
Norsk Bergverksmuseum om
fredningen pa Kongsberg

Samtale med daglig leder Fred Steinar Nordrum

Gedigent solv. Bredde 24.5 em. Norsk Bergverksmuseums samling

Fred Steinar Nordrum bar de siste arene vrert daglig leder
for Norsk Bergverksmuseum pa Kongsberg, en institusjon
som har hatt en god, nesten bemerkelsesverdig vekst. Muse
et bar med sin velordnede og publikumsvennlige mate a dri
ve pa blitt en turistmagnet av dimensjoner. 73 500 personer
fra inn- og utland benyttet seg av museets tilbud ifjor, i 1992
ser det ut til a bli godt over 80.000. Museet bar en fast stab
pa 9 helars- og omkring 30 deltidsansatte, i tillegg kommer
to dugnadsgjenger med ca. 40 involverte, en arbeidsgruppe
fra Kongsberg Hjelpefengsel og en venneforening; Selvver
kets Venner, med over 800 medlemmer. Disse skal sammen
oppfylle stiftelsens formal. (Se fotnote.)
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Steine r Nordrum i kontormiljo pd Kongsberg Berg verksmu seum

Av saker av stor betydning for museet i
1992 kan nevnes: enighe t med State n om
over takelse av fire gamle se lvve rks-byg 
ninger "Sa kkerhusene i Saggrenda" ( 1250
kvm) og tilskudd pa 500 000 kron er til
bruk sinnredning av disse , forslag fra
Regjeringen pa statsbudsjettet 1993 om
bevilgn ing pa 6 millio ner kroner til utbyg
ning. En stor del skal ga til et tilbygg som
ska l romme Kongsberg Vapenfabrikks
bedri ftsmu seum, men en del av pengene
skal etter planene benyttes til a innrede et
nytt rom pll 160 kvm til utstillinger om
mineraler og min eral- og steinindustrien.
Mu seet har dessuten sekt kultu rvern-myn 
dighetene om fredning av de fteste kultur
minner etter Kongsberg Se lvverk i det sen
trale gruvefeltet me 110m Jondalen og Kob
berbergelva. I pllven te av sok nadsbehand
lingen ble kulturminnen e midl ertidig frede t
av kulturvernmynd ighetene fra 15. juni i
1\r.
Var nd dette nodvendig, da No rdrum ?
Ku nne vi ikke ha hatt det slik det var ? Det
var vel ingen steinsamlere som knakket i
fi ller gamic bygnin gsrester. dammer, heste
vandringer. afterhauger og liva det nd
hetcr altsammen? (Om fredningsvedtaket

se STEIN nr .3/92 s. 183 red.anm.)
Det fredningssaken gje lder er a fa bevart
for ette rtida et kulturland skap og et gruve
system som er enestae nde i internasjonal
malestokk. - Det er ftere arsaker til at det er
nedvendig med en form ell fredn ing.
Og det er?
Det har vtert gjort inngrep, tildels betydel i
ge, ved at det for eksempel har vert tatt
masse fra berghalder (tipphauger) til
skogsbilveier og liknende form al, folk med
tilhenge re og vare bil som fjerner stein fra
kulturminnene for a bruk e dem til hagem u
rer peiser, og andre private form al, enkelt
personer og ogsll utenlandske grupper, som
saumfarer ornradet og gruve ne, ofte med
metall soker, og fjerner lose gje nstander.
Det er ogsa en ree ll fare for at vi for eller
siden ville kunn e f1\ uonsket bebyggel se,
for ekse mpel hytter i omra de t, I tillegg
kom me r mineralletere, det vii si mut ere
som onsker a dri ve inntekt sskapend e virk
sornhet, - og ste insamlere og mineral sam
lere.
Sa mineralsamlere blir pa en mate ramm et
indirektc ?
Ja, for her er det de menn eskeskapte forn
minnene som fredninge n skal bevare. S01-
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vet og de andre mineralene har isolert sett
ikke noe med fred ningen a gjore . Det er
bergloven og andre lover som regulerer
rettighetene til disse og ikke kulturm inne
loven . Men om samlere e ller andre banker
i berg. i dagapninger e ller inne i gamle
gruver. eller graver i gamle hauger for a
finne mineraler , kan de edelegge kultur
minner. De kan ogsa edelegge mul igheten
til a eke kunnskapen om kultunn innet ved
a fjerne eller skade ting som kan gi okt
innsikt i histor ien . Slikt faller natu rligvis
inn under fredningen. De fteste som har
sett omradet utenfor Clausstollen pa Vino-

ren i det siste , vii skjenne hvordan gravi ng
kan ode legge kulturrninner.
Sel konftikt med mineralsamlere er med
andre ord ikke til el l/Il llgel ?
I en fredningssak vii det i utgangspun ktet
alltid ligge en interesseko nflikt, enten
apen t eller laten t. Det ville vrere unodven
dig a ga til fredningsve dtak med pafolgen
de forva ltning om ikke dette var tilfelle . Vi
fors tar natu rligvis god t at mineralletere
gje rne vii beny tte gruver og tipphauger,
men jeg tro r de fteste vii innse at bevaring
en av de unike kulturm innene, og den
kunnskap soppbygnin g og de oppleve lses-
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tilbud museet forseker a bygge opp for
besek ende rna vektlegges i forhold til noen
fa personers eller bed rifters enske om hob
byvirksomhet eller fortjenes te.
Men det ble en svairt omfangsrik fredning
dette?
Pa samme mate som yare nasjonalparker
skal bevare fjell og natur, ensker vi at den
ne fredningen skal bevare yare spesielle
nasjonale kulturminner. Og pa samme
mate som i nasjonalparkene, ensker vi at
aile skal kunn e bruk e og oppleve kultu r
minnene. Men i regulerte former som
bevarer kulturminnene for framtidige gene
rasjoner. Dett e tror jeg steinsamlere ftest
har forsraelse for. De som har benyttet det
omradet som na er fredet er forstaelig nok
skuffet. Men vi har fatt positi ve signaler
bade fra disse og det ovrige mineralmiljo
et. Vi pa var side er naturligvis interessert i
et forts att godt sama rbeid med samlere og
geologi- foreninger,
Sa det ligger ikke noe misunn else Ol'er at
"gruveklatrerne"[ant en del fine se lvstuffer
somfo rte til fredningen?
Absolutt ikke! Registreringen av kultur
minnene og forberedelsene til frednings
seknaden pagikk i ftere ar, lenge fer klatre
akti vitene "eksploderte" i fjor vinter. Og
faktisk har kulturminnene som ligger pa
Statens grunn vrert eierfredet siden 1930
arene. Men siden den fredningen ikke var
tingl yst, var ikke kulturminnene beskyttet
mot muting (dvs bruk av Bergloven ). Da
mutin g fant sted var vi redd for at kultur
minner skulie bl i ode lagt, ikke fordi det ble
tatt ut se lv. Fredni ngssokn aden ble irnid-

lertid fram skyndet, fordi noen mutere ikke
respekterte at Kongens gruve , som er det
viktigs te gruve kulturminnet og som museet
eier og driver, var fredet for skjerping.
Sel v faller dess uten under Bergloven som
administreres av Bergv esenet , og museet
rna innordne seg Bergloven pa lik linje
med andre bedri fter og personer.
Hvordan har kontakten wert med "muter
ne'l.?

Vi har hatt god kont akt bade med mutere
og mineralsamlere i omradet og vi har fatt
mye interessa nt forsknin gsmateri ale bade
av ertsminera ler og gangmineraler. Det sis
te aret er det med hjelp fra Alf Olav Larsen
identi fisert 10 mineraler som ikke har vart
kjent fra Kongsbergforekomstene tidl igere .
Forskningsmaterialet viI blant annet kunne
fa betydning for det prosjektet i malmgeo 
logi med utspri ng fra Institutt for Geo logi
og Mineralogisk-Geologisk Museum ved
Univ ersitetet i Oslo som planl egges igang
satt i 1993. (se egen art. red. anm. )
Siden dere legger sa stor vekt pa denne
fre dningen. Star det i fo rhold til objektene ?
Hvor spesielle er de?
Kongsberg Sel vverk har histori sk sett vrert
landets mest betydelige berg verk . Det kan
vi si utifra antall arsverk som er nedlagt.
Kongsberg var ogsa senter for bergverks
administrasjon og bergutdanning i Norg e.
Bergverket var i drift 1623-1958 og de
fteste teknikker gjennom tidene for gru ve
dri ft og arbeid i dagen har vrert i bruk ved
verket. Kulturlandskapet og gruvene er
resultat av disse arbei dsope rasjo nene og er
derfor et gigantisk teknisk kulturminne

STEINHAUGE~A
Mineral Galleri - Rock Shop

Storgt. 15, 1500 Moss - Tlf. (09) 25 19 63
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som bade er et minnesmerke ove r tidligere
tiders slit, og som ogsa viser hvordan de
arbeidet og levde. I Knutefjell har vi et
sammenhengende kulturl and skap med f1 ere
tusen enkeltkulturminner av mange for
skje llige slag, som gruvea pninger, berg
halder, afte rhauger, gjepeltornter, hjul stue
ruiner, bygninger, veier , slier, steininskrip
sjoner, damm er, renner og fletningsinnret 
ninger. Gru vesystemel er stort med mange
forskje llige tekn ikker representert . Spesielt
vii jeg nevne de store omradene i gruvene
som er drevel ved fyrsettin g. Bade gruv e
systernet og kulturlandskapel er blant de
best bevarte, ogsa inlernasjonalt sell. Dette
rna ogsa sees i sammenheng med den bety
del ige mineral saml ingen, gje nstandsam
lingen, bygnin gsmilj oet og arkiv samt den
oppbygningen og formidl ingen av kunn
skaper som museet sl,i r for.
Dette arkivet , hvor n¢yaklig og viktig er
del?
Som en detalj kan jeg nevne at Sel vverket
hverl ar nedtegnet de personer som fikk
eller kjopte selvs tuffer eller "handstener"
som del her, helt fra 1624. Antall steiner og
vekt ble ogsa registrert. I Sel vverksark ivet
er det der for meget interessante opplys
ninger om tidligere tiders mineralsamling.
Et annet eksempel pa hvordan arkivene
kan hjelpe oss: Nar museet firmer rester
etter en arbeidsope rasjon i en gruve som
restene etter et fyrsettingsbal, kan vi here
noe om fyrsettings teknikken som ble brukt,

men samtidig er det ofte mul ig ut fra arki
vel a fastsla dato og ar for nar dette baler
brant og navnene pa de bergmennene som
sro for fyrsettingen!
Blirfredningen respektert?
l eg rna svare et bet inget ja pa det sperma
let. De f1este ser heldigvis ut til a respekte
re fredn ingen. Men noen enkeltpersoner
synes dessverre ikke a vtere istand til a gi
akt pa lovverket , og vi har reg istrert at del
fortsa tt har forega tt graving inne i noen av
gruve ne. Vi haper selvsag t at dette proble
mel viI ta slutt. Hvis ikke det skjer, vii de
som star for det bli pagrep et og anmeldt.
Men vi amaterer. .1'0111 er .1'(1 snille. pene og
fo rseksvis lovlydige kan ikke vi fa noen
aldri sa snui dispensasjoner?
Akkurat det er det kultu rvernmynd ighetene
som gir. I forbindelse med en perman ent
frednin g vii det utvilsornt bli laget forskrif
ter som i klartekst vii fortelle hva som er
tillatt, hva som eventuelt vii bli regulert og
hva som ikke bli r tillatt. Fornuftige samar
beidsformer til felles beste tar vi gjerne
opp Iii drefting nar som heist. Og sa har vi
mye fint her som vi gje rne vii vise fram Iii
hele det geologiske amatermiljeet, som : ..
Takk del har du allerede nevnt . STEIN tak
ker for samtalen og henviser videre mar
kedsf orin g Iii annonseplass, - vi liar ledig
pla ss panydret l
Det er en avtale!!
(Fe lg med!)

Nye mineraler fra
Kongsberg

Dolomitt
Heulanditt
Annabergitt
Svovel
Cerrusitt

Angle sitt
Aragonitt
Develin
Posnjakitt
Brochantitt
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Fra: Vedtekter for stiftelsen Norsk Bergverksmuseum
Fastsatt av Kultur og vitenskapsdepartementet 1. mars 1989.

§ 1. Na vn og rettslig stilling
Norsk Bergverksmuseum er en stiftelse opprettet av Kultur- og vitenskapsdepar
tementet fra og med I. mars 1989 i henhold til lov av 23. mai 1980 nr. 11 0m stif
telser mm.

§ 2. Sete
Stiftel sens sete er pa Kongsberg.

§ 3. Formal
Stiftel sens forma l er aforvalte, bevare og restaurere det nasjon ale kulturminnes
merket Kongsberg Selvverk. Dessuten skal stiftelsen arbeide for a bevare minne
ne om tidligere tiders bergverksdrift ogsa pa andre steder i landet enn Kongsberg.
Dette skal gjeres ved innsaml ing, bevaring og dokum entasjon av gjenstander, bil
der, bygnin ger og annet som kan kaste Iys over utviklin gen av bergverksindu stri
en og bergmannssamfunnet. Stiftelsen skal utvide kunn skapene om denne utvik
lingen gjennom egen forskning, og skal formidle kunn skapene videre blant annet
gjennom utstillinger, omvisninger i gruvene og andre steder, og gjennom fore
drag , film, publikasjoner og annet.

FORRETNING • VERKSTED
Verksgt. 1, Bzrums Verk Tit. 02-13 85 07

et trivelig rnilj" med arhundre lange tradisjoner

SLiPEUTSTYR
RAsTEIN
MINERALER

APEI'fi 10· 17, TORSDAG 10 - 19, LIJRDAG 10 - 14

GAVER
SMYKKER
INNFATNINGER

Kontoradresse : Serhalla 20, 1344 Haslum Tit. 02-53 36 86
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