
FOSSUM JERNVERK
av Alf Olav Larsen

Korte trekk av verkets historie.
Under kong Kri stian Ill's regie
ringstid (1536-59) ble det oppret
tet bergverk bade i Oslo, Sand
sveer, pa Eiker, i Hakadal, ved
Feir ing. I Telemark ble det satt i
drift ikke mindre enn fire berg
verk; Guldnes ved Seljord (kop
per, selv), Moisesberg i Fyresdal
(kopper), Trak i Bamble (bly,
selv, kopper) og Fossum ved Ski
en (jern), Imidlertid skulle det
vise seg at det bare var Fossum
jernverk som klarte a besta over
lengre tid. Faktisk har det her
vrer t jernverksdrift nesten uav
brutt i nesten 330 ar, og er for sa
vidt det eldste jernverket i landet.
Som Christophersen (1974)
uttrykker det: "I Fossum Jern
verk er en vesentlig del av jer
nets- og ogsa av folkets-saga i

Fig. 1. Denfyrsatte stollen i Glaseren. Norge nedfelt".

Hesten 1538 reiste den tyske bergmester
Hans Glaser sammen med Han s Semler pa
en befaring til Norge etter anmodning av
kong Kristian III. De hadde ogsa med seg
kongens sekre tter, Anton Bryske. Reisen
gikk via Oslo til Sand svrer og Telemark,
og de mutet flere gruve r som skulle danne
grunnlaget for de ulike bergverkene. Gla
ser reiste deretter til Danmark for a avleve
re rapport til kongen. a m jemforekomste
ne ved Skien skriver han : "Gud har vist os
Overfledighed af Jemmalme, som utbredt
pa mange Steder i vidt utstrakte Feldte",
Gla ser fikk bestalling som bergmester ved
"Det kongelige bergverk i Norge", og skul-

Ie i de neste arene sta for opprettelse og
drift av flere bergverk. I 1543 skrev han til
kongen og fortalte at produksjonen var
komme t i gang ved malmfeltet og at det pa
Fossum var bygd en jemhammer, et pukk
verk og en melle, og at det var ansatt en
stab av bergk ynd ige folk. I de ferste arene
ble jemverksdriften finansiert direkte av
kongen , men senere fikk privatpersoner
anledning til a drive verket mot en viss
ytel se til kongen. Valentin Hammersmed
var den ferste private driveren. Han over
tok i 1547. 11 ar etter ble retten til a drive
jemhytta overdratt til Wullf Hammersmed.
I slutten av 1560-arene har trolig verket
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Fossum Jernverks gruver.
Jemmalmforekomstene som Fossum Jem
verk benyttet seg av gjennom flere hundre
ar, befinner seg i Skien Vestm ark. Omradet

Fig. 3. Kartskisse som viser utbredelsen av
kvarts-magnetittganger i Skien Vestmark. I
aile disse gangene er det anlagt gruver og
skjerp. Fem store gruver er angitt.
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ket ble kjept av et kompaniskap bestaende
av kansellirad Herman Leopoldus og hans
svogere Carl, Wilhelm og Peter Deich
mann i 1734. I l730-arene ble kanonpro
duksjonen ved Fossum lagt ned , for aldri a
bli tatt opp igjen. Bredrene Deichm ann
tradte ut av komp aniskapet og Herman
Leopoldus blir eneeie r av Foss um Jem verk
i 1739. Samme ar blir han adlet under nav
net Levenskiold , Fossum je mv erk har
side n forblitt innen famil ien Levenskiold
som skjottet verket i oppgangstider og ned
gangstider inntil det endelige punktum ble
satt i 1867. Idag er aIle spor etter jernver
ket slettet, med unntak av et lite krutthus.
Bidrag til historien omkring Fossum Jem
verk er nedskre vet av Jacobsen (1939),
Thuesen (1979) , Tjenn (1981) og Tan gen
& Halvorsen (1991 ).

ligget ode , for sa a bli bygd opp igjen i
1573 . De neste 50 arene skulle imidlertid
bli en elendig tid for verket med tildels
inaktivitet og forfall .
Etter at det var funnet se lv pa Kongsberg i
1623, knyttet det seg store forhapninger til
norsk bergverksdri ft. Johan Post fra
Kebenhavn og Herman Kreftin g fra Bre
men ble betrodd oppgaven med a fa de
norske jem verkene pa fote. I 1624 danne t
de et selskap med navnet Jemkompaniet.
De introduserte masovnteknikken ved Fos
sum i 1625, noe som bidro til en ekt effe k
tivitet. Dessuten kunne man na stope jer
net. Tidligere var jemproduksjonen skjedd
i renn herd, og dette ga kun smibare emner.
Opprettelsen av Jemkompaniet fallt sam
men med kong Christian IV 's engasjement
i Tredvearskrigen, og produktene ved ver
ket bar preg av dette: kanoner, kanonkuler,
stangjem og ovner. I 1635 ble Jemkompa
niet opplest. Verke t ble i begynnelsen av
l 640-arene overta tt av Ove Gedde og Pre
ben von Ahnen, begge adelige og medlem
mer av Danrnark-Norges everste aristokra
ti. Verke t hadde en hey produksjon. I 1655
ble det funnet jemmalm pa Fen ved Ule
foss. Dette sikret verket en stabil malmtil
gang. Senere fikk verket ogsa tilfert maim
fra gruvene ved Arendal og pa Langeya
ved Kragere. Tidligere var all jemproduk
sjon pa Fossum basert pa maim fra hjem
megruvene i skogene mer verket. Selv om
dette var en meget god je mmalm, var til
gangen begrenset fordi malmgangene var
relativt sma og man matte drive mange
gruver samtidig, spredt over et stort omra
de. I 1660 blir Preben von Ahnen eneeier
av verket, men seiger det til Peter Bert ing i
1669 som sto for en betydelig utvidelse av
prod uksjonen. Etter hans ded i 1702 ble
verke t ove rtatt av sennen Kai Bert ing som
drev verket til sin dod i 1717, uten at han
hadde arvinge r. Jemverket ble derfor kjept
av geheirnerad Friederich Christian Adeler.
Etter han ble verket solgt til grey Ferd inan
Anton Danneskiold som i noen fa ar drev
hensynsle s drift pa gruver og skog, fer ver-
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er 20 Ian langt og 10 km bredt , fra Niste
rud i nord til Farelven i syd, begrenset i
vest av Norsje og i es t av Beel ven og Fal
kumelven. Det finnes ogsa noen fa spredte
gruver uten for dette omradet (Valebe,
Afoss) . Malm en som er utvunnet fra gru
vene er magnetitt.
Ifel ge historien ble det fe rste malm funnet
gjort i den gruve n som idag heter Glaseren,
og som er oppkalt etter Hans Glaser. Gru
yen befinner seg nordest for Ulvsvann, og
er en av de sterste gruvene i omradet. I
vestre del av gruven er det en fyrsatt stoll
med en lengde pa omkring 40 m fer den
stopper i et ras (Fig. 1). I asen over stollen
er det flere dype skjeeringer som har fulgt
malmgangen es tover. Den totale lengden
av gruven er omkring 600 meter.
I den sydlige enden av Ulvsvann ligger
Breig angen gruve som volummessig er den
sterste gruv en til Fossum Jemverk. Den
bestar av tre vide sjakter. I to av sjaktene
star vannstanden 15 m nede i dypet, mens
dybden under vannet er omkring 30 m.
Den tredje (vestlige) sjakten kun noen fa
meter dyp da den ender i en gjenrast stoll
som dren erer hovedgruven. Dessverre er
mye av tipph augene brukt til veimateriale,
noe som har edelagt omgivelsene rundt
gruve n. Bade Breigangen og Glaseren er
fredet som tekni ske kulturminner.
0 stre og Vestre Bruberg gruve ligger ved
inngangen til Brubergdalen , omkring 1,5
km nord for Ulvsvann. Dette har ogsa vert
betydeli ge gruver som var i drift gjennom
lange perioder av verkets historie (Fig. 2).
Bruberggruvene er drevet bade ved kaldki 
ling, fyrsetting og krutt sprengnin g. Ved
0stre Bruberg gruve finnes et velbevart
oppbygd plata for en hestevandring. Leng 
er oppe i Brubergdalen kan man se Geita
og Magneten gruve pa hver sin side av
dalen . Dette er ogsa betydelige gruver med
en lang historie.
I det 200 1an2 store gruveornradet finnes
hundrevis av gruver og skjerp. Pa grunn av
boligbygging i Gulsetomradet har dessver
re mange gruver blitt borte. Dessuten fore-

Fig. 2. Dagapn ingen til en del av (i)stre
Brub erg gruve, sett fra Vestre Bruberg.

tok Bergvesenet i 1970-arene en systema
tisk gjenfylling av gruver i omradet fra
Gulset og nordo ver mot Ulvsvann. Mange
gruve r gikk tapt: Kulp egruven , Arhusgru
Yen, Schakalegruven, St. Ole , Lang gangen,
Sand gruven, Riser gruve, Ambrokken m.fl ,
En samarbeidsgruppe fra Telemark Geolo
giforening og Skien Historielag arbeider na
med en systematisk kartlegging og regis
trering av samtlige jemgruver i Skien Vest
mark. Selv om Jemverket er borte, vii gru
vene fremdeles vrere et synlig minne om
den akti viteten som virket i omradet i
mange hundre ilL

Geologi.
Jemmalmforekomstene i Skien Vestmark
er knyttet til magnetitt-kvartsganger med et
varierende innhold av ledsagende minera
ler, vanligst er flusspat, kalkspat , hedenber
gitt, andraditt, kloritt , epidot og svovelkis .
Sjeldnere opptrer hematitt, ilvaitt, helvin ,

114



HEDENBERGITI opptrer i enkelte fore
kom ster som et hov edmineral , sterlig syd i
omradet . I de fteste lokali teter er mineralet
helt fravarende. Hedenbergitt opptrer som
grovstenglige aggregater av gragronn far
ge .
AN DRA DITI av grennlig til brunlig farge
opptrer i enkelte fore komster, srerlig nord i
omradet. I Breigangen er det funnet relativt
pene krys taller.
KLORITI og EPIDOT finnes i de fteste
lokaliteter.
SVOVELKIS opptrer i mange lokaliteter ,
men vanligvis i sma mengder. Im idlert id
finnes enkelte forekomster hvor de t opptrer
betydelig e mengder. Typ isk er det at svo
velkis finnes konsentrert i lokale part ier av
gangene.
HEMATITI er et sjeldent mi neral i jem
malm forekomstene i Skien Ves tmark .
Opptrer som sma ftak og masser lokalt i
enkelte forekomster.
ILVAITI ble tidligere funnet som velut
viklede pen e krystall er i Breigan gen, og
ble bes krevet herfra allerede i 1828 (Mo l
ler 1828). Dette var fak tisk den andre loka
liteten for mineralet ette r at det ble beskre
vet som eget mineral fra Elba i 1811 .
Minera1et er funnet som sorte, 1angstrakte
krystaller i kvartsdruser. Massiv ilvaitt er
ogsa funnet i noen fa lokaliteter syd i
om radet.
FERROA KTINOLITI, PAL YGORSKITI
og HELVIN er kun funn et i Breigangen .
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ferroa ktinol itt og palygorsk itt. Gangene er
vanligv is 10 til 50 em mekti ge, men kan
variere fra noen fa millimeter til ftere
me ter. De lengs te gange ne kan spo res i ter 
renget ove r en strekning pa inntil 2-3 km .
Gangene er av permisk alder (ca . 250 mill.
ar) og gje nnomse tter prekambriske granit
tiske gneiser. Gangene syd for Ulvsvann
stryker hovedsakelig NNV-SS0 , mens
gange ne no rd for Ulvsvann stryker hoved
saklig N0-SV . Det opptrer imidlertid ogsa
noen fa ganger som avv iker fra dette men
steret, oftes t med et strek omkring NV-S0 .
En oversikt over gange ne er vist i Fig. 3.

Mi neralene.
KVARTS er det vanligs te mineralet i je m 
ma lmforekomstene i Sk ien Vestmark. I
enkelte av forekomstene opptre r druser
hvor det finne s bergkrystaller med matte
og korroderte overftater.
MAGNETITI er jemma lmen. Den kan
stedv is fylle hele gangens bredd e, men
opptrer oftes t som klumper , linser og
spredte masser i kvarts. Magne titten er tett
og massiv, men kan i enkelte forekomster
vise r tydelig ftakform et opptreden. Dette
indikerer at mineral et opprinnelig har vart
hematitt , men er sene re redu sert til magne
titt. Omkring en kvarts-magnetittgang er
det store magn etiske anoma lier som umu
liggje r bruk av kompass .
FLU SSPAT opptrer i enkelte forekomster i
bety delige mengder. Faktisk er det stedvis
et hovedmineral. Fargen er van ligvis hvit,
men kan ogs a vise r gre nne og fiolette far
ger. I en lokalitet syd for Brubergdalen er
det funnet rike lig med ftusspat, ofte som
krystallm asser ut mot dru ser. Grennstein
bekk, es t for Brubergdalen , har navnet sitt
ette r den rike opptreden av grenn ftusspat
som finnes i bekkelopet . I 1970-arene ble
det foretatt diamantboringer ftere stede r i
Gjerpen for a undersoke utbredelsen til
ftusspatforekoms tene.
KALKSPAT opptre r i betydelige mengder
i noen fa av forekomstene. Ellers finnes
kalkspat kun som massive sprekkefyllinger
og dru seromsfyllinger.
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Abstract Fossum Jernverk
The Fossum Jemverk near Skien in Tele
mark province is probably Norway's oldest
ironmine. During the reign of King Kristi
an III (1536-59) several mines througout
Norway started operations. Of the 4 mines
in Telemark only Fossum jemverk proved
to beviable over a longer period, and was
operated almost cont iniously for about 330
years. Magnetite iron-ore was mined in
several hudreds of smaller and larger
mines spredth out over an area of 200 km
The Magnetite occured in Magnetic Quartz

veine of Permian age injected into granitic
gneisses of pre-cambrian age. The width of
the weins was averagely in between 10 and
50 ern' s, with a maximum length of 2-3
km 's.
The origin of the deposite is related to the
magmatic activity in the worldwide known
Oslo Rift Valley.
Among The minerals found here, are rela
tively nice specimens of Andradite and
Ilvaite. Other minerals include Fluorite,
Pyrite, Hematite, Hedenbergite.
The nowaday protecded Breigangen and
Glaseren mines are reminders of an impor
tant era in Norway's mining history.
R.W.
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