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Ankerhus ilmenite mines are located between Kydlandsvatnet
and Liavatnet. There is a large parking lot by the Liavatnet dam
just beside the road so it is easy to find. At the end of the car park
there are signs where you can read about mining history. The
trip starts right on the other side of the road along a gravel road.
Then follow the red marker poles around the approx. 2.5 km long
hike in this very special cultural landscape with this very special
mining history.

The County Governor of Rogaland, Bendix De Fine (1696-1746), mapped
the county Rogaland in the paper “Stavanger County detailed description”
which he wrote in the 1740s. This description also included the mines
at Heggdal, also called Ankerhusgruve, which were in operation from
1785 to 1790. The mining license was held by Moss Ironworks, and they
exported all the ore material to Eastern Norway during this first period
of operation. In 1791 Moss Ironworks had 8 active mines in the Egersund
district, with a value of 1100 rigsdaler. The ore was transported down to
the coast on sledges in the wintertime, crossing Lake Kydlandsvann, down
Lake Smievann, past Grødem, and out Lake Svåvannet to Nålaugvika bay.
We assume that most of the workers were local farmers who were trained
by experienced miners from the eastern part of Norway. Up to 1796 app.
3,000 barrels of ore had been mined, which is equivalent to 740 m3 or
3,500 metric tons.
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Ankerhus ilmenittgruver ligger mellom Kydlandsvatnet og
Liavatnet. Det er stor flott parkeringsplass ved demningen til
Liavatnet rett ved veien så lett å finne. Ved enden av parkeringen
står det skilter hvor du kan lese litt om gruvedriften. Turen starter
rett på andre siden av veien langs med en grusvei. Så er det
bare å følge de røde merkepålene rundt den ca. 2,5 km lange
vandreturen i dette helt spesielle kulturlandskapet med denne
helt spesielle gruvehistorien.

Ankerhus
ilmenittgruver

Ankerhus ilmenittgruver

I 1791 oppgir Moss Jernverk at de har 8 gruver i Egersunds-distriktet,
med en verdi på 1100 rigsdaler. Malmen, som var av typen ilmenitt
og skulle brukes til å produsere jern, ble transportert ned til kysten på
sleder om vinteren over Kydlandsvann, ned Smievann, forbi Grødem og
ut Svåvannet til Nålaugvika. Vi antar at de fleste arbeiderne var lokale
bønder som ble opplært av bergkyndige folk østfra. I 1796 var det
brutt 3000 tønner med malm, som tilsvarer 740 m3 eller 3500 tonn.

Lokalitet nr. 27
I 1740-årene kartla Bendix De Fine (1696-1746), som var Amtmann
i Stavanger Amt, topografien i Rogaland gjennom «Stavanger Amptes
udførlige Beskrivelse». I denne beskrivelsen omtaler han gruvene
i Heggdal, også kalt Ankerhusgruve, hvor det var regulær drift fra 1785
til 1790. Moss jernverk hadde bevilgningen og eksporterte all malmen
til Østlandet i driftsperioden.
Følg oss
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Hundre år senere
I perioden 1861 til 1867 startet «Egersund Grubekompani» (eid av
svenske investorer) igjen drift i de gamle gruvene. Det var tungvint
å frakte malmen på sleder over isen. I 1864 bestemte man at det
skulle bygges hestejernbane fra Koldal til Skjevollsviken. Denne sto
ferdig i 1865. De to påfølgende årene brøt man ikke ny malm, men
fraktet i stedet ned tidligere brutt malm. Gruvedriften sto stille i
flere år, før et engelsk selskap tok opp igjen driften i 1872. I 1872
og 1873 var det opp mot 60 arbeidere i gruven, hvor mange kom
fra Østlandet og Sverige. I 1873 fikk man et rekordår, med 7500
tonn brutt malm og 5628 tonn utskipet til England. Fra 1881 gikk
det nedover med driften, og i 1886 var det helt slutt med ordinær
gruvedrift.
Hvorfor stoppet utvinningen av malm?
Det meste av malmen ligger fremdeles igjen i gruvene. Moss
Jernverk klarte ikke å bruke ilmenittmalmen i produksjonen sin fordi
ilmenitt har et høyt smeltepunkt. Smeltetemperaturen, kombinert
med den etter hvert så høye prisen på trekull, som til tider kunne
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koste tre ganger mer enn jernmalmen, er grunnen til at gruvene
ikke ble tømt. Det ble rett og slett for kostbart å smelte malmen.
Hestejernbanen
Koldal ligger nesten 200 meter over havet, og i prinsippet skulle
vognene renne helt ned til sjøen. De tomme vognene ble trukket
opp igjen av hester. Hestene ble så ofte ridd ned igjen av barn.
Malmvognene sporet ofte av som følge av at farten ble for stor
i forsøket på å komme forbi de flate partiene på veien til sjøen.
Når du nå besøker Ankerhusgruver, vil du se mye malm her og der.
Dette er et sjeldent syn, da gruver som regel blir helt tømt før de
lukkes ned. Vi setter stor pris på at du ikke plukker med deg malmen,
men heller er fornøyd med å ta bilder når du går rundt i området.
Prøv om du kan høre spett og hakker som slår, og folk som prater
og banner på lokal dialekt, østlandsk og svensk.

* Se bildetekst 1 & 2 på neste side. Text for picture 1 & 2 on the next page.

One hundred years later

The horse railway

From 1861 to 1867 the old mines were again in operation, now
being run by Egersunds Grube Kompani owned by Bærum Ironworks.
It became increasingly difficult to transport the ore on sledges across
the ice, so it was decided in 1864 to build a horse railway from
Koldal to Skjevollsviken, which was completed in 1865.

Koldal is almost 200 meters above sea level. In principle, therefore,
the carriages should be able to run all the way down to the sea
by the force of gravity. The empty carriages would then be pulled
up again by horses, which would in turn be ridden down again by
children. However, there were often derailments when the speed
became too high in an attempt to get past the flat parts on the
way to the sea.

In the final stages, from 1872 to 1875, the mines were operated by
an English company. In 1872 and 1873 the mines employed up to
60 workers, of whom many came from the Eastern part of Norway
and from Sweden. In the record year of 1873, 7,500 metric tons of
ore were extracted, of which 5,628 tons were shipped to England.
Subsequently, in 1881, the mining operations stopped completely.
Why the extraction of ore stopped?
Because Moss Jernverk was unable to use the ilmenite ore in its
production as ilmenite had too high a melting point, most of the ore
still remains in the mines. The high melting point of ilmenite and
the gradually increasing prices of charcoal, which at times could cost
three times the iron ore, are the reasons why the mines were not
exhausted. It simply became too expensive to melt and use the ore.

To the visitor
When you are visiting Ankerhus mines, you will see a lot of
ore material here and there, which is rare as mines are usually
completely exhausted before they are closed down and
abandoned. We will greatly appreciate if you do not remove
any of the ore material, but are happy with taking pictures when
walking around in the area. If you stay still and listen, maybe
you can hear picks beating and people talking and swearing
in local dialect, Eastern Norwegian and Swedish?

FIGUR KART 1
Malmen er dannet i en smal, øst-vest rettet sone med
gneis som ligger klemt mellom to anortosittkropper,
og forekommer i ilmenittrike linser nær grensen
mellom gneis og anortositt. Gruvedriften fant sted
ved omtrent 30 steder langs denne sonen. Sonen går
helt ut på Søraøyno, hvor det også var skjerp. Helt øst
i sonen lå gruvene ved Kydlandsvatnet, hvor den største
er Ankerhusgruven, som er ca. 65 meter dyp. Blant
de største av gruvene som lå fra øst mot vest, var
12-13 gruver ved Koldal, som også var endepunktet
for jernbanen. Lenger vest lå Thorsdalen gruver og
Rødemyr gruve, som var en av de siste gruvene man
hentet malm fra, i 1910.
FIGUR KART 2
Detaljert kart over Ankerhusgruve fra 1865.
BILDE 1 MALM I DAGEN*
Flere steder ligger ilmenittårene i dagen. Det er mye
malm som ikke er drevet ut, men siden sonene med
malm er relativt tynne, er de ikke drivverdige i dag.
(Foto: Magma geopark)
BILDE 2 MALM*
Ilmenitt er et sort, metallisk mineral, men det
økonomiske produktet (titandioksid – TiO2) er hvitt.
Det brukes som et pigment i maling, plast og papir,
men også i kosmetiske produkter (inkludert solkrem
og sminke), medisiner og mat (hvor det er kjent som
E171). Prosessen med å lage TiO2 av ilmenitt ble
oppdaget tidlig på 1900-tallet så malmen man
tok ut i Ankerhus gruve var til jernproduksjon.
(Foto: Magma geopark)
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FIGURE MAP 1
The ore is formed in a narrow zone going in east-west
direction near the boundary between anorthosite and
gneiss, and occurs in ilmenite-rich lenses. Mining took
place at about 30 locations along this zone. The zone
extends all the way to Søraøyno (Southern part of
Eigerøy), where there also was a pit. In the eastern end
of the zone, you find the mines by Lake Kydlandsvatnet.
Here is the largest one, the Ankerhus mine, which is
about 65 meters deep. 12-13 of the mines along the
zone were situated near Koldal, which was also the end
point of the railway. Further west we find Thorsdalen
mines and Rødemyr mine, which was one of the last
mines from which ore was extracted, in 1910.

Svanesviken hvor den første utskipning av malm foregikk i 1863.
Svanesviken where the first shipment of ore took place in 1863.
Foto/photo: J.W. Eskildsen. Dalane Folkemuseum.

FIGURE MAP 2
Detailed map of Ankerhus mine from 1865.
PICTURE 1: ORE TODAY*
In several places, the ilmenite ore is present at the
surface. There is a lot of ore that has not been mined,
but since the zones with ore are relatively thin, they are
not commercially viable today. (Photo: Magma geopark)
PICTURE 2: ORE*
Ilmenite is a black metallic mineral, but the economic
product (titanium dioxide – TiO2) is white. It is used
as a pigment in paints, plastics and paper, but also in
cosmetic products (including sunscreen and make-up),
medicines and food (where it is known as E171). The
process of making TiO2 from ilmenite was discovered in
the early 1900s, so the ore extracted in Ankerhus mine
was for iron production. (Photo: Magma geopark)
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Kilde/source: Statsarkivet i Bergen.

Ankerhus gruver er en av Magma Geoparks geosteder
og et sted hvor du kan finne ut mer om geologi og
jordens underverker. Derfor er det ekstremt viktig
å ta vare på Ankerhus gruver. Så vær forsiktig og
forlat stedet slik det var da du kom.

Ankerhus mines are one of Magma Geoparks geosites
and a place where you can find out more about geology,
and the wonders of the earth. Preservation of Ankerhus
mines is therefore extremely important. So please be
careful and leave the place as it was when you arrived.

Illustrasjonen er fra «Stavanger Turistforening årbok 1980.

