
Hadelands Bergverk
Hort om malmmineraler og grunnlaget for bergverksdrift i Grua-omradet,

Etgeologisk og kulturhistorisk tilbakeblikk

Nedenstaende bleskrevettil en vandring i detgamle gruvemiljeet arrangert av
Lunner Historielag, Grua Arbeiderlag, Lunner Naturvemforening og Hade
land Geologiforening. Over hundre motte [ram i det fine [orsommervteret og
haddeen riktig fin dag. Ettav de absolutte hoydepunkter vara here pa 90-arige
Halvard Nordstrand somfortalte om hvordan detvaraarbeide i Nysetergruvene.

Utdragfra regnskapsbok tilhorende Hadeland Berserk januar - mai 1910
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Slik ser det ut, et blad fra en regnskapsbok
fra Hadelands Bergverk. Det vitner om at
det for 79 ar siden var et travelt bergverks
liv pa Grua. Dette tilfeldig valgte bladet
gir oss et godt eyeblikksbilde pa et gitt
tidspunkt i omradets lange gruvetradisjon.
Hvor langt tilbake denne gruvehistorien
strekker seg, vet vi ikke sikkert . Men det
finnes nedtegnelser som strekker seg til
bake til 1500-tallet. leg holder det for
sannsynlig at jemmalmer fra .Grua har
vart kjent og nyttet langt tidligere. Mal
men ligger i dagen over et forholdsvis

stort omrade, sa mange har nok stett pa
forekomstene.
Ser vi pa et geologisk kart over omradet,
vii vi oppdage at gruvene og skjerpene
ligger pa grensen mellom to geologiske
tidsaldre. Grovt sett kan vi si at om vi
trekker en bue fra Nyseter i est til Svea i
vest, vii vi nord for linjen finne kalkrike
avsetningsbergarter, dannet tidlig i jordas
oltid (kambra-silur). Syd for linjen finner
vi en helt annen bergart. Denne bergarten
er nyere og har en helt annen opprinnelse;
det er den karakteristiske lyserede Nord-
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markitt. Den trengte opp fra dypet i en
uroligperiode i Hadelands geologiske
historie (perm) . I denne geologiske begi
venhet ligger ogsa nekkelen til forstaelse
av hvordan Gruas maimer ble dannet.
Nordmarkitten (og beslektede bergar
ter) nadde ikke overflaten, men sterknet
fer den kom sa langt. Smelten forte imid
lertid med seg enorme varmemengder
fra dypet, som ble avgitt til over- og
omkringliggende bergart. Disse bergar
tene forble ikke upavirket av denne
energiutfoldelse (keramikkovnseffekt) .
Leirskifer ble brent til knallhard horn
fels , og kalkskiferen krystalliserte til
marmor. I tillegg til varmen avga smelte
massen store mengder mineraler i gass
og vreskeform under sterkningen. Disse
lesningene trengte inn i de forholdsvis
porese bergartene omkring. Her avsatte
de seg pa sprekker og hulrom, samt inn
gikk kjerniske forbindelser med kalk- og
leirskifrene . Slike grenseomrader kalles
kontaktsoner. Gruaomradet er en slik
kontaktsone , rik pa tilferte mineralske
rastoffer, jern, bly og sink. Da malmen
ble dannetfor ca . 250.000.000 ar siden,
foregikk det mange hundre meter under
det som da varjordoverflaten, se teg
ning . Tserende, nedbrytende og utjam
nende krefter har imidlertid gjort sitt
arbeide opp gjennom armillionene .
Det overliggende laget med fjell har blitt
slitt ned og transportert vekk. Sannsyn
ligvis har ikke malmforekomstene i
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Grua-omradet kommet fram i dagen f0r
etter at siste istid skrapte av det siste
beskyttende laget. Dette er ikke mer
enn 9500 ar siden, bare et fingerknips i
geologisk tidsregning. Enda kortere er
tiden denne malmressursen har vart
utnyttet av mennesker, bare? - 500 ar.
Bergverksvirksomheten pa Grua har sik
kert hatt en mye sterre betydning for
Hadelands-regionen enn det som er
kjent idag. Tilferselen av kapital, kunn
skaper og viten om verden pa utsiden av
skigarden rna ha hatt betydning for byg
der som ellers var temmelig avstengte og
ensidig bondekulturelle.
Det er na 62 ar siden bergverksdrift i
industriell malestokk ble oppgitt i Grua
omradet. Synkende priser pa verdens
markedet og lav malmgehalt gjorde det
umulig a fortsette driften mot slutten av
20-arene . I den seinere tid er det drevet
kjerneboringer i Nyseter-ornradet med
det formal a kartlegge malmreservene .
Konklusjonen var at det ikke vii bli
grunnlag for a oppta gruvedrift i omra
del.
Pa neste side skal vi se litt pa de viktigste
malm-mineralene i omradet og et par
andre vanlige mineraler. Pa Grua kan en
knapt stikke spaden i jorda eller skrape
litt pa fjellet , fer en star med noe i handa
som blinker og skinner. Oversikten fra
side 10 og utover kan hjelpe til med a
finne ut av hva en har fatt tak i.
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Blyglans:
Finnes i arer og tette masser over hele
omradet. I friskt brudd har malmen en
skinnende metallglans. Deler seg lett
opp i biter med rette sider. Pa Skjerpe
myr og Mutta finnes terningformede
enkeltkrystaller. Blyglansen inneholder
stedvis en del selv , Malmen ble brutt i
mange skjerp og gruver, og ga en tid
grunnlag for drift av Blyverket ved Myl
selva der malmen ble restet.
Epidot:
Finnes som tette, grenne masser pa
Nyseter. Fine straler av merkegrenne
krystaller, tilde Is av smykkesteinskvali
tet , finnes pa Gruakollen (under de
vakre plenene). Dreier du et epidotkry
stall 900 viI du se at det gjennomfallende
lys endrer seg fra grant til brunt eller
omvendt.
Granat:
I Grua-ornradet finnes granatvariantene
Andraditt og Grossular. Fargen varierer
fra svart til brun , red og grenn. Krystal
lene er godt utviklet der gran atmassen
grenser inntil kalkspat. Formen er som
oftest tolvsidig. Flatene er rombiske.



Kopperkis:
Et blankt gult mineral som forekommer .
spredt i hele ornradet. Mengdene er like
vel srna og det er ikke utnyttet okono-

. misk. Sma krystaller i Grua sentrum.
Kl'arts:
Finnes i arer som krysser bergartene .
Grupper av godt utviklede krystaller ,
tildels helt klar e , finnes i hulrom pa
Nyseter , Gruakollen (med epidot) og
Skjrerpemyr.
Magnetitt:
Forekommer som svarte masser i den
gamle gruva ved «Kalkovnen». MaIm
herfra ble sendt til Hakadals Verk, Sok
nedalen Verk og Hurdal Verk. Ogsasma
lokale verk pa Hadeland nyttet malmen
i stepejernproduksjon. Magnetitt fore
kommer ogsa som attesidige dobbeltpy
ramider og bladlige aggregater i Grua
sentrum og Nyseter.
Kalkspat:
Forekommer som hvite masser som lett
lar seg spalte opp i sma biter med skjev
vinkel. Spisse krystaller finnes pa Nyse
ter. Kalkspat ble brutt og brent i stor
skala ved «Kalkovnen», Grua.
Sinkblende:
Finnes over hele omradet, ofte sammen
med blyglans . Svart , redbrun, sjelden
gul. Som oftest i tette masser. Sjeldent
stor og godt utviklede enkeltkrystaller
forekommer ved Grua sentrum og Nyse
ter. Sinkmalmen ga grunnlag for stor
drift i Nysetergruvene i begynnelsen av
dette hundrearet . Hadelands Bergverk,
som det het , er den sterste arbeidsplass
som har veert i distriktet. Opp til 200
mann var i virksomhet her.
Sl'ol'elkis:
Dette mineralet likner kopperkis, men
er blassere i fargen og er ofte dekket av
rust. Finnes over hele omradet i massiv
form, men ogsa som fine terningformede
krystaller. Den forholdsvis sjeldne for
men, attesidig dobbeltpyramide, fore
kommer ved Grua sentrum og pa Nyse
ter. Se bildet pa forsiden av dette nr.
En liten pekefinger til slutt. Geologien
forts. side 35
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SETT&IIfJRT
Serlandets Geologiforening

Erna Solas , mangearig leder i Serlandets
Geologiforening har trukket seg litt til
bake fra den steinpolitiske frontlinje. Pa
arsmetet i SG ble hun hedret med blorns
ter og hjertelig applaus.

Neverdal Geo-ldubb
En ny geologiforening har meldt seg inn
i NAGS. Dens adresse er: Neverdal
Geo-klub v/Kenneth Solbakken , 8163
Neverdal. Klubben har 14 medlemmer.
Vi ensker dem velkoemmen.

Vi har hert at:
- I Senderled, RavnefjeIl, er det funnet
praktfuIle stuffer med prehnitt som sitter
pa epidott , pyroxen og titanitt xx
(krornfgrenne). OpptillO cm store fun
net i mai/juni.
- I Nordnorge er det funnet enna bedre
tremolitt og diopsid enn i fjor.
- Det er funnet 2-3 ern store axenitt xx i
en tunnel ved Voss.
- Det er funnet fine Ilmenorutil i Iveland
og store thortveititt xx i Kabuland,
- Det finnes fortsatt fine akvamarin xx
~a H~rum. Det har dukket opp merkbla,
fint shpemateriale.

Overgang fra side 11.

pa Grua er spesieIl; den er ogsa instruk
tiv. av disse grunner besekes stedet hvert
ar a~ mange stein- og geologiinteresserte
fra inn- og utland. For a bevare fore
~omstene har Regjeringen besluttet
a verne en del av demo Pa de forekoms
tene som er vernet, er riksvapenet satt
opp (vernebestemmelsene sto som
annons~ ~ forrige or. av Nags-nytt). Det
er loy til a se . Skal du banke og sla og ta
med deg stein , sa ga utenfor verneomra
~ene . Sek litt rundt i terrenget, kanskje
finner du noe som aIle andre har over
sett .
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