
TRAUTGRUVA I NORD-ODAL
av /ngegerd Tronb¢l og Kari Hansson Under/hun

Akvarelllll: 1. Oversiktsbilde over"KOIIsIa" med Itjllllms, dam, l'(UlIlrelllle, dell 800 meier /ell/ge stang
gangen, gruva og gruvehjemmeJle slik vi meller det IlOr self 1t1. Malt ap Uti/a Eriksen.

I flere i'u' har vi jobbet med a framskaffe opplysninger om den gruvevirk
somheten som en gang fantes i Nord-OdaI. Lite val' skrevet, og fa visste noe,
sa det har vrert et m~ysommeligog tidkrevende arbeid. Men desto artigere
er det at bitene etter hvert har faIt pa plass, og at andre kan fa del i yare
kunnskaper.

Del var pa 1700- ag 18OD-Iallet star skjerpeakti
vitet i Nord-Odal 50111 mange andre steder i lan
del. Del ble runnel bade kabberkis ag jernmalm.
Vi har de sisle arene registrert 60 - 70 skjerp el
ler sma gruver som vesentlig inneholder kobber
kis ogjernmalm. Disse har vi inntegnet pA kart
ag beskrevet i el hefte pa 150 sider.

Kabberkis.
Kabberkisen ble ulvunnel rra 1721 til ca. 1760
ved Sand Kabbervrerk, agsa kalt Del Hellige
Treenighels Kabbervrerk eller Del Odalske
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Kobbervrerk. Verkel hadde ogsa to gruver i del
omradel $0111 senere ble kalt Gullverket i
Eidsvall. Da del i 1758 ble funnel gull her, ble
del etablert el gullverk pa Slatens regning.
Kabberkisen fra Nard-Odal ble sendl hil eller
nedleggelsen av Sand Kabbervrerk.

Jcrnmalm.
Del var imidlcnid jernmalmcn sam var den vik
ligste. Nae ble sendl IiI Eidsvall jernverk, men
delmesle ble fraktel IiI Odals Vrerk (1689 
1835) i S¢r-Odal. Delle verkel fikk agsa maIm



AkvarellllJ: J. Vasshjulmed hjullllis, dalll, Vallllrenlle og deler av sf{l11ggallgen slik vi /ileneI' det hal' seff
Uf. Mall av LlIila Eriksen.

fra andre steder i distriktet.

Trautgru\'a.
Den stfjrste gruva i Nord-Odal er Trautgruva.
Den Jigger nord-vest i kommunen, i et omrade
kalt Traulskogen. Gruva I~ under Odals Ya:rks
sirkumference og ble drevel fra 1770 - 1830.
Malmen ble kj0rt vinlerstid til Odals Vrerk som
In 35 km unna. En tur tok minst 2 d0gn.
Gruva best~r i dag av en langstrakl (ca. 100 m.),
vannfylt dag~pning. Dybden er ukjen!. Ilillegg
er del tre mindre hull. Ved gruva fins et landskap
pregel av berghalder (Iipper) og skeidehauger
med nere groper og hauger. Omr~del er n~ blitt
avhogd og ryddel slik at gruvelandskapet Irer
fram slik det en gang val'.
Jernmalrnen er jernglans/hematilt, og den ligger
som skinnende lag i berget. Jernglansell fra
Trautgruva val' fin ablande mcd sj¢malm (mang
anrik jernmalm) fra Storsj¢en, som Odals Ya:rk
hadde brukt fra 1757. Dette ga finl sl¢pejern Iii
blant annet ovner.
For af~ faglig assistanse 0111 gruveanlegget, kon
taktet vi f0rstekonservator Bj¢rn Ivar Berg ved
Norsk Bergverksllluseum. Han foretok en befa
ring her h¢slen 1993 og konkludel1e med at om-
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didet val' vemeverdig og svrert interessant.

"Konsta"
Det som imidlertid gj0r Trautgrllva spesiell, er
resler etter el maskinanlegg. I ca. 1790 ble del
bygd et vasshjuldrevel pumpeverk, en vann
kunst, med kraftoverf¢ring fra et vasshjul via et
ca. 800 meier langl slangfelt Iii pumpene. Se
akvarell nr. I. De trengte denne vannkllnsten for
a fA lenset gruva for vann, noe som val' et stort
problem i de fleste gruver. Vannkunsten val' en
svensk type og val' konstruel1 annerledes enn for
eksempeI de sam fantes pa Kongsberg. Restene
etter vannkunsten ligger i et ¢de skogsomdide og
har unng~tt altfor slore maskinelle ¢deleggelser.
Yi f~r derfor et komplett bilde av heIe anlegge!.
En svenske ble byggmester for dette vannkunsl
anleggel som ble kalt "Konsla",og han ble kalt

. "Konst-Ola". Vi hal' sett modeller i Sverige som
vi tror rnA vrere temmelig like den som fantes
her. Jerndeler som vi har funnet ved hjelp av Ine
lalls¢ker, bekrefter dette.

Hjlllhlls med vasshjll!.
Ca. 800 meier fra gruva ble del bygd el vasshjul
like ved en bekk. Yasshjulel var 14 alen (ca. 8



Akvare/lll/: 3 Gruva l1Ied 10 hesrevQndrillgel; berghalder og deler av stallggangen /lied vender slik vi me
ne,- del har sell Uf. Mall av uti/a Eriksen.

meter) i diameter. Del var el overfallshjul.
Vannet ble ledet i ei 70 meter lang vassrenne borl
til hjuler. Vasshjulel var piassert i et hjulhus bygd
opp av stein med Ireoverbygg. Hjulhusmurene er
ca. 1,2 meter brede, og husets lengde og bredde
innvendig er 10,7 meter og 3,4 meter. Stein fra
muren som hadde rast inn i huset, er blitt fjernel.
Under fant vi godt bevarte deler av vasshjulet,
akslingen, lreplllgger m. m. Disse delene gir oss
viktig informasjon om hvordan vasshjulet var
bygd. Utl0pet fra hjulhuset og avl0psgrMta er
fortsalt godt synlig.

Demninger.
Oet var 10 demninger for Asamle opp vann fra
bekken. Den ene er fortsatt god! bevart. Fra den
ne dam men ble vannet ledet til vasshjlllet. Oct
fins 20 rektanglilere sleinfundament for renna.
Renna var bygd av tre. Se akvarell nr. 2.

Stangfeltet.
Reslene eller del 800 meter lange stangfeltet ser
vi sam store og smA steinfundamcnt , - over 90 i
alt - fra hjulhusel til gruva. Opprinnelig var del
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omkring 120 slike fundamenl hvor stolpene til
stangfeltet var fester. St0rrelsen pa fundamente
ne varierer fra I til 5 meter i diameter, og avstan
den mellom er fra 3 Iii 6 meter.
Hovedflllldamentene har ellipsefonnel gnlllnfla
teo
De st0rste fundamenlene ble bygd det hvor
stangfeltet ble utsatt for stf,Srre belastninger, for
eksempel pa bakkelopper. En bevegelig trestokk
0verst pa hver stolpe bar de sammenkoblele lre
stengene - en pA hver side. Trestengene var for
bundet med vasshjulets veivaksel, slik at tre
stangen pA den ene siden gikk framover nAr den
andre gikk bakover.
Terrengprofilen viser stangfelt-traseen. Se teg
ning. Del er 46 meter h0ydeforskjell mellom
hjlllhllset og gruva. Hele innretningen var laget
av solid treverk med mye jernbeslag som vi har
funnel en del av med metalls~ker. Den knaket og
brakel nar den var i bevegelse, og det var n0d
vendig med stadig vedlikehold av anlegger.
Kraften som vasshjulel produserte, ble kraftig re
dusert pA veien til gruva.
Ca. 150 meter av stangfeltet matte legges over ei
myI' - Elmyra. I dag er myra gr0ftet, men cia



Konsta ble bygd, var delte et vassfylt omrade.
Det fins rester av en dCll1l1illg rett 5¢!" for myra
som viser at myromradet ogsa tjente som v3Im·
magasin. Store t~mmerstokkerble lagl tett i teU i
traseen over myra. De bJir kalt "nater" her i dis
triktel. Pa disse "natene" ble fundamentene
bygd. Aile fundamcnlene over Elmyra val' [or
holdsvis store, og de er bygd av store steiner. I
noen av [ulldamentcnc fins fortsalt rester av de
200 ar gamle stolpene.
Stangfeltet kom inn pa ¢slsiden av gruveomddet
hvor det ble bygd en horisontal vender. Her ble
stangfellel vinklct mot gruva. Fundamcnlet for
denne venderen fins fortsatt. Fra dagapningen
ble stangfeltet vendt 90 grader neel i sjakten (grll
va) via store vinkler kalt kunstkors. Stangfeltet
ved Trautgruva er et av de lengsle som er kjent i
Norge. Se akvarell nr. 3

Pumpesystemet.
Stangfeltet drev en rekke stcmpelpull1per nede i
sjakten (gruva). Plllnper0rene val' uthulte t¢l11
Illcrstokker, og slcmplene val' av Ire. Det var
pumper i flere etasjer. Vannet ble ledet i ei renne
til avl¢psgr¢fta.

HestevandringeJ".

Terrengprofil av stang[eltet.

GOO III
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Ved gruva fins ogs~ tomtene citeI' to hcstcv31l
dringer. De er sirkelformcte og Jigger pa berghal
dene mer dagapningcn. I scntrum fins en opp
h¢yet stein med fordypning i midten. Hester gikk
iring og heiste malmen (og ogsa vann) opp ved
hjelp av et vinsjsyslem. En hestev3ndring var
mye krafligere enn en hfmdhaspel. Se akvarcll Ilf.

3.

Gruvehjemmene.
Verket forpaktet en hamnehage til hestene like
ved gruva. Her hie det snart til at gruvearbeidere
slo scg ned. I dag er det tre plasseI' som hal' sin
opprinnclse nettopp pa grunn av gruvedriften :
0ver-Gruv3, Midt-Gruva og S¢-Gruva. Pa gru
vcomradet fins "Kjitteltomla" hvor en stiger ved
navn Kittel bodde. De fleste som boddc her, var
opprinnelig innflyttere, men mange tok eUer
hvert navnet Tr¢ftgruben eller Gruben. Familien
til skihopperen (fakkelhopperen) Stein Gruben
kommer fra 0ver-Gruva.

Trautgruva SOI11 severdigheL.
Arbeidet med selve Trautgruva har tatt ca. 3 ar.
Oct har vrert et omfattende arbeid da omr~det er
stort og vegetasjonen tett. Nye [unn hardessuten
stadig forandret yare planer. Ressursene vi har
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hall Iii r~dighel, hal' ogs~ vrert knappe.

For pllblikum er f~lgende lilrellelagt:
- Synliggj0ring av kulturminnene
- Kliitursti langs "Konsta"
- En informasjonstavle ved gruva og en

ved hjlllhllsel
- Skilling
- Brosjyre

I tiIIegg hal' en lokal lrekllnslner (Per Ringvold)
laget en modell av "Konsta". Denne og alt vart
materiell ellers haper vi elter hvert kan lItstilies
p~ el lokall museum.
Lokalbefolkningen viser stor interesse for v~rt

arbeid. Grunneierne har ogsa stilt seg positive til
prosjeklet.

Hovedfllndal1lent for stQ/lggollg.

Kl'arts med illl1esllltllingel; Utsjpen, Nes. Samlillg: Sissel Holtet. Foto: O. r Ljpstad

/53




