
GRUVEHISTORIE
Ørsdalen-gruver har en lang og interessant historie med utvinning 
av molybden og wolfram (Tungsten). Historien til Ørsdalen og 
gruvene er full av optimisme hvor flere aktører valgte å gjøre store 
investeringer for å bygge opp et moderne gruvesamfunn. 

Første gruvedriftsperiode, 1904-1910
Det første gruveselskapet som investerte i Ørsdalen var «The British 
Molybdenite Company, Limited». Etter prøveboring på toppen av 
fjellet fant de både molybden og wolfram. Her, på Gudlen ble de 
første gruvene åpnet, på toppen av de bratte fjellsidene på sørsiden 

av Ørsdalen – nesten 700 meter over dalbunnen. En gruvestoll (stoll 
1) ble også åpnet ved foten av fjellsidene, nede i Ørsdalen, for å ta 
ut mineralene i den antatte fortsettelsen av malmen ned i fjellet. 
Gruveselskapet var optimistiske og valgte å bygge en vindmølle på 
toppen av Gudlen, og en dam og vannkraftverk nede i Ørsdalen. I 1907 
var det 30-40 menn som jobbet på Gudlen, og stoll 1 strakk seg 274 
meter inn i fjellet. På dette tidspunktet var det en ulykke i gruvene 
som drepte to menn. På tross av optimismen, synlig gjennom alle 
investeringene, avtok produksjonen i 1908. Molybdenmalmen var 
dårlig (bare 0,2 – 3% molybdenitt) og krevde konsentrering som var for 
dyrt på denne tiden. 

Andre gruvedriftsperiode, 1911-1917
Rettighetene på gruvedrift ble tatt over av Christiania Minekompani 
A/S i 1910; hovedinteressen lå nå på wolfram. Arbeid fant bare sted 
på toppen av fjellet gjennom sommermånedene av en gruppe på 
færre en 10 menn. I 1917 var den totale inntekten på bare 380 kr og 
rettighetene ble tatt over av lokale selskaper i 1918. 

Tredje gruvedriftsperiode, 1918-1920
I den tredje perioden var det tre selskaper som drev gruvene i 
Ørsdalen; A/S Ørsdalen Wolfram og Molybdengruber, A/S Hovland 
Molybdenum og Wolframgruber, og selskapet til advokaten K. H. 
Schaanning – alle var lokale selskaper. Prisen på molybden hadde økt 
betraktelig ved starten av første verdenskrig og fokuset var igjen på 
molybden. Dalen var full av arbeidere – bare Schaanning hadde 100 
menn ansatt – og byggeaktiviteten var høy. Det imponerende metall-
«hjulet» som man ser i dag er rester etter en mølle (knuser) fra denne 
perioden. Den høye prisen for molybden kunne vært oppretthold i 
Tyskland, men britene påla eksportembargo. Når malmen endelig 
kunne selges hadde prisene falt dramatisk og gruveaktiviteten kom til 

en slutt. I dag er det wolframgruven til Schaanning som er den mest 
imponerende, plassert i fjellsiden nedenfor Gudlen, 40 meter under 
toppen. Når man studerer de høye fjellsidene i dag lurer man ikke bare 
på hvordan de klarte å drive gruvedrift der, men hvordan klarte de i 
det hele tatt å finne malmen i første omgang?

Fjerde driftsperiode 1937-1945
Schaanning tok over alle rettighetene i Ørsdalen, og i 1934 
gjennomførte han en ny undersøkelse. Nå var det wolfram som 
var mest ettertraktet. Undersøkelsene var lovende i området rundt 
Schaannings gruve oppe i fjellsiden, og på tross av åpenbare 
vanskeligheter startet produksjonen igjen i 1937. I 1940, under 
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Magma Geopark er et unikt geologisk område sørvest i Norge 
bestående av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Flekkefjord, Lund 
og Sokndal. Her finner du over 40 lokaliteter som byr på spennende 
geologiske og kulturelle fenomener som er klar til å utforskes av alle! 

Magma Geopark er en del av UNESCO Global Geoparks, ett nettverk 
som samler 127 geoparker (per 2017) fra hele verden. En UNESCO 
Global Geopark er et geografisk område hvor landskapet har en 
internasjonal geologisk viktig betydning og som drives med tanke 
på bevaring, utdanning og bærekraftig utvikling. Området skal bidra 
til å øke bevisstheten og forståelse for den geologiske arv og dens 
historie, geofarer, naturressurser, og klimaendringer, samt likestilling 
og lokal kunnskap. 

I Magma Geopark er bergarten den samme som du finner på månens 
overflate - anortositt. Anortositten i geoparken ble dannet i store 
magmakamre for cirka 930 millioner år siden. Månebergarten 
utgjorde røttene til en stor fjellkjede på størrelsen med Himalaya. 
Da istiden trakk seg tilbake for siste gang, tittet anortositten frem 
fra 20 - 30 km dyp og venter i dag på dine fotavtrykk. 
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Tysklands okkupasjon av Norge under andre verdenskrig, ble 
Schaanning tvunget til å forhandle med A/S Det Norske Bergselskab, 
et selskap eid av tyskerne, og de tok over gruvene i 1941. Etter dette 
foregikk gruvedriften i hovedsak i stoll 1 nede i dalbunnen. Totalt 
179 m3 stein ble tatt ut, som ga 6,6 tonn med wolfram malm med 
65% WO3. I 1947 ble gruverettighetene, sammen med alt utstyr og 
bygninger, tatt over av den norske stat.

Femte gruveperiode 1951-1953
A/S Norsk Bergverk ble stiftet i 1951 og de «arvet» rettighetene i 
Ørsdalen samme året. På denne tiden var prisen på wolfram høy og 
de var stor interesse for å starte gruveaktiviteten igjen. Malmen fra 
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denne gruveperioden ble transportert til Kongsberg hvor de hadde 
passende oppredningsanlegg. Tilgangen til Schaannings gruve ble 
forbedret med å lage en 45 meter lang stige fra toppen av fjellsiden; 
denne stigen kan man se fra bunnen av dalen i dag (om man bruker 
kikkert!). Nye undersøkelser viste at det var nødvendig med betraktelig 
mengde investeringer for å drive gruvene videre og aktiviteten sluttet 
i 1954. 

Gruverettighetene i Ørsdalen ble tatt over av Folldal Verk A/S i 1970. 
De gjennomførte nye geologiske undersøkelser i 1970-1974 og i 
1978-1980. Malm av god kvalitet ble funnet, men i for små mengder til 
å lønne seg økonomisk. 

GEOLOGI
Granitt og gneis i Rogaland
I lang tid har man trodd at de granitter og gneiser som man finner 
i Sør-Norge er dannet gjennom en prosess der to kontinentalplater 
kolliderer med hverandre. Dette skal ha skjedd under dannelsen av 
superkontinentet kalt Rodinia for ca. 1000 millioner år siden (Fig. 
1). Denne fjellkjededannelsen, som for lengst er slitt ned, foldet og 
presset opp en fjellkjede liknende den man ser i Himalaya i dag. Ny 
forskning har derimot kommet opp med en ny og mer sannsynlig 
hypotese for den geologiske utviklingen til området under dannelsen 
av superkontinentet Rodinia. 

Bergartene rundt Rogaland komplekset av bergarter som er dannet 
av steinsmelte (magmatiske) består av forskjellige typer gneiser og 
granitter som ble dannet for mellom 1500 og 920 millioner år siden 
(se fig. 3 Geologisk regionalt kart og fig. 4 tverrsnitt). Intrusjonen av 
dette magmatiske komplekset definerer slutten på en nesten 600 
millioner år lang historie – det meste av den kontinentale skorpen 
i Sør-Norge er dannet gjennom dette tidsintervallet. Gneisen var 
opprinnelig dannet som magmatiske og sedimentære bergarter for 
1500-1200 millioner år siden. Under den svekonorvegiske orogenesen 
(orogeneses = fjellkjededannelse), for mellom 1100 og 920 millioner 
år siden, ble disse bergartene utsatt for høyt trykk og temperatur 
(metamorfose) og ble omvandlet til gneis. Samtidig, presset store 
mengder smeltet stein seg inn i gneisen og størknet som granitt. 
Granittene danner et omtrent 50 km bredt belte som strekker seg fra 
den sørlige delen av Norge og opp langs vestkysten. Nyere studier av 
den svekonorvegiske orogenesen antyder at den er dannet på samme 
måte som Andesfjellene i dag (Fig. 2). I Andes er det en havbunnsplate 
under Stillehavet som kolliderer og synker inn under vestkysten av 
Sør-Amerika. Dette forårsaker både vulkanisme og fjellkjededannelse 
langs vestlige Sør-Amerika. En havbunnsplate sank inn under den 
vestlige marginen av Norge for omtrent en milliard år siden, og 
resultatet av dette kan enda studeres i Rogaland og sørlige Norge i 
dag. 

Molybden og wolfram
Mellom 1904 og 1954 var det flere små perioder med gruveaktivitet 
her i Ørsdalen hvor både molybden og wolfram ble tatt ut. For at disse 
to metallene skal være tilgjengelig i økonomiske mengder er man 
avhengig av at de har blitt konsentrert gjennom en geologisk prosess. 
Bergarten her var originalt en granitt, men som gjennom å bli utsatt 
for høy deformasjon og høy temperatur ble omdannet til granittisk 

gneis. Denne oppvarmingen skjedde mange kilometer ned i bakken 
under dannelsen av en fjellkjede for omtrent 1000 millioner år siden. 
Varmt vann (>400°C) har under stort press mulighet til å frakte med 
seg oppløste stoffer, som blant annet molybden og wolfram. Når dette 
vannet avkjøles, avsettes disse stoffene sammen med kvarts i sprekker 
i bergarten. Slitasje på fjellet gjennom millioner av år har ført til at 
disse mineralene forekommer på overflaten i dag. 

Wolfram i Ørsdalen finner man i mineralet scheelitt (CaWO4) 
og wolframitt (FeWO4), mens molybden forkommer i mineralet 
molybdenitt (MoS2). Molybdenitt er et mørkt grått og metallisk 
mineral som er veldig mykt – mykere enn fingerneglen din. Tilsetter 
man noen få prosent med molybden i jern, blir metallet betraktelig 
mye hardere, mer elastisk, mer motstandsdyktig, og sterkere under 
høye temperaturer. Scheelitt er fargeløs, gul eller brun og skinner 
sterkt – noen ganger brukes det til å simulere diamanter – men 
det er ikke særlig hardt (hardhet 5; diamant er 10). Mineralet er 
fluoriserende; under ultrafiolett lys vil det lyse blått (eller grønt om 
molybden finnes i mineralstrukturen). Wolframitt er et sort mineral 

med svak metallisk gland og hardhet 4. Som molybden er også 
wolfram brukt til å styrke stål, men den er også bruk i høy-tempererte 
filamenter på grunn av sitt ekstremt høye smeltepunkt (3422°C!). 
Sammen med karbon danner wolfram wolframkarbid, et ekstremt 
hardt materiale som brukes til for eksempel sliping. 

TURBESKRIVELSE
Mjåvassknuten
Parkering ved Ørsdalen gruver. Begynn turen med å passere 
hengebroen, ta av til venstre. Bratt opp skaret ca. 4,5 km, flater så 
ut innover myrer før den siste oppstigningen, ca 4,9 km. Her er 
det så ca 300 m med lett motbakke til varden på Mjåvassknuten. 
Flott utsikt. Retur ned til stikrysset. Følg stien til høyre mot Vassbø, 
passerer Holmevatnet og over mot Juvvatnet. Hellersbekken følges på 
nordsiden, noe myrete, den krysses på gammel stein klopp. Så er det 
bare å følge traktorvei ned til Vassbø, 10,5 km. Følg veien tilbake til 
parkeringen ved Ørsdalen gruver. Dyr på beite.

Fig.  1: Kontinent kollisjon (Åse Hestnes)

Fig. 2: Subduksjonssone (Åse Hestnes)
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Fig. 3: Geologisk regionalt kart med tverrsnitt. (Trond Slagstad, NGU)
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Blokkdiagram skisse 
med antatt Molybden og 
Wolfram førende zone (brun) 
gjennom Stoll I ved foten av 
fjellet og ”Schaaning grube” 
og ”Ørsdalen gruber” oppe 
på fjellet. (Åse Hestnes)
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Inne i gruven på Gudlen
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Inngang gruve Gudlen
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