Norges sterste bergverk.
De gamle solvgruvene i
Kongsberg har fra gammelt av facinert byens innbyggere og de tilreisende.
Det finnes over 200 stor re
og mindre gruver i asene
rundt Kongsberg. Disse
dagapningene kan variere
fra et par meter til 40
meter tvers gver. Aile er
inngjerdet. A sta og se
over kanten pa en av de
mange store gruvene og
kikke ned i dypet gir en
slags skrekkblandet fryd.
En kjenner et sug og ser
hvordan apningen forsvinner ned i et sort sluk.
Vakre isforma sj oner i Samuelsgruve
Enkelte av sjaktene nar flere hundre meters
dyp. Den dy peste er 1070 meter, og var i
sin tid en av verdens dypeste. Sjaktene er
av og til sterkt nedi set, og isen , som kan
dann e de mest fanta stiske fo rmasjoner nedover i gruvene, holder seg aret igjennom.
Nar en betr akter gruveapningene og de store berghallene med utsortert stein som er
tatt ut av fje llet, far en ogsa fome mme lse
av det enorme arbeid som er lagt ned i driften av aile disse gruve ne. Mange av
Kongsbergs beboere er blitt "bergt att ", og i
leper av ungdomstiden foretatt mindre
ekspedi sjoner inn i enk elte av stollene
(gruve tunnelene) som fer er inn til gruve ne.
Min interesse for mineralogi og historie
forte til omfattende lesnin g av litteratur om
Kongsberg solvv erk og egnens geologi.
Vinteren 1987 ble initiati vet tatt til en rek-

ke undersekel ser av noen av verkets gru ver
fra dagen og nedover. Enkelte av disse
turene foreg ikk i samarbeid med Norsk
Bergverk smu seum og bidro til en ruermere
kart legging av gruv ene og forholdene i
dem o Det ble ogsa funnet en del gjen stander av interesse for museet.
Gruv ene ble drevet fra 1623-1956, og
bestar av meget komp liserte og omfattende
sys temer av sjakter og tunneler. For a kom me til i de deler av systemet som kunne
vare interessa nt, matte spes ialutstyr for
nedfiri ng, bolt ing og klatrin g oppov er
anskaffes . Etter hvert gjennomfo rte vi ganske man ge slike eksped isjoner.
Sommeren 9 1 hadd e Ragnar Salm en og jeg
bestemt oss for a gjere et forse k pa et
framstot ned mot et omrade 290 m ned i en
av de storste gruvene. Dette var et omrade
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Stein . f orfatterens bror po vei opp isf ormasj on i Sach sen gru ve

Hvor vil dette elide? Sachsen gruve, nivd 450 m
lied.

vi ikke tidligere hadde undersekt, Rikti gnok hadde vi studert gamle kart og profil er
over gruva, men disse viste seg ofte a vaire
une yakt ige og enkelte gan ger direkt e missvisende. Vi var derfor meget spente pa hva
som ville skje pa denn e turen .

matte vrere "a ga pa arbe", den gang gruvene fortsatt va r i dri ft.
Maler for eksped isjonen de nne gang er et
omra de som det ikke har vrert gruvearbeidere eller andre i pa nesten 50 ar. Enkelte
sj akter og sto ller som passeres pa vege n
ned har vrert forlatt i over 200 ar. Vi
e nsker a kartl egge omradet og lete etter
min eraler eller krystaller dersom det er noe
a finne. De mineralene som er tan ut av
fjellet i Kongsberornradet finnes i museer
verde n rundt og er enhver min eralsam lers

I BERGMANNENS RIKE
Dagen kommer og vi begir oss mot gruva
pa hoydedr aget over Kongsberg. Vi er godt
kledd og lastet med ove r tre hundre meter
tau og annet klatreut styr. proviant , liggeunderl ag og sove pose . Ragnar. som er
utdannet apoteker, er en mineralsam ler av
den kunn skap srike sorten. Han har allerede
vtert med pa f1ere turer og er godt tren t til
denne slags ekspedisjoner.
Ute er det stralende so lskinn og varmt. Idet
vi gar inn i stolle n som ferer inn til gruva
slar den kalde trekken fra gruva imot oss.
Og nar vi forlater dagslyset og varme n slik
gruvea rbe ideme rna ha gjort utalli ge ga nger, far vi en slags fe lelse av hvord an det

drorn.

Vi beveger oss i en underl ig verden: I deler
av sys temet der det ikke til stadighet drypper og renner, hersker en absolutt stillhet.
De gangene vi ovemattet nede i dypet kunne denne stillheten og det totale merket
virke ga nske trykkende. I dag ligger gruve ne de r so m de ble forlatt, treverk et og
beb ygninge ne star igjen i de delene av gruva der del er fuktig nok til at det er bevart,
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F ort . side 2 2 7

Flusspatstuff. Samling Norsk Bergverksmu seum , Foto Peter Lyckberg

Trddsolv med kalkspatkrystall. Samling Norsk Bergverksmuseum , Foto Peter Lyckberg

Fortsettelse fra side 200

I Bergmannens glemte rike

B.T. Borg i en ort ca 30 m ned i Blygangen gruve

ellers er det delvis ratnet opp. Pii enkelte
steder der det Jigger igjen gammelt trevirke
har sopp bredd seg ut over en stige eller et
gammelt gulv. De fine sopptradene dekker
treet som en tykk hvit pels. Dette hvite

dekket fortrerer langsomt alt tremateriale
som ikke hele tiden er overrislet og konstant mettet med vann. Pii bergveggene
skimter vi av og til hvite kalkspatarer som
selvet ble funnet i, men her sees intet selv.
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Fro d rif t en

pa

Kongsberg gruver

Sel vet ble funnet som takker og trader og
var av og til formet som gyldne border
eller barokk filigran i hvite arer langs gruvesjaktenes sider. Det finnes noe selv i
bunnen av enkelte av disse gruvene . Men
som regel ligger bunnen under opptil flere
hundre meter med vann. En regner det som
ganske sikkert at fjellet i Kongsberg ikke
inneholder nok selv til a starte noen konvensjonell drift med de store innvesteringer dette medferer,
Pa veien ned firer vi oss forbi etasje pa etasje der rester etter virksomheten ligger i
form av gamle malmtonner, bor, pressluftslanger, trillebarer og andre rekvisitter etter
ulike perioder i gruvas historie. Store apne
sjakter veksler med trange stoller. det har
hendt at nedfiringer har endt midt i den
svarte magen pa en slik stor sjakt, uten at
tauet har vtert langt nok til at vi kan se at
det nar bunn en. A henge der midt i det store svarte rammet uten at Iyset helt nar aile
sjaktens sidevegger, som en edderkopp i

enden av en tynn trad, er ingen lystig opplevelse . Da er det nodvendig a klatre opp
igjen for a legge en ny rute, eller prove a
komme oss inn til en av de ruermeste sja ktsidene for a kunne forankre og feste nytt
tau. Stollene rna ofte benyttes for a komme
fra den ene sjakten til den andre . Omtrent
170 meter ned passerer vi et sakalt bankefelt. Dette ble brukt til signalisering. En
arbeider nede i gruva dro i en stalvaier,
Denne gikk opp til bankefeltet som besto
av en jernhammer som slo mot en plate nar
en trakk i vaieren. Slik signaliserte en at
malmen skulle opp. Seinere fikk de elek trisk strom og signaliserte med Iys. En primitiv bryter som sa ut som en morse- nokkel ble trykket inn slik at stremmen gikk
opp til en lyspsere.
De gamle sja ktene kan vrere flere hundre
meter dype og er ofte delt inn i etasjer for
hver 30 m. Her ble virksomheten konsentrert etterhvert som driften gikk nedover.
Disse etasjene star av og til igjen som fal-
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leferdi ge tregul v. Etterhvert som vi firer
oss nedover ma disse unngaes. Valge t av
klatrerute er meget viktig, for pa disse
ekspedisjo nene ma en se opp for skarpe
frams pring, lest fjell, ratten forbygg ing og
is. Enke lte steder er uframkommelige eller
bor unngaes.
MED HAMMER OG MEISEL
Helt opp til 1908 foregikk arbeidet i de
vertikale sj aktene sa og si utelu kkend e ved
hjelp av hammer og rneisel, handb oring og
krutt. Ved framdrift av horisontale tunneler
e ller stoller arbeidet en seg framover med
en hastighet av to til tre meter pr. maned.
Fjellet ble varme t opp ved hjelp av fyrse tting: Bergmann en satte opp trekubber mot
fjellet og tente pa. Nar baler var brent ned
hadd e fjellet sprukket opp og kunn e brytes.
I motsetning til hva mange tror, kastet man
ikke vann pa fje llet for at det skulle sprekke. Nar fjellet hadde blitt varmet opp pa
denn e maten ble det sapass mort at det
relativt lett kunn e brytes med hamm er og
meisel. Nar en sjakt skulle drives nedover
ble handb oring og kruttspengn ing benyttet.
Dette foregikk helt fram til dy namitt ble
tatt i bruk i I870-arene , og ele ktrisk kraft ,
trykklu ft og maskinb oring ble innfert fra
1908. Fyrsettin g ble likevel av og til benyttet helt fram til 1890. Nar vi kom ned til
eldre deler av systemet der fyrsetting hadde blitt benyttet, ble stollene meget hoye,
opp til 4 m og ofte med et bele gg av sot pa
veggene. Disse stollene har et vakkert
gotisk tverrsnitt.
SKIL0PEREN I M0RKET
Pa vinterstid var det mork t nar arbeiderne
gik k ned i gruva og rne rkt nar de kom opp .
Pa et sted i dette store sys temet 210 mete r
under dage n der en stoll munn er ut i en
stor sjakt finner vi en tegnin g risset inn pa
den rnorke fjellvegge n. Det er en rask, men
presis skisse av en skileper. Den skildrer
skiloperen idet han lener seg mot stavene,
og vi fornemmer det sne dekte, apne og solfyllte landskapet han ser ut ove r. Arbeidsdagen var lengre enn hva den er idag og
arbeidet var ofte svrert tungt. Arbeiderne

lengtet nok av og til opp til dagen og sola.
Det er ikke vanskelig a tenk e seg at denne
form for "dagd re rnming" matte vrere ganske vanlig blant arbeiderene.
Men se lv om arbeidet i trange, kalde og
merke gruver ofte var slitsomt var det likevel en utbredt oppfatning, ogsa blant gruvearbeidere, at de hadde det godt i forhold
il mange andre yrkesg rupper.
Andre steder i sys temet er det rikelig med
"gruveg rafitti". Slike tegnin ger, ord og setninger er skreve t med sot som ftamm en pa
karbidlamp ene lagde, og finnes ofte pa steder der bergmenn ene kunne ta seg en pust i
bakken eller vente pa at malmt onner skulle
opp eller ned. Vi finner ogsa kommentarer
til historiske hend elser "asy lrett-Tros ky".
Videre en naken dame, - og navn og kallenavn pa popul rere eller upopul rere kamerater. Et sted star et lite vers spunnet rundt
Egners "bamse far ilia" som en bursdagshilsen til han som ble kalt bam sefar. Av
innholdet i tekster og betydnin gen av tegninger kan det se ut som om mesteparten er
laget like fer Se lvver kets nedleggelse i
1957.
Sa langt har turen ikke bydd pa hindringer
eller problemer som ikke har latt seg le se
ved a endre rute. Et sted passerte vi en gulving som sa ganske "luftig" ut. Stokkene
som bar gulvet var meget tykke, men hvor
sikre var de? Under gulvet fort satte sjakten
omtrent 30 meter ned fer vi kunn e skimte
bunnen. Det viste seg imidlertid fort at gulvet var solid nok. Ved siden av gulvet
langs fjellveggen fosset en "bekk". Dette
mindre fossefallet var vann som hadde
samlet seg fra de evre delene av gruva .
Endel av vannferi nge n i gruva komm er fra
dagen , der sma bekk er finner veien ned en
av de man ge sjaktene. Vannet sprutet ut
over gulvet og holdt det konstant fukti g.
Dette gje r at forbygningen er like sterk
som den opprinnelig var. Vi sikrer oss i
tauet og gar forsiktig over gulvet. Det ble
en kald dusj.
Etter fire timers klatring er vi nede. Na
starter et slitso mt, men spennende arbeid
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med a undersek e dette nivaet for a se om
vi kan finne krystaller i hulrom i fjellside n
eller interessante mineraler pa de svert fa
stedene der fattig maim eve ntuelt er lagt
igjen. Dette er nok ikke noe n virkso mhet a
bli rik pa, men det er he ller ikk poenget. Vi
haper a kunne finne sma solvs tuffe r som
inne holder krystallsolv. Disse stuffe ne kan
vzere meget vakre og er ettertraktede samlerobjekter. Hele resten av de nne dagen gar
med til a underse ke gruva pa niva 290 m
under dagen. Etter mye slit og gravi ng finner vi to se lvstuffer som vi synes gjer
turen verd t. Den ene er en liten . men vakkert formet tradse lvstuff, -en mini atyrkop i
av de store stuffe ne som finnes i Bergverksmuseets samling. Forut en disse firmer
vi ogsa ende l mindre stykker der so lver
savidt er synlig i bergarten. Dette omradet
er na sa godt som tomt for se lv, og andr e
steder har gruvearbeideme so rget for a
skrape ut malm en sa grundig at sj ansene
for a finne noe er ytterst srna,
OVERNATTING PA 230 METER
Ovemattingen skjer i et gammelt opphold srom 230 m ned i gruva der det star en
stor hvilebenk i tre med plass til 10-12
arbeidere. Det er en plattform pa ca 2
gange r 7 meter som er rei st en halv meter
ove r gulvet. Inntil vegge n la noen planker
som tydl ig hadd e funge rt som hodestet te.
Benk en var helt intakt og greide seg i grunnen godt som sove plass. Romm et vi la i
var stort, omtrent som en middels stue.
Veggene var hvitkalket for a gje re rommet
triveligere, og i den ene end en var det satt
opp en ovn. Fra vart synspunkt var det et
ganske hyggeli g rom . Det sa ut som om det
var forl att temmelig bran. En arbeid sjakke
han g til terk over ovnen og en annen var
slengt i et hjerne. I et annet hjern e la tom me herm etikkbokser og syltete yglass. Pa
se lve benk en fant vi en morsom tobakk sdase. Den var av aluminium og grav ert med
en tegnin g av en kvinne. Slike daser ble
grave rt av russiske krigsfanger i tysk fangenskap under siste verdenskri g. Tys keme
ben yttet av og til russiske fanger til forefal-

lend e arbeid i gruve ne pa Kongsberg.
Etter et bedre kveld smaltid bestaende av
turi stproviant , kjeks og ju ice, ble vi sittende og diskutere result atet av dagens underse kelser, Vi hadd e funnet noe se lv og var
selvsag t forn e yd med del. Men i mineralsamlerkre tser er Kongsberg verde nskjent
for mer enn so lv. Man har funnet vak re
krys ta ller av flusspat, kalkspat og en rekke
andre mineraler. Sterlig er flusspatk rystallene kjent. Noe slikt hadde vi imidlertid
ikke komm et ove r sa langt, og vi bestem te
oss for a konsentrere letingen til et omrade
noe hoyere opp neste dag.
Trett e og slitne kryper vi ned i hver var
pose. En stund blir jeg liggend e og tenk e
igjennom dagens begivenh eter. Og tankene
kretser til slutt som ofte for rundt et lite
"hvorfor"; Man ge vii se lvsag t hevde at a
bedrive en fritid sakti vitet som klatring i
gamle gruv er fordr er en god porsjon galskap. En skal naturli gvis ikke se bort i fra
det , men selv liker vi a betrakte denn e
virksomheten so m et slags uttrykk for nysgje rrighet, Risikoen er der, men den er
omtrent sa stor som en gjer den . At der er
spennende skal ikke legges skjul pa,
Egentli g er det vel en kombinasjon av
mange faktorer som gjer dette til en spesi ell oppleve lse. Nar den sikkerhetsmess ige
side n er ivaretatt kan en tillate seg a synes
det er oppleve lses rikt det som andre synes
er harreisend e galskap; Afire seg ned i store sja kter, a ga gje nnorn kilometer vis med
stoller og oppleve rester av en virkso mhet
og et milj e som en gang var. Det blir ofte
hevdet at gruve driften i Kongsberg var
ska tteja kt satt i sys tem. Enkelte gruve r som
i mange ar hadde gitt sparsom avkastning
og gikk med tap , kunn e plut selig vise seg
rike. I dag er so lvet borte , men virk somh eten hadde en aura av drernm er, hap og slit
som fremdeles sitter i veggene og fyller
den kalde og fuktige lufta vi puster inn.
Sa gikk en natt i stummende merke og
total stillhet. Det sies at a tilbringe for
mange dogn i slike omgivelser er en stor
psy kisk pakjennin g. Franskrnenn ene, som
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hal' flere ornrade r rike pa store gro tter, hal'
eks perime ntert ende l med hvord an orga nismen reagerer pa slike forhold. Etter fa
dogn inntrer ofte tegn pa mental ubalanse
og etter flere dogn pastaes det at en for
enkeltes vedkomme nde kan merke symptomer som m inner om psykose eller sinnsfo rvirring. Vi hadde ikke til hen sikt a teste
denn e pastand en og greid e oss med en
ovematting.
Neste dag ga r med til a und ersek e et niva
noe hoyere opp . Dette gil' ikke resultater.
Etter to dogn og en overnatting i dype gruvega nge r begynn er ogsa vi a dremme om
dagen og so la. Vi starter oppstigninge n.
Den konstante temperaturen pa omk ring
fem grader er i grunnen ikke sa ille a klatre
i. Men vi hal' mange tau som skal med opp
igjen , sa turen opp blir lang og hard. Etter
5 timer oppove r langs vate og kald e gruvesj akter star vi pa siste avsats. En flagger mus flakser forb i. Den er pa veg ut i kveld smork et og streifer nes ten borti Ragnar idet
den forso ker a passere oss .
Det gay de toffe karene et lite ste kk. Sa.
etter en liten pause, lesser vi pa oss alt
utstyret og vakler ut i den lumre kveld en .
Hadd e noen gatt forbi og sett hva som kom
krypend e ut av fje llet denn e kvelden hadde
de sett to rnorkernenn. - to meget slitne,
meget skitne . meget tilfredse me rkemenn .
Museumsskatter
De fleste ste rre min eral samlinger i ve rde n
hal' ett eller flere stykker med Kongsbergse lv i sin samling. No rsk Bergverk smuseum pa Kongsberg hal' verde ns ste rste
og beste samling av se lvrnineraler, bla.
verde ns stors te se lvkrys tall, I utstill ingsmontrene ligger kjemp eut ga ver av de se lvstuffene Ragnar og jeg fant pa val' tur.
Des suten hal' mu seet en stor samling norske mynter. Museet hal' og sa en meget god
sam ling av tekni ske innretninger og ve rktoy som gil' et godt bild e av tekn ologiutviklinge n i norsk og internasjonalt bergverk. Bergmenn ene pa Kongsberg val' dyktige og behers ket datiden s gruveteknikk
godt. I 1757 ble det opprettet et seminar

del' unge menn skulle fa undervisnin g i
bergviten skap. Dette val' ni ar for det store
bergak ademi et i Freib erg ble opprettet.
Bergseminaret pa Kongsberg kan dermed
rose seg av a vrere en av de e lds te bergvitenska pelige und ervisnin gsan stalter i
verde n.
Endelig fredet
Kongsberg fy lles hver somme r av tur ister
som besek er Bergverk smu seet og gruve ne
i Saggrend a, del' det ga r an a ta gruvetoge t
2,3 km inn i tjellet til Kongens gruve. De
gam le berghald ene med uho ldig stein fra
gruve driftene blir av og til gje nnomsokt av
turiste r og andre interesserte som er ute
etter min eraler eller gje nstander fra driftsperioden . Hele ornrade t som kalles Overberget og Unde rberge t med gruve ne og
berghaldene er idag fredet, slik at graving i
eller ved gruve ne, eller ved bygnin gsfun dam enter er forbudt. Denn e fredninge n hal'
eks istert noen tid, men hal' fra i sommer
blitt mer omfa ttende.
Den siste tidens hendelser
Unde rteg nede hal' for fem ar side n sokt og
ratt innvil get mutin g over et avgrenset felt
innenfor det naveerend e fredn ingsomradet .
A ha mut ing viI si a ha se kt staten og ratt
tillatelse for a kunn e undersoke om det finnes mul igheter for dr ift. Det er her snakk
om drift i liten skala. Som m uter hal' jeg
lagt ned mye tid og pen ger i dette prosjektet. l eg fel er derfor et viss t beh ov for a
kommentere noe av det som hal' skje dd de
siste tre arene. Mine uttalelser er naturli g
nok prege t av de interesser jeg hal' i sake ns
anledning. jeg haper og tror at de likevel
ikke er blottet for en smule saklighet.
De tre sist arene hal' det vrert en meget stor
aktivitet i gruvene over byen . Denn e virk somheten nadde et omfang som gjord e en
mer omfattende fredning ned vendi g. Det
val' ikke bare snakk om ede legg ing av det
kul turhistoriske min ne disse gruvene er.
Ved denne, ofte hasard iese klatringe n. forsvinner ogsa gjenstande r av historisk verdi
som klatrerne tar med seg. Star en overfor
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et gjen standsfunn er det dessuten ikke nok
at gje nstande n tas ut og levere s mu seet.
Disse gje nstande ne rna ofte kon server es pa
stedet. Dessuten er det oft e vel sa viktig at
kompetent e per soner foretar en regi streri ng
pa stede t slik at den sa mme nheng gjen stan den e ller gje nstandene finnes i kan fors taes
og dokument eres. Dett e er avgjort ikke
noen jo bb for amatore r.
Det har vrert skreve t og sagt mye rart bade
fN og ette r at den siste fredninge n tradte i
kraft. Mye er i for stor grad farv et av de
ulik e interesser den som utta ler seg har.
Dette gje lde r alt fra journalister pa j akt
ette r en go d historie , til selvletere/k latrere
som e nsker a fort sett e sine aktiviteter og
ikke kan forsta ned vend igheten av en slik
om fatt end e fredning. Med det sterke forbe hold at journalister refererer fylkeskon se rvatore n rett, kan de t ogsa se ut som om han
har enke lte litt spes ielle oppfatninge r av
hvorfor gruvene ber fred es i dypet: Eksempier pa dette er antage lse n om at selve boltingen under klatrin g skader gruve ne
(fros tspreng ning i borrehullene ) eller at
den sikkerhetsmessige siden skulle ha noe
med saken a gjere.
Gruvefeltet i Kong sberg er landets me st
omfa ttende tekniske kulturminne fra forindu striell tid. Det sier seg selv at en fredning i en eller annen form matte komme.
Sa kan en di skut ere omfa nge t av fredningen. Et poen g i denn e forbindelse er at det

bli r umuli g a adm inistrere en fredning der
storre eller mindre ornrade r innenfor et
gruveomrade t unntas for frednin g. Dessuten er det slik at Overberget og Underb erget bestar av to store sjakt- og stolsys temer, der det er mer e ller mindre kont akt
mellom de fleste gruver. A gi anledning Iii
klatring i enke lte de ler blir prob lema tisk
fordi det er vanske lig a opprett ho lde kontroll med hvorvidt de som klatr er holder
seg innenfor angitte omrade r, Det er altsa
praktisk meget van ske lig a adm inistrere og
ikke minst forho lde seg Iii et slikt lappeteppe inn enfor et begren set omrade. Sagt
pa en ann en mate! Grunene er ikke gode
nok til a unn late a gje nnomfo re en helh etlig fredning.
Det virker na klart at en fredning av det
akt ue lle omradet setter et lokk pa videre
undersoke lser . Nar det gjeld er klatreentus iastene ka n de fort satt bedrive sin sport i
nrerliggende omrader som Lek s. Vinoren .
Men nar det gjelde r etablerte mutere, sa
har de forelop ig mistet rett en til vide re
undersokelse og eve ntue lt drift. Jeg sier
forelepig , for det gis muli gh eter for a se ke
om dispen sasjo n. Det er her en forutse tning at dri ften ikke bererer omrader av
verneverd i. De som allerede hadd e etablert
muting i omrade t for fredninge n kom viI
kunne kreve erstatning for utgifter og
eventuelle tap som fe lge av fredninge n.
De fteste av de "ureg istrerte" klat rern e har
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vert ute etter se lv. I denne jakten har de

hverken brydd seg om a skaffe seg retti gheter til underse kelse, eller respektert
andres retti gheter. Det har herjet flere
grupper pa tilsamm en ca. 25 personer i
omradet . De har brutt seg inn i flere gruve r
som har vzert avlast, Her har de forsy nt seg
med se lv og andre minera ler, noe de matte
vite var ulovlig. Unde rteg nede har som
nevnt hatt den tvilsomm e forneyelse av a
inneha en muting pa en av disse gruvene .
Selv etter stengning og skilting av denn e
gruva , ble det gje ntatte ga nge r foreta tt innbrudd. Tyvene rev ned skiltene, klatret ned
i gruva, ode la instalasjoner og stjal tau ,
utstyr og solv. For a sikre seg at de kunn e
vrere rim lig sikker pa at ikke Flaata var i
ruerheten kunn e de finne pa a ringe Sogn-

da l og Halden . Det enes te jeg herte nar jeg
tok tele fonen var er klikk .
Det ble etter hvert kjent at denn e gruva
inneholdt se lv. Jeg fikk mange tips om
hvem som bret seg inn, men hadde vanskelig for a kontro llere, siden jeg bodde langt
unna . En rekke ganger var jeg i kontakt med
gjemi ngsmennene, De skyldte pa hverandre
og ofte forsokte de seg ogsa med en slags
unnskyldning; "jeg hadde ingen rett til a
holde andre unna gruva !" De fleste var ikke
mer moral sk forkvaklet enn at de fe lte
beho v for dette. Bergme steren i Tro ndheim
ble nedr ingt av disse personene som forse kte a finne en begrun nelse for a ta seg ned i
gruva . Det forh older seg slik at dersom en
person har mutin g pa et ornrade, sa kan
andre ogsa foreta undersek elser pa dette

~
. I

Innehave r Magnus Svensl i
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omradet, Det disse personene e nsket a se
bort fra var det som er hele poenget med
mutingen ved siden av muligheten den gir
til a se ke om drift: Nemlig retten til a holde
andre unna de punkten e innenfor omradet
der du foretar spesielle under sokelser, som
Leks. i en nedlagt gruve eller et skje rp. Hadde de veert interessert i a spe rre Bergmesteren direkte om dette forholdet, hadde de trolig forstatt at de ikke kunne ga ned i denne
gruva uten muters tillatelse. En del ble ogsa
etterhvert klar over dette , men for mange
var det tydligvis intet hinder. Det hjalp heller ikke at gruva ble skiltet og avlast. Som
sa ofte nar det blir snakk om penger eller
verdier "mister folk hodet ",
l eg tillater meg en smule eder og galle i
sakens anledning. Det ligger nemlig svrert

mye arbeid og investeringer i forarbeid og
gjennomfering av en slik under sekelse. En
muter har rett til a behold e det materiale han
finner for a kunne prove hvorvidt dette gir
grunnlag for drift. (Utgifter til undersek elser
kan ogsa dekkes inn ved salg av prover eller
mineraler.) I og med at det ville vzere gode
sja nser for at drift ble (og kan fortsatt bli)
igangsatt, har de som stjal se lvet redusert
muligheten for a drive le nnsomt. Som en
del viI vrere kje nt med er ikke Bergverksloyen laget for denne typen virkso mhet. Det
dreier seg her om drift i liten skala pa mineraler til samlere. Loven blir dermed vanskelig a forholde seg til og a forvalte. Bergmesteren og Nreringsdepartementet arbeider
med a utforme retnin glinjer for denne type
virksomhet. Dette kan imidlertid ta noen tid.

Bazzitt 30 x 12 mm , Tordal , Telemark. En liten smakebit fra Telemarksnummeret (2 '93).
Da komme r den i fa rger. Foro og samling Frode Andersen
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