
Europas dypeste
museumsgruver

Av Nils Drolsum. Fra Drammens Tidende . Buskerud blad 30/6·85.

SAGGRENDA: - Det un ike ved Kongsberggruven e er at de er Euro
pas dypeste museumsgruver, sier arlttsinqenier Per Halvor SeEle
bakke ved Bergverksmuseet i Kongsberg til DT-BB. Sammen med
de andre som star for turistbeseket til gruvene pa Saggrenda, gle
der han seg over store besekstetl denne sommeren.

EI fullaslel log med turister pa vei inn i bergel del bla.
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Solverksgruvene har pa mange
mater skapt Saggrenda. Bygdens
navn kommer Ira sagbruket til
solvverket «Gabe Gottes Sag» Ira
1700-tallet ga grenda sitt navn. Og
selv om 28 ar er gatt siden den si
ste solvklumpen ble tatt ut Ira be
rget det bla , noldes lortsatt inte
ressen lor verket og dets hi storie
seg ved like. Arlig kommer 25-30
000 mennesker Ira mange kanter
av verden lor a se pa restene etter
solvverksdriften.

Er vreret darlig, som det var i store
deler av arets lelleslerie, er be50

ket ekstra storl. Da velger lolk a
holde seg innendors. Og om det er
litt kaldt , sa pi ages man i aile fall
ikke av regn nar en drar innover
Ijellet i de artige minitog-vognene.

I sornmer-sesonqen er det 16 an
satte som tar seg av denne turist
virksomheten . Fordelt pa 13 vog
ner Iraktes det ca. 100 turister pa
hver tur de ca . 2300 meterne som
turen er pa. Syv tog gar det om da
gen . Toglerden tar droye 10 minut
ter og omvisningen ca. tre kvarter.
Da har de besokende latt med seg
noen av de mest sentrale delene
av Konqsberq-qruvene,

Flere gruver
Srelebakke lorteller at man har
planer om a apne Ilere gruver lor
besok. Da kan man skape en turi-

stattraksjon av store dimensjoner.
Da kan man tenke seg montert Iys
og Iydeffekter som i Olavgruva pa
Roros . - Det blir et spersrnal om
bevilgninger. Far vi dette til har vi
muligheter lor a lage en museums
gruve i en helt annen rnalestokk
enn den vi har i dag, sier Srelebak
ke. Det vii oqsa skape ganske flere
arbeidsplasser ved anleggel. 
Hva er det som trekker turister inn
i berget det bla? - Folelsen av di
mensjoner, av morket og kulden.
Temperaturen gar ned til syv gra
der inne i gruvegangene.

300 gruver
Kongsberg Solvverk var i drift Ira
1623 til 1957 med et avbrudd mel
10m 1805 til 1816. Driften gikk noe
opp og ned. Etter at man i 1832
lant nye store solvlorekomster, var
det en peri ode stor vlrksornhet . Fra
1850-arene ble driften av solvver
ket sentraliserl. Tilsammen orntat
tet virksomheten 300 gruver og
skjerp. Utstyret Ira gruvedriftens
dager star intakt inne i selve gruve·
ne som turistene besoker. Der tar
de ogsa demonstrert den beromte
«Iahrkunst» - en stigemaskin som
var et effektivt belordringsmiddel
og som gjorde jobben som heis. I
SI. Andreasberg i Hartz i Vest
Tyskland har man lenge hevdet at
man hadde den eneste «Iahrkunst»
i verden . Men Kongsberg har altsa
sin.
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