
Under arbeid med registrering av gamle 
gruver og skjerp i Bamble for noen år siden 
gjorde jeg en merkelig oppdagelse.

Denne dagen hadde jeg  først registrert en 
stoll i  ellsiden nede i en bekkedal. Oppover 
lia over mundlochen (les gruveinngang) så 
jeg en gammel  overgrodd berghald (les 
 pphaug) og fulgte denne oppover  l der 

den så ut  l å starte ved enden av en trang 
liten klø  .

I den andre enden av denne klø  a var 
det noen større steinblokker inn  l en 
ny skrånende s  gning. Da jeg sto og 
fi losoferte li   ved disse blokkene oppfa  et 
jeg lyden av dryppende vann.  Jeg så meg 
rundt, - men kunne ikke se noe vann og 
forstod snart at lyden kom nede fra mellom 
steinblokkene.

Men den berghalden som jeg ne  opp 
hadde passert må  e jo ha kommet fra et 
sted,- og det var i hvert fall ikke nedenfra.

På denne turen hadde jeg ikke med meg 
noen lykt, og det var bare noen trange, små 
mørke hull nede mellom steinblokkene.

Så jeg la meg ned og strakte en arm ned i et 
av hullene helt  l armhulen lå an. Jeg ble 
ikke våt på hånden selv om dryppelyden 
lød sterkere da jeg lå nede på bakken.

Siden stollen lenger nede og berghalden 
oppover lia indikerte en strøkretning 
tenkte jeg derfor mi  .

Fotoapparatet ble dere  er sa   på auto, 
holdt i en hånd som så senket det like 
langt ned i hullet hvor jeg ikke hadde bli   
våt. Jeg re  et linsen mot den  lnærmete 
strøkretningen og trykket på utløseren.  
Jeg kunne se at IR-indikatoren på kameraet 
jobbet, og plutselig gikk blitsen av. 

Heldigvis mistet jeg ikke fotoapparatet 
nede i det trange hullet, og det ble heller 
ikke vå  , men kom helberget opp igjen.

Spent   et jeg på displayet, - og hva så 
jeg?

Plutselig hadde jeg et foto av noe som jeg 
egentlig ikke hadde se   med egne øyne!

Og for den saks skyld: Heller aldri senere!

Fantas  sk! (Syntes nå fortsa   jeg da).

En delvis vannfylt stoll med solid 
tømmersikring av hengen (les taket) 
innover.  Legg merke  l den fi ne 
tømmerportalen midt i bildet! Ringene 
på vannspeilet forteller jo si   om 
dryppelydene som  dliger fortalt.

De tre tynne, ver  kale sakene  l høyre er 
rø  er fra trær på stolltaket s om strekker 
seg ned  l vannet. 

Forklaringen må være at de oppsprukne 
 ellsidene i klø  a hadde rast ut og blokkert 

mundlochen  l denne «ukjente» stollen 
for lang  d  lbake.

For øvrig regner jeg med at dri  en her har 
foregå   en eller annen gang rundt 1890-
1910. De  e er en av mange hundre gruver 
og skjerp som ble drevet på blyglans, 
sinkblende og eller svovelkis i Bamble på 
denne  den.

Det er slike opplevelser som nesten  helt 
sikkert kun skjer bare en gang her i livet og Steinblokkene. 

som i hvert fall jeg  se  er stor pris på å ha 
opplevd.

Men jeg tror nok at det utover det ganske 
land er muligheter for at det er fl ere 
lignende  lfeller,- det er bare å lete!

Og lykke  l!

Med bergmannshilsen
Ingulv Burvald

Den forsvunde gruve.

Den forsvundne gruve
Av Ingulv Burvald
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