og dermed
grubepraksls. Kan det tenkes at bra- leltet nedknuslngen. Men de som ble
kj0ling av berget hadde betydning for utpekt til a ga Inn og pose vann pa
driften av de gam Ie gullgruber? God- den varme stuffen flkk nok en lite rnls
set ble fraktet ut av gruben og ble unnelsesverdlg oppgave. Ved egyp-
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ternes drift av de tallr ike gullgruber
lan gs Hedehavet og i Nubi a var det
if01ge greske forfattere en vol dsom
innsats av menn eskem ateriell for a
skalle faraoene det eftertraktede me
tal l. Krigsfanger, kriminelle og U0n·
skede ind ivider ble i disse varme
strek satt i hardt arbeide med primiti
ve redskaper av oppseere som talte
et tremmed spralc, Fyrsetting rna un
der disse forhold ha vsertover all be
skrivelse forferdelig . De som var
tvangssendt hit kunne bare hape pa
en snarlig dad,

Gruben: Helvete pa jord?

Sverre 0degaard mener at grube·
rom satt i brann rna ha vasrt et ba·
de skremmende og gripende syn
som kunn e gi de gaml e en klar tor 
estill ing om hva som ventet dem i
det hinsidige. Dette far meg til a
fund ere pa om ikke beretningene

om fyrsettingen i de gruber som
var I drift fo r 4·7000 ar siden, kan
ha medvirket til a skape tankebil·
det «helvetes pine »? Sa sent som i
1739 var den svenske botaniker
Linn e forferdet over det han sa ved
besek i Stora Kopparberg: «de til
metallen darnda och som djavl or
svarta laboranterna, som nakne t il
medianen arbetade i sot och rnor
ker ornvavde av rok och os pa alia
sidor medan svettan rann ur deres
kropp som vatten ur en pase».

Det er meget mul ig at Linn e har
overdramat isert sine opplevelser.
Arbeidet med fyr setting rna antas
a ha veert ettertra ktet i fje llbygde·
ne i Norden, ford l det ga noenlun
de sikker intekt. Og det til og med i
kontanter, mens beta l ingen i man
ge andre yrker vesentlig besto i
mat og klaar. Men forholdene ved
grubedrift som i naaringslivet tor
0vrig er held igvis i dag heIt anner
ledes enn dengang.
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Bergbryting i eldre tider

I Arbok for R0rostraktene for 1982 a lage en utv idet fremstilling i et
star en beskrivelse av bergbryting hefte hvor det kan bli plass til erfa
av Sverre 0degaard, kjent som rnu- ringene fra Kongsberg Selvverk,
seumsbestyrer pa R0ros og for si- evt. fra Blaafarveverket pa Modum
ne vakre tegninger fra bergstaden. og for den serie utmerkede foto
Med sikker bakgrunn, fagkunns- grafier som viser driften i den har
kap og stor innlevelsesevne forkla- de kvartsittmalm i Lokken gamle
rer han fyrsettingen slik at vi bli r grube. En slik publ ikasjon illu 
overbevist om at nettopp slik fore- strert med tegninger i 0degaards
gikk den i Herostraktene. Jeg ha- elegante strek vi lle bli en verdifu ll
per at 0degaard en gang far tid t il t ilvekst ti l var bergverkslitteratur.

Kilde:
Sverre I?Jdegaard:
Bergnbryting i eldre tider.
En artikkel i nr. 7/1982; Arbok for
Rerostrektene fra Reros Museum
og historielag.
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