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Kopperåa
nytt om kopperverket
I 2004 presenterte vi et kopperframstillingsanlegg i Kopperåa i Meråker. 14C-dateringer viste da 
at anlegget måtte være fra tiden omkring 1300 e.Kr., og dermed det eldste kjente kopperverket i 
Norge. Senere er det gjort metallurgiske analyser som har kastet lys over selve prosessen. Først i 
2011 fi kk vi med støtte fra Meråker kommune anledning til å gjøre arkeologiske utgravninger på 
anlegget. Det ble fulgt opp i 2012, og vi vet nå en god del mer om hva som har foregått. 

Her kan inntaket for ei vassrenne fram til smelteverket ha vært. 
Foto Lars F. Stenvik, NTNU Vitenskapsmuseet

Konstruksjonen som kan være en aksling med hengsler for drift 
av en blåsebelg. Foto Lars F. Stenvik, NTNU Vitenskapsmuseet

Av LARS FREDRIK STENVIK 

Anlegget ligger på ei øy i Kopperåa som kommer fra innsjøen 
Fjergen. Det er ganske ulendt der det ligger, og det må derfor 
være en grunn til at det er lagt akkurat på dette stedet. Ved stor 
vassføring er det i tillegg vanskelig å komme ut på øya. Vi antok 

allerede i 2004 at det måtte være utnyttelse av vasskraft som 
var årsaken. Undersøkelsene de to siste årene har styrket denne 
teorien. Navnet på elva var en direkte årsak til at anlegget 
ble funnet. Allerede på 1980-tallet ble det konstatert at en del 
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steinredskaper som kunne forbindes med gruvedrift, var tallrike 
på steder som Meråker og Røros, steder som er kjent for kop-
perutvinning i nyere tid. Mistanken ble vakt om at det kunne ha 
foregått kopperutvinning før det som er kjent i skriftlige kilder. 
Førsteleddet i navnet Kopperåa kommer av metallet kopper. I 
denne delen av Meråker går gruvedrift etter kopper tilbake til 
ca. 1750. Navnet på elva bør derfor tidligst være fra dette tids-
punktet. Nå er det slik at elvenavn i Meråker generelt er gamle: 
Gilså, Tevla, Gudå og Torsbjørka. Hvorfor skulle da Kopperå 
være et moderne navn? – Det ble enda mer interessant da nav-
net «Kopperåbroen» dukket opp i et dokument fra 1600-tallet, 
altså før den tidligst kjente kopperproduksjonen. Det var hintet 
som fi kk et par karer fra Meråker til å lete etter kopperslagg i 
Kopperåa og som førte til at anlegget ble funnet.

Et større område der kopperslagg var observert ble ryddet for 
vegetasjon, og man ble raskt klar over at anlegget var langt 
større enn det man hadde sett før 2004. Da ble det bare hentet 
ut prøver fra slaggsamlinger som var eksponert samt tatt et par 
prøvestikk. Nå ble det klart at det hadde foregått smelting fl ere 
steder på anlegget, og det ble funnet strukturer som hadde med 
produksjonen å gjøre. Mest overraskende var funnet av en godt 
bevart trekonstruksjon.

BELGKONSTRUKSJON
En halvklovning, delvis dekket av store steinblokker, dukket 
opp da vi begynte å avdekke feltet. Det viste seg videre at det 
var festet to planker til denne stokken ved hjelp av en tretapp 
som festet plankene til stokken slik at de kunne rotere med 
stokken som aksling. Det var utsparinger i stokken for innfes-
ting av plankene. Den ene utsparingen var åpenbart blitt skadd 
og reparert med en jernkrampe slik at konstruksjonen kunne 
virke etter skaden. Vi har tolket dette som en konstruksjon 
som kunne drive belger i en smelteovn ved hjelp av vannkraft. 
Et vasshjul med en kamaksel ville kunne overføre en opp- og 
nedbevegelse til en belg som vist på skissen. Man forstår at 

dette har vært en effektivisering av driften. Dette er i så fall 
en teknologisk nyvinning man ikke har dokumentasjon på 
tidligere i Norge. 

TREKULLAGER
Skjult under små busker og trær dukket det opp en forhøyning 
i terrenget som viste seg å inneholde en stor trekullhaug. Det 
ble gravd en sjakt tvers gjennom denne haugen, og den viste 
seg å være 60–70 cm høy. Det var ikke bare trekull vi fant i 
denne haugen. Det var også en god del slagg i bunnen. Det 
viste at det ikke dreier seg om en kullmile, men det må ha vært 
et lager som har blitt plassert i nærheten av en ovn. Slaggen 
som lå i bunnen av dette trekullforrådet, hadde sterke grønn-
fargede partier.

Ovnene på anlegget er altså blitt drevet av trekull, men vi har 
ikke klart å påvise trekullmiler i nærheten av anlegget. Vi antar 
imidlertid at det må dreie seg om kullmiler som har ligget oppå 
bakken og som ikke har etterlatt synlige spor. De må ha vært 
av samme type som ble brukt i jernproduksjon i middelalderen 
i Trøndelag. Trekullmiler fra denne perioden på Østlandet er 
såkalte gropmiler, som vises godt i terrenget.

HVEM STOD BAK PRODUKSJONEN?
I neste omgang fører dette til spekulasjoner over hvor denne tek-
nologien kan ha kommet fra. I Meråker har metallurgisk kunn-
skap siden tiden rundt Kristi fødsel vært manifestert i omfattende 
jernproduksjon. Men denne kunnskapen er ikke direkte over-
førbar til kopperutvinning, så man må kanskje lete etter andre 
aktører som har introdusert teknologien.

En av dem kan ha vært erkebiskopen i Trondheim som hadde 
bruk for kopper til kirkebygging, klokkestøping og utmynting. 
Erkebiskopen fi kk for eksempel utmyntingsrett i 1222, og 90 
prosent av metallet i myntene var kopper. Det er beregnet at 
erkebiskopen kunne slå 60 000 mynter i året. I 1342 var erke-

Smelteverk fra 1500-tallet, tegning fra Georgius Agricolas verk «De Re Metallica» fra 1556. Kilde Project 
Gutenberg, se www.gutenberg.org

   32     SPOR nr. 2  2012   



33   SPOR nr. 2   2012 33  SPOR nr. 2   2012

w

HVOR HAR DE BODD?
Til tross for leting på og omkring anlegget har vi ikke klart å 
fi nne spor etter hus de kan ha bodd i. Det kan selvsagt skyldes at 
vi ikke har lett på riktig sted, men de kan ikke ha holdt til langt 
unna. Uansett ser det ut til at det må ha vært en lett konstruk-
sjon, kanskje av gapahuktype eller telt. Det må igjen fortelle at 
smeltingen har foregått på den varme årstid der man kunne klare 
seg med enkel standard.

PERSPEKTIV
Oppdagelsen av dette anlegget har sprengt en bakre grense for 
framstilling av kopper i Norge. Det vil ikke overraske om det 
dukker opp andre anlegg fra samme eller kanskje enda eldre 
tid.  Det fi ns kopperforekomster mange steder i landet som kan 
ha blitt utnyttet men der sporene kan ha blitt utvisket av seinere 
aktivitet. Det er noe man for eksempel har gode eksempel på i 
Wales. I Trondheim bygrunn er det påvist et stort verkstedom-
råde der Olavshallen nå ligger. Der foregikk det kopperstøping i 
middelalderen. Kanskje måtte man ikke dra så langt for å fi nne 
opprinnelsen til dette kopperet.
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biskopen involvert i en gårdhandel i Gudbrandsdalen der det 
i grenseoppgangen omtales et «Kopperberg». I 1516 hentet 
erkebiskop Erik Valkendorff inn to svensker som skulle lete 
etter kopperforekomster, noe de fant «8 mil fra Trondheim». 
Vi vet ikke hvor det siste stedet er, men det viser at erkesetet 
i Trondheim kan ha vært en aktør i kopperproduksjonen og 
antagelig hatt mulighet til å hente riktig ekspertise.

En annen og overraskende aktør kan ha vært munkene på 
Munkeby kloster. Dette klosteret var drevet av cistercienserne, 
en klosterorden som er kjent som innovatører på det teknolo-
giske området. Munkeby kloster var etablert på 1100-tallet, 
men skal allerede tidlig på 1200-tallet ha overført det meste 
av aktiviteten til Tautra som ble grunnlagt i 1207. Nyere 
arkeologiske undersøkelser på Munkeby har imidlertid doku-
mentert aktivitet så seint som på 1300-tallet. Lokaliseringen 
av Munkeby kloster er imidlertid interessant. Det ligger midt 
mellom mange kopperskjerp og gruver som har vært drevet 
i moderne tid. Et smelteverk var i drift like i nærheten så 
seint som på 1700-tallet. Da blir selvfølgelig spørsmålet om 
munkene på Munkeby kan ha kjent til disse forekomstene den 
gang de holdt til der. 

I forbindelse med arkeologiske undersøkelser på Munkeby 
i den senere tid ble vi oppmerksom på at det i murverket til 
klosterruinene fi nnes steiner med kopperfarge som må ha 
kommet fra en nærliggende koppergruve. Det er en sterk indi-
kasjon på at munkene kan ha vært delaktig i metallutvinning 
ved siden av andre gjøremål i klosteret.

Når munkeordener ellers omkring i Europa ser ut til å ha vært 
innovatører i utnyttelse av vasskraft, peker mistanken enda 
sterkere mot klostermiljøet på Munkeby og Tautra som aktø-
rer i Kopperåa. I 2011 oppdaget vi rester etter en oppdemming 
ovenfor den øya koppersmelteren ligger på, som kunne være 
eldre enn dammen som har vært bygget for tømmerfl øting i 
nyere tid. Å bygge demninger som skulle forsyne møller og 
smier med vasskraft, er noe som vi hører om ved St. Albans 
Abbey i Hertfordshire og Fountains Abbey i Yorkshire for 
første gang på 1100-tallet. Disse klostrene ble drevet av hen-
holdsvis benediktinere og cisterciensere. 
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To planker er forankret til en halvklovning med treplugger gjennom utsparinger. Plankene kunne dermed beveges opp og ned. Den ene 
forankringen er reparert med en jernkrampe. Konstruksjonen antas å tilhøre belgkonstruksjonen. Tegning Lars F. Stenvik
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