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Geologisk hører storparten av Sel
med i Trondheims-feltet, og
malmforekomstene i bygda ligger
alle i grønnstein. Opphavet til
grønnsteinen er trolig en
vulkansk basalt som senere er
sterkt omdannet.
Malmforekomsten i Sel er en
utløper i enden på kis-draget som
går gjennom landet helt inn i
Sverige, og i Otta-området er
sammensetningen vesentlig
sulfider av jern, sink og kobber.
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Trolig var det Hallvard Ulvolden, som fann kobbermalmen inne på Rusthøe
en gang først på 1600-tallet.
Presten Christen Muhle blir belønnet som finner.
Tre menn fra den nærmeste kretsen rundt Christian 4. fikk det kongelige
privilegiebrevet: Myntmester Peter Grüner, renteskriver Peder Nielsen og
kammertjener Joachim Irgens fikk den 28. mai 1642 privilegiebrevet på det
gudbrandsdalske malmfunnet.

Utsnitt fra kongens privilegiebrev datert 28. mai 1642
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Foto: Geir Neverdal



Malmfunnet ble gjort på åskanten rett øst for Otta sentrum. Rustgruvene ble
sentrum i sirkumferensen som Det Gudbrandsdalske bergverk rådde over.
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Foto: Bjørn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum



Gruvene etter Sel kobberverk er noen av de eldste kobbergruvene i landet. Gruvene ble
drevet med større og mindre avbrudd fra 1642 til 1750-60 årene.
Gruvene har stort sett fått ligge urørt, og representerer derfor særdeles verdifulle
kulturminner.
I gruvene finner vi driftsspor etter alle de tre klassiske bergbrytingsteknikkene:



Kaldkiling, fyrsetting og kruttsprenging
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I gruvene etter Sel kobberverk har vi flere merker etter den eldste
brytningsteknikken vi kjenner; kaldkiling. Med hammer og bergsjern
(skaftmeisel) hogg arbeiderne løs malmstykkene. Framdrifta var svært
beskjeden, og teknikken ble gitt opp relativt tidlig på 1600-tallet. Teknikken
ble også brukt i kombinasjon med fyrsetting.

Foto: Bjørn Ivar Berg
Norsk Bergverksmuseum

Det gudbrandsdalske bergverk



Stollpåhugg ved Nedre Rustgruva med kaldkilet ”skram”. Ca. 1650.
Foto: Bjørn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum.
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Erik Engebrethsen demonstrerer fyrsetting på Kongsberg.
Foto: Øyvind Strama Larsen

Fyrsetting var den mest
brukte brytingsteknikken
under hele driftstiden til
Sel kobberverk.
Trevirke ble satt opp mot
gruveveggen og brent.
Fjellet ble ”mørnet” ved
den sterke oppvarmingen
og kunne bearbeides
lettere.
Ofte ble det satt flere
fyrsettingsbål etter
hverandre for å drive
varmen dypere inn i fjellet.
Når en arbeider hadde
brent seg en meter inn i
fjellet hadde han løsnet ca.
3 m3 masse og brent opp
over 17 m3 grov
fyrsettingsved
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Illustrasjon av Sverre Ødegaard



Fyrsatt tverrslag ved Åsåren gruve
Foto: Sjur Dagestad

Ved fyrsetting får gruvegangene de karakteristiske avrundede profilene
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Utstyr for kruttboring og ladning, Norsk Bergverksmuseum





Berg: Leireforladning,

Kruttsprengning var en kjent teknikk også under driften til Sel
kobberverk. Omfanget varierte allikevel sterkt bl.a. på grunn av fare for ulykker
og derfor sterk uvilje blant arbeiderne.
En av de første dokumentasjonene på kruttsprengning i Norge har vi fra
Rustgruvene:
I regnskapsoppgaver fra 1662 vises det til et lite kruttparti, og i inventarer fra
1664 nevnes det redskaper til kruttsprengning.
Den 3. april 1666 rapporterte sjiktmester Nicolaus Grein til overbergmester Johannes Barth at de hadde
boret i Richtsjakten og skulle sprenge dagen etter,--om Gud ville.
"In dem Richtschacht haben wir geboret Unt morgen wils Gott zu sprengen hoffe es sol glückligen
abgehen."
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Etter at malmen var brutt ut av
fjellet, ble den sortert fra
gråberget. Sjeidingen besto i å
skille malmen fra gråberget.
Med hammer ble bergstykkene
slått fra hverandre og malmen
sortert ut. Gråberget eller
uholdig berg ble kjørt ut på
tippen (berghalden).
Den utsorterte kobbermalmen
eller kisen var en blanding av
kobberkis, jernmalm, svovelkis
og sink.
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Malmen ble gjerne fraktet til smeltehytta på vinterføre.
Fra Rustgruvene gikk malmtransporten ned den bratte lia til smeltehytta ved
Ulafossen.
Denne bergsvegen ble mye ødelagt av skred under storflommen "Ofsen" i
1789. Likevel var deler av vegen godt synlig og stedvis i god stand helt fram til
sommeren 1989, da den ble ytterlig ødelagt av en ny skogsbilveg i samme trasé.

Utsnitt fra Sebastian Spans kart fra 1647
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Hytteplassen 1647
Utsnitt fra Spans kart

Da kobberverket i Sel kom i gang
ble smeltehytte bygget det Ula
fosser ned i dalbunnen nord for
Otta.
Her var det vannkraft til å dra
blåsebelgene og det ble bygget
hytte, vendrøsteovner, sagbruk,
kullhus og alle andre
installasjoner som trengtes.
Et lite bergsamfunn vokste fram
på moen ut mot Lågen, og 16 hus
huset verkets funksjonærer og
arbeidere.

Ulafossen 2010
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1. Kaldrøsting.



Formålet med kaldrøstingen var først og fremst å drive ut mest mulig svovel:
Svovelen ble bundet til oksygen og gikk opp med røyken som svoveldioksid.
Samtidig gikk det svovelbundne jernet over til jernoksid. Kobberet forble
nesten uforandret.

Kaldrøsting
Modell laget av Sverre A Ødegaard,
Rørosmuseet
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2. Skjærsteinssmeltingen.



Malmen ble tatt inn til første smelting i sjaktovner. Smeltingen foregikk ved
hjelp av trekull og tilsats av litt kiselsyre i form av "kvitstein" (kvarts).
Under reduksjonsprosessen i ovnen ble jernoksidene redusert og rant sammen
med gråbergrestene ut som slagg. Kobberoksidene ble redusert til metallisk
kobber.

Skjærsteinssmelting
Agricola 1556

Smelteovn ved Sel kobberverk, Sebastian Span 1647
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Vendrøsting. Agricola 1556

Sel kobberverk 1647. Sebastian Span

3. Vendrøsting.




Skjærsteinen ble lagt på et underlag av ved og brent etappevis ved flere
"vender".
Det som var igjen av svovel gikk opp i røyken som svoveldioksyd. Dette tok tid,
og det kunne være snakk om 6-7 vender som kunne ta 2 uker.
Den ferdig vendrøstede malmen bestod nå hovedsakelig av jern- og
kobberoksider.
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4. Svartkobbersmeltingen.


Malmen ble nå kjørt inn i hytta igjen, og på nytt smeltet i sjaktovnen nesten på
samme måte som første gang. Svartkobberet som ble stukket ut fra
ovnsbunnen holdt ca. 90 % kobber. Urenhetene var fremdeles jern og svovel.

Modeller og skisser laget av Sverre A. Ødegaard, Rørosmuseet

Det gudbrandsdalske bergverk
5. Garringen



Det siste leddet i smeltingen var garringen eller garkobber-smeltingen.
Denne forgikk i en egen ovn.
Smeltingen i garovnen foregikk oksyderende med trekull.

Garring, Agricola 1556

Garmakeren, Sverre A Ødegaard

Smelte- og garovn, Selsverket
1647-kartet
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Rustgruvene. Gruvene på Rusthøe rett øst for Otta finnes på to ulike nivåer; et
øvre og nedre gruveområde. Gruvekartet fra 1647 viser allerede et stort omfang.
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Åsårgruvene. Ved Veggumskampen vest for Otta ble det også funnet malm. Sel

kobberverk drev en stor dagstrosse ned til – 35 meter. Malmen ble kjørt til smelteverket ved
Ulafossen.

Foto: Sjur Dagestad
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Først på 1900-tallet ble det satt i gang prøvedrift ved den gamle Åsårgruva. Dagstrossen fra
1600-tallet ble løst med to lengre stoller i to ulike nivåer under dagen. Med tverrslag utgjør
denne driften vel 1 km med gruvegang.
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Skjerping på malm ved Svartkampen

Under hele driftsperioden til Sel
kobberverk ble skjerpet etter
malm. I åsene rundt Otta finner vi
en rekke slike skjerpeområder.

Fyrsatt skjerp ved veikryss Raphamn
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Tabellen er hentet fra Ivar Teigum:
”Bygdebok for Vågå og Sel” b.2
Kilde: RA, Overbergamtet.







Kobberverket på Sel hadde de 10 første årene en produksjon på 315 tonn garkobber.
Verkseierne hadde investert 67 000 rd. Verdien av solgt kobber og varebeholdning var på
tilnærmet 124 000 rd. Verket hadde på samme tid et overskudd på 56 575 rd.
Ringvirkningene av bergverkene i Gudbrandsdalen var betydelig. Verkene rådet over store
sirkumferenser og lokal arbeidsinnsats hadde sterk innvirkning på driften.
Fra bergregnskapet fra 1664 til kobberverket i Sel ser vi at det foregår transport på vinterføre:
på to vintermåneder ble det kjørt fram 475 favner fyrsettingsved til gruvene. I mars kjørte 7
mann 625 lass kull til smeltehytta og 32 bønder kjørte fram røsteved.
(Teigum, 2004).
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Det ble skjerpet etter malm ikke bare i nærområdet til smeltehytta – også i
Sjårdalen i Vågå ble det drevet en gruve.
I en av verket mest aktive perioder ble det satt i gang gruvedrift på et malmfunn i
Espedalen. Det ble skjerpet og brutt malm i to gruver fra 1659. U.F.Gyldenløve fikk
privilegiebrev 4.januar 1666, og smeltehytte ble bygget ved Ognsjøåen i Svatsum.

Kart: NGU

Regnskapsbok fra 1665-66
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Lesja jernverk






Kart: Tegnet av A. Kjelland

Første innmelding på
malmfunn på Lesja i
juli 1656.
Bergamtet tilskriver
Sebastian Span på Sel
som sender Nicolaus
Grein opp for å se på
malmfunnet.
Nytt malmfunn av god
jernmalm undersøkes
ved Sel kobberverk i
mai 1658.
Joachim Irgens og
Jørgen Philipssøn får
privilegiebrev i
november 1660.
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Masovnen 2009





Spiret på Sel kirke 1742 (Selsverket)

Lesja jernverk var et
marginalt bergverk med
varierende kvalitet på
malmen.
Malmen var kromholdig =
produserte bare stangjern.
Lange fraktveier.
Mye uro på eier- og
driftssiden.
Viktig for tilførsel av jern til
kobberverkene i området.
Verket i drift til slutten av
1700-tallet.
Siste smelting (ovn nedblåst)
i 1812.
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Eksempel på informasjon ved Kulturminneområdet Rustgruvene. Sel

Det er mange spor
etter bergverksdrift i
Gudbrandsdalen.
Dette er viktige
kulturminner etter en
tidlig industriell
fase.
Kulturminnets verdi
høynes betraktelig
ved at det gjøres
tilgjengelig for
publikum.
Derfor er det viktig å
tilrettelegge for styrt
ferdsel og
kvalitetssikret
informasjon.
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1914 (Doktoravh. 1994),
Personlige meddelelser.

Sverre A. Ødegaard, Røros (1947 – 2002):
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5-trinns smelteprosess:

Kaldrøsting med ved

Oksiderende

Drive ut svovel (svoveldioksid)

Skjærsteinssmelting

Reduserende + kisel

Jernoksider 
jern+gråberg=slagg
Kobberoksid  kobber
=svovelbundet jern + kobber

Vendrøsting

Oksiderende

Drive ut restsvovel
= jern- og kobberoksider

Svartkobbersmelting

Reduserende

= 90% kobber, stukket ut fra
ovnsbunnen. Fremdeles jern og
svovel

Garkobbersmelting (garring)

Oksiderende

Siste urenheter oksideres
= kobber med renhet på 98-99%

