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Bergverk og mineralutvinning:

Malmbergverk: Metallholdige mineraler 
– gruver, oppredningsverk, smeltehytter

Industrimineraler
– kalkstein, talk, grafitt, apatitt osv.

Naturstein
– redskapsstein, brynestein, kvernstein, 
skifer, kleberstein, blokk- og murestein

Energimineraler
– Kull, torv

Pukk, sand og grus

Viktige norske 
mineralressurser i 
produksjon 2014

«Mineralressurser i Norge 
2014», NGU og Direktoratet 
for mineralforvaltning



Oppland: 212 årsverk
319 mill. kr. salgsverdi
3 356 081 tonn

Oppland Norge %

salgsverdi 319 12924 2,5 %

tonnasje 3 356 081 96 080 000 3,5 %

årsverk 212 5949 3,6 %

befolkning 188 775 5 189 435 3,6 %



Viktige norske mineralressurser i produksjon 2014

Litra Grus AS er et datterselskap i Veidekke Industri AS.

Litra Grus har helårlig produksjon i Hovemoen grustak på 
Lillehammer, Lillehammer Pukkverk i Ringsaker, Åndalen
Pukkverk i Gjøvik, Rabben Grustak i Øyer og Dokken 
grustak i Nordre Land på Dokka. Vi har utlasting og 
levering av varer fra Flaten i vestre Gausdal og Slangen i 
Skåbu som ligger i Nord Fron.





Betydning for samfunnet – historisk og nå:

Økonomi og sysselsetting

Kunnskaper – naturfag (geologi m.m.), 
teknologi, historie …

Kultur og identitet – historie, kulturminner, museer



Bergverk i Norge – Kulturminner og historie
Bok utgis 2016

Utarbeidet av Norsk Bergverksmuseum med støtte 
fra Næringsdepartementet

Omtaler omtrent 100 lokaliteter og har 
oversiktskapitler over næringens historiske utvikling 
fra steinalderen til i dag

424 sider med ca. 500 foto og 120 kart





Oppland Norge %

boksider 12,3 314 3,9 %

årsverk mineraler 2014 212 5949 3,6 %

befolkning 188 775 5 189 435 3,6 %



Steinbrudd og andre omtalte 
lokaliteter:

Ottaskifer (brudd i Sel kommune) ½ s.

Sagflaten klebersteinsanlegg (Vågå 
kommune, på grensen til Sel) 2 s.

Kartplott: Kvartsittbrudd Godsjøen Lesja, 
flere klebersteinsbrudd Lesja, Vågå, Sel

Sum Gudbrandsdals-lokaliteter: ca. 10 sider

Andre omtalte bergverk i Oppland:
Nyseter sinkgruver og jerngruver på Grua i 
Lunner kommune, skiferbrudd i Valdres

Bergverk i Gudbrandsdalen omtalt i boka 
«Bergverk i Norge» 2016

Malmbergverk:

Sel kobberverk (1642–1690-tallet, sporadisk 
drift frem til 1789, prøvedrift 1908–1912) 4 s.

Lesja jernverk (1660–1812) ½ s.

Espedalen nikkelverk (Sør-Fron og Gausdal 
kommuner, 1846–1856, 1874–1878) 2 s.

Tverrfjellet gruve (Dovre kommune, Folldal 
Verk, 1968–1993) ½ s.



Forhistoriske steinbrudd

Kart: Astrid J. Nyland
i «Bergverk i Norge» 
(2016)





Kleberstein er en jern-magnesiumrik 
bergart. Bergartens formbare egenskaper 
har vært kjent og utnyttet i flere tusen år. 
Det er funnet 7000 år gamle, korsformede 
steinkøller med skafthull og dekor, og små 
dekorerte fiskesøkker og figuriner av kleber. 
Støpeformer for bronsegjenstander ble ofte 
laget av kleber. 

Norges hittil eldste klebersteinsbrudd finnes 
på Kvikneskogen i Tynset kommune. Bruddet 
var i alle fall i drift ca. 400 f.Kr. 

I små og store brudd over hele landet, ble 
det i jernalderen produsert 
klebersteinsboller, kar, trau, fiskesøkker, 
spinnehjul og vevlodd. Hugging av kleberkar
kom i gang i eldre jernalder, og 
masseproduksjon i vikingtid. I middelalderen 
finnes det også spor etter uttak av gryter og 
baksteheller, men den viktigste bruken var 
som bygningsmateriale. Først i kirker og 
klostre, etter hvert også i profane bygg. 

Forhistoriske klebersteinsbrudd

Kart: Astrid J. Nyland
i «Bergverk i Norge» 
(2016





«FORNMINNER I NORGE» http://www.arild-hauge.com/fornminner.htm

Tolstad, Vågå kommune
Klebersteinsbrudd. 6 km øst-syd for gården, og syd-øst for Hauketjern er flere gamle gruver med merker etter uthugne gryter. I høydene 
inn for Tolstad er det også en rekke andre brudd hvor det i senere tider er tatt ut mye kleberstein. 

Bårstad, Vågå kommune
Klebersteinsbrudd. Nedenfor plassen Svartuen, ca. 0,5 km Vest-Nord-Vest for Tolstadbruddene er et eldgammelt bruddsted hvor 
kleberen er brutt i trange, underjordiske drifter. 

Viste, Vågå kommune
Klebersteinsbrudd. Ca. 0,5 km ovenfor gården er et brudd hvor kleberen er utvunnet i en underjordisk drift som er 25 m lang, 8 m bred 
og 2 m høy. 

Åsåren, Sel kommune
Klebersteinsbrudd. Her er det er flere brudd, både nye og gamle. Noen har vært i drift så sent som opp til ca. 1900. Blandt de av ny alder 
kan nevnes de 3 større på gården Dales grunn, flere steder gården To, plassen Grøndalen som ligger mellom To og Ottbragden, et brudd 
sydøst for gården Ulevold i nærheten av landeveien og skrått over dalen på motsatt side, i nord-vestlig retning fra Ulevold, er det også 
brutt ut kleber. 

Lesja kommune
Klebersteinsbrudd. Kapellan Pram i Lesja nevner i et brev fra 1758 (Norsk Tidsskrift 1890) at det i Lesja er mye god kleber: "I disse berg 
har det vært i gamle tider hugget gryter, liksteiner o.l. Men i uminnelige tider har det ikke vært arbeidet her med slikt". 

Haugsæter, Nord-Fron kommune
Klebersteinsbrudd. På Kvamskjølen, ikke langt fra Haugsæter er et klebersteinsbrudd. 

Kjos Nordre og Søndre, Østre Gausdal
Klebersteinsbrudd. På gårdene Kjos Nordre og Søndre finnes klebersteinsbrudd som det i nyere tid er hugget peiser ol. i. 

http://www.arild-hauge.com/fornminner.htm


Klebersteinsbrudd Styggeberget, Sjongsvatnet, Lesja



Klebersteinsbrudd Styggeberget, Sjongsvatnet, Lesja

NGU Mineralressursdatabasen

http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta.Main?p_objid=14790&p_spraak=N

Grønne firkanter: Natursteinsforekomster – her: Kleber
Røde firkanter: Metall – her: Krom

Forekomstområde 512 – 606 Tandeseter
Mineralogi: Kloritt Hovedmineral (>10%)

Talk Hovedmineral (>10%)
Serpentin Hovedmineral (>10%)

Denne forekomsten er hovedforekomsten for uttak av gryter fra Vikingtid. 
Forekomsten ligger noen hundre meter SV for sørenden av Sjongsvannet. 
Forekomsten utgjøres av en klebersteinskuppe som er ca. 200x200 meter stor. 
Både på øst- og vestsiden er det tallrike spor etter gryteuttak og store 
tipphauger sees flere steder. Det har vært brudt på en meget talkrik

kleberstein med ganske mye magnesitt og lite fiber i form av tremolitt.

Forekomstområde 512 – 604 Kollen (østre)
På dette sted er det et bredt parti med talkrik bergart der det har vært tatt ut 
gryter flere steder. Bergarten er en talkrik og massiv kleberstein, og 
meterstore gryter har vært tatt ut. Bergarten innholder lite fiber av tremolitt 
og er rik på magnesitt. Det er flere kropper i dette området, og den største er 
100x80 meter.

Godsjøen kvartsittbrudd 
(ikke NGU)

604

606

http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta.Main?p_objid=14790&p_spraak=N


NGU 
NATURSTEINSDATABASEN

Forekomst: 512 – 606 Tandeseter Forekomst: 512 – 604 Kollen (østre), foto: H. Gautneb



Klebersteinsbrudd ved Sjongsvatnet, Lesja
Av Lars Pilø · Tatt i Styggeberget, Sjongsvatnet, Lesja, 2011 (hentet på Facebook)



Klebersteinsbrudd med gryteavtrykk
Av Lars Pilø · · Tatt i Styggeberget, Sjongsvatnet, Lesja, 2011 (hentet på Facebook)



Kobbergruve i Fron i 1342?



Holen



Akslevollen, Ulbergshaugen i Sør-Fron:
Steinbrudd for murestein (leirskifer) til 
peiser, piper, forstøtningsmurer og 
skiferheller, i drift fra 2005

Foto: Leif Furuhaugen, NGU 2011



Sel kobberverk







Kart over Gudbrandsdalens kobberverk 1647

Riksarkivet (kopi J.C. Poulsen 1814) 





Ula

Lågen

Otta



Ulafossen, Selsverket 
(1990)



Femtrinnsprosessen:
1) Kaldrøsting
2) Skjærsteinsmelting
3) Venderøsting
4) Svartkobbersmelting
5) Garing

Brukt i Norge til 1895 (Meråker)





Rustgruvene, Sel «Røsk» med «skram» uthogd med bergsjern



Rustgruvene: «Skram» innerst i røsk t.v. og striper 
i gruvevegg t.h. uthogd med bergsjern



Rustgruvene – «Lichtloch», luftesjakt
Runde former fra fyrsetting



Hjulstuemur, rør og 
dam ved Øvre 
Rustgruve
Rester etter overberg-
mester Johannes Barths 
vannkunstanlegg fra 1660-
årene?



Stangfelt og pumper i Hannibal 
gruve, Kongsberg 1680 
(Riksarkivet)



Pumpe fra 
nyere 
undersøkelser i 
Øvre Rustgruve





Åsåren gruve, Sel

Fra Sel kobberverk, drevet på 1600-tallet (funnet 1649?) og 1700-tallet
Prøvedrift 1908–1912 



Åsåren gruve, Sel
Fyrsettingsspor
Dagåpninger



Åsåren gruve, Sel

Over: Sjakt opp fra stoll med utfelling av limonitt 
(jernhydroksid)

T.h.: Grunnmur av bygning med en vegg av en stor 
stein innhogd Anno 1740



Tverrfjellet gruve



Tverrfjellet gruve, Hjerkinn,
Dovre kommune (Folldal Verk)

Driftstid 1968–1993 
Norges siste svovelkisgruve i drift, for levering til 
Borregaards svovelsyrefabrikk i Sarpsborg
Fordel: Beliggenhet rett ved jernbane
Mannskaper ble busset fra Folldal, der 
gruvedriften stanset i 1970

Produksjon totalt ca. 15 millioner tonn malm med 
ca. 1 % kobber, 1,2 % sink, 0,2 % bly og 36 % 
svovel. I tillegg inneholdt forekomsten ca. 5 % 
magnetitt, 10 g/t sølv og 0,1 g/t gull. Fra et årlig 
råmalmuttak på omtrent 650 000 tonn ble det 
produsert konsentrater av kobber, sink og pyritt 
(for svovelsyreproduksjon). I en kort periode fra 
1978 ble også magnetittkonsentrat produsert. Fra 
kobberkonsentratet ble det tatt ut omtrent 50 kg 
gull og 5000 kg sølv årlig. (Data: NGU)

innhold: ca. 150 000 tonn Cu
(anslag Sel kobberverk 1600-tallet: ca. 500 – 600 tonn Cu)

Zn
Pb

S
Fe

produsert: ca. 1,3 tonn Au
produsert: ca. 130 tonn Ag

(Kongsberg Sølvverk 1623–1958: 1350 tonn Ag)



Lesja jernverk

Lesjaskog kirke, 
verkskirke 1697, flytta 

og ombygd 1848. 
Benkedører teksta med 

reservasjon for ulike 
grupper.

Foto fra internett: 
http://norske-

kirkebygg.origo.no
http://brittsslektsblogg.blogspo

t.no

http://norske-kirkebygg.origo.no/
http://brittsslektsblogg.blogspot.no/




Lesja jernverk

Etablert 1660
Funn av jernmalm anmeldt 1656
Malm undersøkt ved Sel kobberverk 1658
Privilegier 1660 til Joachim Irgens og Jørgen 
Philipson. Private eiere. Mye uro på eiersiden 
og uregelmessig drift.

Marginalt jernverk henvist til egne, små 
malmforekomster, med lange fraktveier
Kromholdig malm gjorde jernet lite egnet 
som støpejern, kun produksjon av smijern 
(stangjern). Stangjernshammeren sto ved 
Håmårfossen i Rauma nedenfor Kvam.

Som ved andre jernverk, sysselsetting for 
bønder med brenning og levering av trekull –
pliktarbeid mot betaling.

Nedlagt under lavkonjunkturen i 1812

Masovnsmuren ved Lesjaverk. Foto: Morten Kielland 2011 
http://mortenkielland.blogspot.no/2011/01/lesja-jernverk.html

Under: Foto Anders Beer Wilse, 1919 (Norsk Folkemuseum, galleri NOR)

http://mortenkielland.blogspot.no/2011/01/lesja-jernverk.html


Lesjaverk, jernverkets hovedbygning (1734, fredet) og masovnsruin
Foto: Johan Meyer, Riksantikvaren (Wikimedia Commons )



Foto: Johan Meyer, Riksantikvaren

Foto: BIB 1991

Foto: BIB 1991

Foto: Anders Beer Wilse 1919
(Norsk Folkemuseum, galleri NOR)



Fjellgruvene, Lesja

Skinnargruva



Espedalen nikkelverk





Smeltehytteruin fra Espedalen nikkelverk, 
Verksodden, Sør-Fron (1846)
Smelteovnen restaurert på 1990-tallet
På Verksodden lå en liten «gruveby» med administrasjon, 
boliger, skole, forsamlingshus og gravplass «Gravholmen»

To foto t.v.: Per Øyvind Østensen, Norsk Bergverksmuseum 2011
Under i midten hjulstua og t.h. fra restaureringen, foto: BIB  1991



Minnestein ved 
Gravholmen, 
Espedalen 
nikkelverk

Foto: Per Øyvind 
Østensen, Norsk 
Bergverksmuseum 
2011



Nikkelgruve, 
Gråhø, Gausdal

Foto: Per Øyvind 
Østensen, Norsk 
Bergverksmuseum 
2011



Industrielle kleberanlegg
Vågå og Sel





Pillarguri klebersteinsbrudd, Sel 
Foto: Lars Petter Nilsson, NGU 2006

NGU Mineralressursdatabasen:

Det har vært smådrift i forekomsten fra langt 
tilbake, men i moderne tid ble bruddet først 
åpnet i 1997 etter en undersøkelsesperiode. 
Forekomsten utgjør en 10-20 meter mektig 
klebersteinssone som avgrenses av skifer på 
begge sider. 

2011: Bruddet er ikke lenger i drift, og 
arbeid pågår med igjenfylling. 
Skrotmateriale fra skiferdriften i 
Pillarguribruddet noen hundre meter lenger 
øst tippes i bruddet. Planen er å gjenskape 
tilnærmet opprinnelig terrengoverflate, og 
på sikt vil det gro til så alle spor etter 
bergverksdrift er slettet.

Beliggenhet
Forekomsten ligger på Pillarguriåsen like syd 
for Otta sentrum. Den ligger like vest for 
Pillarguri skiferbrudd.



Bårstad talkummølle, Lalm, Vågå
1918–1987 

Fra befaring 
2008



Fra befaring 2008







Taubane 6,7 km lang fra Bårstad over 
Tolstadåsen til Dovrebanen med 52 
bukker var ferdig i 1918. Her stålbukk 
på Kampom, 1000 m.o.h. 
Foto: Terje Kleiven

Strammen på Kampom: 
«… burde bli teke vare på som eit
historisk minnesmerke over stor og 
dristig ingeniørkunst.» (Terje Kleiven)



Taubanestasjon ved Dovrebanen, Nord-Sel stasjon

Fra befaring 2008



Sagflaten klebersteinsanlegg, Vågå



I 1918 bygdes saghuset på Sagflaten, der blokkstein var 
blitt fremstilt gjennom flere år. I 1980 ble firmaet kjøpt 
opp av Granit A/S, i dag Norsk Kleber AS. I 1982 ble 
produksjonen flyttet til Otta med ny teknologi.

I én avdeling av Saghuset ble det saget ildfast 
fôringsstein for soda- og smelteovner. Sodaovnene ble 
brukt til å tørke cellulose og gjenvinne sodalut til 
papirproduksjon. I en annen avdeling var det et 
verksted for tilskjæring og montering av peiser og 
ovner. Det ble også saget og dekorert gravsteiner. 



På bildet ses sirkelsager og i høyre 
billedkant oppstablete, skårne kleberstein 
i det store produksjonsrommet.

Fra befaring 2008





«Anlegget fremstår som et enestående kulturminne med nærmest komplett innredning. Produksjonsutstyret er en interessant 
kombinasjon av enkelt mekanisk utstyr, som kraftoverføring med jernbeslåtte tømmerstenger, med røtter tilbake i førindustriell teknologi, 
og industriell teknologi med elektromotorer.»

På bildene sag og sagramme.

Fra befaring 2008



«Nationen»
23. april 2015



Skiferbrudd



Et eksempel på rute-tekking med skiferheller på Ottbragden gård ved Otta i Oppland. (Foto: K. Voldheim)



Otta bergverkssenter





Opplasting av takstein på Kleivrudåsen, 
ca. 1960. Foto: John Leiren

Fra Gudbrandsdalsmusea ved Kjell R. Voldheim



Taksteinsklipping i Ottekreberget i Otta sentrum, ca. 1950. 
Foto: N. Haugaløkken

Rydding av skiferberg i Vågå, ca. 1960. 
Foto: John Leiren

Foto fra Gudbrandsdalsmusea ved Kjell R. Voldheim



Klyving av skifer med trykkluft på 
Minera, Otta, 1995.
Foto: Kjell R Voldheim



Storvassberget



Storvassberget skiferbrudd, Dovre
1340 m.o.h.
Foto: Leif Furuhaug, NGU 2011



Bruddkant t.v. – lys skifer under
Storvassberget skiferbrudd, Dovre
Foto: NGU



Steinbrudd også i 
søndre del av dalen



Vi går til Fåvang i 
Ringebu kommune 
for å se på et par 
eksempler … 



Toftmarka

Kommuneberget

Toftstuenberget

… og finner tre 
steinbrudd på 
vestsida av elva 
ved Fåvang









Tilbake til «Betydning for samfunnet – historisk og nå»:

Økonomi og sysselsetting

Kunnskaper – naturfag (geologi m.m.), 
teknologi, historie …

Kultur og identitet 
– historie, kulturminner, museer

Takk for oppmerksomheten!

Oppsummering? 


