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Borgen grul'e

Aktiviteter
Gruvedrift 09 malmfrakt
rettet mot Eidsfoss jernverk (1697-1885)

Teks/: Tarbj¢rn Gra" - Tegninger: 0ys/ein Gra"

l eg har siden 1983
arbeidet med a. regis
trere gruver og skjerp i

San e Sogn. Under arbeidet
med arkivalier, eldre lilleratur
og gamic kart, hal' jeg ogsd
notert ned fakta omkring malm
dannelse, sirkumferens, malm
veier og malmtransport bdde til
lands og til vanns. Arbeidct cr
ikke avsluttet, men jeg legger
her - i store trekk - fram noe av
det jeg har funnet dokumentert.

Malmcn

<!5ter gam mel rettsopp
fatning val' malmen j

erget kongens eien-
dom - rcgalicr. Det er derfor

naturlig at det fra begynnelsen
av val' kongene som engasjene
seg i bergverksdrift i landet
v~rt. Fra starten av ble det
drevet mest pA kobber og s0lv.
Behovet for redskaper av jern
til denne driften - sammen med
Kristian IV's 0kende behov for
kloder (jernkuler) til sine
bronsekanoner - gjorde jernet
stadig mer betydningsfullt.

Den samledc produksjons
verdien ved landets bergverk
fram til 1814 fordeler seg slik:
Jcrnverkene 50 mill. Rdlr. 
Kobberverkene 32 mill. Rdlr.
Kongsberg s01vverk 22.2 mill.
Rdlr.

Dette viser klan jernverkenes

store belydning p:\ denne tiden.
Etter IlYert st0pte en ogsA

kanonene av jern, og del ble
reist stadig nyc jernverk. S0
king eller jernmalm i berget 
magnetiu og hematitt - ble en
110dvendig konsekvens av dette.
Rimelig merhet me110m ver
kene og Illallllforekolllsiene val'
da selvsagt en sial' fordcl.

Malll1danllclsen

<!&
pprettelsen av Eids
foss Jernverk i 1697
gjorde det aktuelt

med malmleiting ogs~ i delle
verkels nrerhel. Riktignok val'
cnkelte jernmalmforekomster i
omrAdet allerede kjent og tatt i
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A: Radsllfbe. B: Vallflltjlflel.

C: Bleyelell. 0: Stallgvel'ket.
E: Slagel. F: Hjulsllletllur.
G: VallllrCH/lc. H: R01llmel
It\,o,. oVJleJl Iii avisillg kan

Ita sl/'II.

F
Radswbe ved Borgell gruve - slik den eller arkivalellc kall lIa sell fit. Pal/elel h&r T1fe':/t'SOIlIlSYHlig
wel'l sIc/elide.

bruk senest fra 1670 av Hassel
jernverk og Kongsberg jern
verk, men Eidsfoss Jernverk
opptok mange nye gruver og
skjerp.

De geologiske betingel,ene IA
IiI rette for dannelsen av de
sakalte kontaktforekomstene vi
finneI' i Oslofeltet. Fra Lang¢ya
i s¢r, nordover gjennom Sande
dalen, over Konnerud mol
Mj0ndalen strekker det seg et
felt med silurske kalk- og
skiferbergarler. I penntida var
her" stor vulkansk virksamhet i
delle amr<ldet. Malm-minera
lene ble da dannet ved at disse
permiske smeltemassene avga
gass og vann iblandet melall
I¢sninger til sprckkdannelser i
kalk- og skiferberganene. De
sure gassene ag I¢sningene
reagerte med de basiske bergar
tene, ag det ble avsatt jern- og
kobberoksyder, sink-, bly- og
kobbersulfider m.fl. Disse
forekomstene ble sf! gjensland
far drift. Starparten av gruvene
ag skjerpene Finner vi ved 
eller i n<erheten av - kantakt
sonen.

jfige gruver og skjerp
Eidsfoss Jernverks

regnskaper amtales
gruver ag skjerp fra -

det jeg vii kalle - det utvidede
Konneruclfeltel far «hjemlige».
Det er til na registren ca. 30
gruver og ca. 20 skjerp opptatt
pa jern i delle omradel. Naen
av disse farekamstene hal' til
tider v:.ert i drift ogsa av andre
jernverk - hal' ligget ubrukt
under frist - eller hal' av far
skjellige grullner vrert uaktuelle
(sam f.eks. ved stort innslag av
«uartig» maIm).

Som de vikligste «hjemlige»
gruvene yager jeg nevne Torrud
gruve ved Eikeren, Dalemyr
gruven, Magnelgruven, Narve
rud gruve, Nikkerud gruve,
R¢geberg gruve, Sasen grllve
og Aserud gruve rundt Konne
rud. I Sande ble det tatt ut
jernmalm i R¢d gruver, Flaten
gruver, Jahren gruve og ved
gf!rden Eikeberg. Men mest
maim ble det nak her tall ut ved
Borgen gruve.

Jeg veigel' Astoppe litt opp
ved Bargen gruve i Sande
Sogn.

Ntlr en leser det som tidligere
er skrevet am malmen som ble
smeltet ved Eidsfass Jernverk,
virker det som Borgen gruve
har spilt en heller litcn rolle.
Mine registreringer fra arkivene
viser det molsalte.

Driftsperiaden kan maksimall
ha vart fra 1705 til 1821. Jeg
hal' bl.a. funnet fullstendig
oversikt for Arene 1766 og
1772. Da ble det ved Borgen
gruve drevet ut henholdsvis
1592 og il44 t0nner maim. For
1766 var delle nesten tre ganger
sa mye som for reslen av ver
kets gruver tilsammen. Den
vanlige malml¢nna rollllllet I
kubikkalen (247,9 I), men
mallllt¢nna brukt ved Borgen
og Jarlsbergverket rolllmet I 3/
8 t0nne (340,9 i). Ved en takse
ring av Eidsfoss Jernverks
eiendolll111er i 1776, settes
verdien av Borgen til 6000
Riksdaler. Dette er nest h0yeste
oppgitte enkeltverdi, etter
stAI yerke!.

Arkivalier fra Bergkonlorel
ved Rentekalll111eret i Danlllark
setter fokus pa nettopp Borgen
gruve sam et skrekkens eksem-

Vass/~julel/Rads'/fbe,BOJgell gl'l/ve. 47



pel pA lidens gruvedrif\. Eller
inspeksjon beskriver i 1789
bergmesler O. E. Knoph driften
i Borgen gruve som uallsvarlig.
Sliger Erland Thoresen hadde
fra 1755 i 23 Ar drevel gruva pA
en frcmragende mdtc. Han drev
forsvarlig - og satte igjen lil
slrekkelig med bergfesler - selv
0111 disse var fulle av leu driv
verdig maim. Da han slutlet,
begynle ellerf¢lgeren A skyle
ned disse bergfestene for A
skaffe mye maim. Delle ble
oppdaget av eierne som med
stor bekostning «strax lod
Gruben med TOll1mcr bebyggc»
for d unngd salllll1cnstyrtning.
Bergmcster Peter Petersens
beskrivelse fra 1799 viser at
delte val" for seint. «Aldeles
¢delagl og forladt er Borgen
Gruve i Sandne Sogn, belig
gCllde i Nrerheden af V:.erket.
Delle liggende i N.0. og S.V.
strygende Lager f¢rte i en
Mregtighed af henved 2 Famllc
en megel rig og fortrreffelig
Maim - Den vandtes llled en
ringe Bekosllling, og udaf
denne Vrerkcts Hayed Gruve
blev am"ligen udbrudt over
1000de Tdr Maim, men en i
deue land ikke 1I5a~dval1lig

Maade al drive Gruver paa blev
ogsaa her anvendt. - All Iwad
Berg fresler heder hlev
nedskudl, hvorpaa det
ovcrhrengende Berg ramlede og
bedrekker nu sansynligen for
altid delle uskallerlige og
sjeldne Malmfeldl -.»

«Efter denne ulykkelige
Tildragelse er delle Wrerk
bleven bragl i en yderlig
Forlmgenhed for lienlig Maim
til den I¢nnede Drivl.» Jernver
kene mOlarbeidel hvenmdre
med Ahoide frist pA gruver - og
ved Aselle urimelige priser pA
salgbar maim (5 Rdlr. pro Td.).

Sliger Erland Thoresen
«shev ogsA gruvehistorie»
nettapp ved Borgen gruve.

Borgen gruve val' eller alt A
d¢mme ei lettdrevel gruve, men
den var utsatt for SIOr! vann
tilsig. Regnskapene viser ned
gang i Arlig kvantum «vunnen»
maim, noe som jeg antar skyld
les delle probleme\. EI «dueligl
Subject» som stiger Erland
Thoresen har Iydeligvis klart A
overbevise eierne ved Eidsfoss
Verk om bClydningcn av A
bygge en vannkllnst ved Borgen
grllvc, og al han - med sine
store kunnskapcr - ville vrere i
sland Iii A lede delle arbeide\.
Derfor ser vi 1\ lese i hoved
regnskapet for 1765:

Paa vandkunslens indrclning
24 Rd. 59s.

Eller de «h¢y Velbaarne
Herrer Partisipanleres
Ressolution» val" det hele i
gang - heIe 50 Ar lidligere enn
ved andrc jerngruver i Norge.

De Vesterlendske Gruber

miSSe gl1lvene fordeler seg
pa trc omradcr. Oct er
Arendalsfeltel,

Fehnfeltel ved Ulefoss og
Langefeltet ved Kragere. Eller
IlYert fraktet nesten aile landels
jernvcrk mesteparten av
malmcn sin herfra. Ja, hele 2/3
avail forhrukt maim ved norske
jernverk ble helllel fra disse
gruvefeltene. Del lave fosfor- og
svovelinnholdet i denne mal
men gjorde den velegnel til A
hlande med «hjemlig» maim i
masovnene. Jeg har funnet
fullstendig oversikt over
malmforbruket ved Eidsfoss for
arene 1703, 1704, 1754 og
1766. Disse Arene smeltel
verket henholdsvis 38%, 35%,
32% og 44% «vesterlendsb>
maim i masovnen. Et ftrlig
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forbruk pa fra 600 Iii 900
tanner maim. Yerket kunne
kjape denne malmen - de kunne
eie og drivc gruvc sammen mcd
andre verk - eller de kunne eie
og drive gmvene selv.

Iliden fra 1701 Iii 1799 har
jeg funnet registrert
«vesterlendsk» malmleveranse
fra heIe 53 navngille gruver og
skjerp. De gmvenavnene som
onest nevnes er: ¢debroe,
Omholt, Dobbe, Friderichsleen
(eller Hurum), M¢refier, Gran
dal, Alve, Tr¢Ckimeliem og
Feen. Ait fra 2 til 20 forekom
sler hverl ar - med CI snitt I'd
nllldt 8.

Malmfarten

men «vesterlendskc»
malmen hIe fraktct fra
gruvene ned til mer-

meste malmbrygge. SmA og
mellomstore sci Iskuler hentct
malmcn her og fl"aktet den
¢Slover Iii de forskjellige verke
nes malmbrygger. Seilskutenc
kunne vrere benevnt skudcr, og
var koffer, slupper og jakler. I
arkivaliene cUer Eidsfass Jern
verk brukes alltid benevnelscn
jake De neste val' i st¢rrelsen
5-30 commercclester - mcd et
mannskap pA fra 2-5 ulenam
skipperen. Jaktene var «fyl
dige» bAter med rund baug - og
med speil akter. De hadde
spryd og klyverbom, og var
sneiseilere. De aller eldste
hadde ikke helt dekk. Jaklene
fraklel fra 40 til 150 I¢mmer
maim pft hver tUl". Antall skute
ladninger varierte era mAned til
maned. Oct meste jeg hal'
oversikt over, var 7 anl¢p i
august 1702 med 644 t¢nner
magnetiu-malm til Eidsfass
Jernverk. Ved Ase pA datoene
far levering av malmen, ser en
at jaktene var i stand til Aseile



Ma/ms/ede fro Sal/de.

tur/retur pA 7 d~gn, inkludert
innbrering av malmen.

For frakten til Eidsfoss sin
del ser det ul Iii at skipperne i
begynnelsen av 1700-tallel var
hjCI11I11ch0rende ¢stpd, men at
frakten clter Iwcrt ble overtatt
av b~ter fra Arendalskantell.
Skutcnc kunne drive rein
malmfart, cller kombincre
denne med turer til Danll1ark.

Malmfrakten
og «malmveiene»

<!6
tter sirkumferensen

ble b~ndene all i 1698
Alagl "for billig

Belaling» Akj~re maim og kull
«S31nt hvis til Verkcls drift
udfordres kand» til Eidsfoss
Jernverk. Malmen ble kj~rt i
mahnsleder som 10k fra I til I
• t~nne maim. Kullet ble kj~rt

i kullelester f1ettet av splittede
hasselstaver. Disse 5tO pfl slcder
og rommet ca. 2 kubikkmeter
kull. Mitt inntrykk er al b~n

delle era Hoff og mCTmcsl
verkel heist brente og kj~rte

kull, mens Sandeb¢ndcllc
(tidvis Skogerb~nder) slO for
malmlransporten. Oct cr ogsfl
min pdstand at Eidsfoss Jern-

verk vaT en grei bedrift Akj¢re
for, med konlante pengeoppgj~r

pd «Sande Ting» i tide.
Botneb~ndene eller Sande

b~ndene mAtte nok ogsA stA for
kj0ringcIl til Eidsfoss av «en
IIdfast Steensort fra Angers
KIev» SOI11 ble brukt i maSQV

nen ved forskjellige jernverk. I
1799 skriver bergmester C. A.
Collett am masovnen ved
Eidsfoss: "Pibenes H~yde fra
Bundsteenen til Krandsen er 15
Alen. - Den er op muret af
Steen fra Angersklev - St;ellel
af engelsk Sandsteen».

Hvilke «malnweier» som ble
brukt forandret seg gjennom
Arene - bAde nAr del gjelder den
«hjemlige» og «vesterlendske»
malmen:

MALMVEII

]

begynnelsen brukte
verket «hjemlig» maim
fra Konnerudgruvene. I

1701 kjjlrte b~nder fra 70
gArder i Sande 817 t~nner

Konnerudmalm over til Eids
foss. De kj~rte opprinnelig
«lige forbie» R~nnehue - over
Svarttjerna og ned til «Torul

49

Gaardene» ved Eikeren. Derfra
til «Mars-Ovnen» - en strek
ning pA «6 stive Fierdinger».
Denne veien - som «HS?tiredle
og Velbaarne Hr Brigadier har
ladet forfrerdige med stor
Bekostning» - finner en her og
c1er igjen i terrenget, fint steins
all. «Stor Snee og Uveir, ingen
Huuse og Herberge paa de
slel11llleste Steder» tvang eHer
hvert «B~ndene i Skoue Annex
og Sande Sogn» til A«gjS?tre en
anden Veg igienllem B0igden,
all ud Iii Aasen over KI~ven til
Hofs Sogn, og saa til Mars
Ovnen, som kand reignes for 2.
Stive Miile». -

MALMVEI2

j eg meller denne «KIS?t
veil» mA vrere gamic
Hanekleiva (Hanne

Kleven) fra Sande til HoL Delle
er en meget gammel riclevei/
kj~revei - nok den egentlige
ferdselsAra over mot indre
Vest fold og Telemark.

Biskop Jens Nielss0n nevner
Hanekleffuen gjentatte ganger i
sine reiseopptegnelser i Arene
1574-1597.

Som malmvei ble den tatt i



Mall1lsjekle

/,

'--

bruk helt fra 1698. Gamle kart
med vinterveier viser at b¢n
dene kj¢rte gamlekleiva fra
Teicn i Sande over lisen ned til
Kjeksrlld. Herfra mOl Eplerlld 
forbi TIl11l111er~S - og ned Iii
Bergsvannel. Herfra kj¢rte de
isen - nord for 0ya - bart til
r0steplassen ved verket.

Overinspeklllr Peler Clausslln
shiver i 1743 at store kvanta
maim ble bruit pli gflrden
Flfllcns eiendeler i Sande og
kjllrt over Hanekleiva til Eicls
foss om vinteren.

I 1758 kj¢res maIm som «i
lang Tiid haver Jigged ved
gaarden R~d her i Hoff Sogn».
Delle er nok l11alm SOI11 l11esl
nalurlig er kommel over Hane
kleiva, ikke Bergstien.

MALMVEI3

ljergSlien er opprinne
lig en ridesti{vinler
vei fra Hvarelal i

Sande, forbi Djupdalsljernel og
ned Iii Berg g~rcl ved Bergs
vanneL Denne vinterveien ble
fllrsl gjort skikkelig kjllrbar av
PedeI' von Cappelen i tiden fra
1805 Iii 1809. Den ble da lagl
am og ulbedrct pfl Sandcsida.
Likesol11 i Hanckleiva firmer vi
ogs~ langs Bergstien fine, teUe
steinsetlinger - her og del'
utenfor n~v,crclldc trase. Kortc
strekninger cr dcssverre g~tt

tapt b~de i Hanekleiva og
Bcrgstien i forbindelse med
utbyggingcn av nye E-18.

Tradisjonelt er Bergstien
mest vektlagt i forbindelse med
malmtransporten over fra Sande
Iii Eidsfoss. I nedkjllringene
finner en like mye malmrester i
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begge traseene, I arkivaliene
finner jeg faktisk Hancklciva
oftesl nevnl. Kjllrte de Bergs
lien m1itte de «klatre» 80 m.
h¢yere enn over Hanekleiva.
Med lass pIi I t¢nne maim var
dette av betydning. Utcn 1i ta
endelig slilling - jeg bare anty
der Hanekleivas slore belyd
ning i forbindelse med maIm
lransportcn. Lengc mente jeg at
utgangspunktel for malm
kj¢rselen kunne v,ere mcd p", Ii
bcslcl11me valg av malmvei.
Men arkivalier viser at b¢ndene
hentet maim ved gruvcr og
malmplasser og lagrel dcnJ1c
hjcmme ved gArden.
Ulgangspunklene ble derfor
svren mange - og b¢l1dene
avtalte sikkert til en viss grad
fra gang Iii gang n~r og hvor de
skulle kjllre.



KIJlakjrJrillg

MALMVEI4

jlBcn «vesterlclldskc»

malmcn ble til A
begylll1c mcd tatt i

land i Ho]mcslrand og kj¢rl til
Eidsfoss pl\. vinterf¢re <IV

BOlneb¢nclcnc. Deltc varle ved
til mai 170 I. Da kan vi lese i
verkets regnskap: «Betall for 1
baad til Angers Klefven al bese
lejlijheden, 0111 den del' kunde
blifve lossel. 60 sh.» Eller
delle blir nesten all malmcn
bAret i land pA Holl11sryggen
under Skj~crvik i Sande. Men
utover 1700-lallel kjores det
sladig maim ogs1\. fra Holmc
strand. Ved seincre eiendoms

skifler beholder Eidsfoss Jern
verk mulmplassen ved Skjervik
ulcn avgift Iii eieren. Holms
ryggen m!\.. ha vrerl en ideeII
losseplass for malmcn, med
nalurlig brygge og god lager
plass. «Nogen stl1l1pige steeder»
ble eller Iwert fylt 01'1' med
ubrukbar maim. Senere - midt
pA 1700-tallel - omtales
«Malmpladserne ved
Schierviig» og «Leers

pladserne ved Schierviig» 50111

forskjellige brygger. Vi ser da
ogsA i dag resler eller f1ere
bryggeplasser rundl Leiret, '
mellom andre Bergsbrygga.

MALMVEI5

3J 1800 skriver berg
mesler C. A. Collett
om Eidsfoss i en <dour

nal holden paa Reyser til de
Norske Jernv~rker»: «V~rkets

Maim-Transport skeel' i derlil
indrettede lagter, som ff)re
omtrent 100 T0nder Malin. 
Paa Bragern~s f0res den fra
Vesllandel kommende Maim
paa store Baade op ad Drams
og Loos-Elven 2 Miil til
Vrestfossen, derfra bringes den
i Malm-Jagterne og f0rcs over
Fiskllm og Eger-Vandel 2 •
Miil directe til Wrerket». Maim
fra gruvelle i Vestfossen- og
Konnerudomr5det ble i he Ie
driftsperioden ogsA kjllrl ned til
malmplasser som benevncs
«Vest fossen, Eger-Sundet,
Stevningsstf)en, Fischum Van
det og Fischum Stranden».
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Soml1lerstid gikk nak ogd
denne malmen med jaktene. AI
det kunne vrere et strcv viser
delle utdraget fra hovedregn
skapel i 176 I: «Betalt 4,. M",nd
for at hielpe Jagten opigiennem
Jis og Keav i Egerell, da den
sku Ide fllre bOljern, sam skliide
Iii KOllgsberg, hvorpaa de
arbejdel j 3 Dage og
N<etter.. 3 Rd».

Vintcrstid kj0rte de isen over
Eikeren til Torrud. Herfra viser
eldre kart at de kjllrte over land
direkte til Eidsfoss Jernverk.

Kilder:
Arkivalier fra Riksarkivet.
Arkivalier fra Bergverks-

kontoret under Rente
kammeret.

J.H.L. Vogt: Norges Jernmalm
forekolllsier (J 91 0).

Gunnar Molden: 0ster pA
Norge med maIm (Aust
Agder arkivel).

Norsk lokalhislorisk instilult:
Gamle norske kart.




