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Kongsberg
I 10pet av de siste chene er del drevet

lildels slorslagen gruvevirksomhet i de
gamle slollene ved S0lverkel. Del har
vrerl en strevsom aklivilet fra akt0renes
side. Kunnskap og evne lil Ata seg flere
hundre meter loddrett ned har vrert en
forutsetning. Og opp igjen da med ul
byltel; - tungt s01v i sekk, b0tter og
spann. Slikl ryktes og det ble etterhvert
Iill trangl. SA lrangt at del medf0rte en
del kiv og uenighet. MUling og
overmuting, fjeming av tau og utslyr
osv., kjeftbruk og mistenkeliggj0ring.
Med andreord, Iile trivelige forhold. For
Askjrere igjennom delle har Bergverks
museet i all stillhel arbeidet med
fredningsplaner. Og nA er de salt ut i
livet.

Detbetyr atdel erslutt pA en hyggelig
og til tider innbringende samling av
trMs01vslufferi heIe gruveomrAdet. Det
kan synes trisl, men det er antakelig helt
n0C!vendig AgA til dette drasliske skrit
tet. Visilererfra fredningsbeskrivelsene:

1. Aile gruve"pninger, berghaller,
dammer, renner, hju/stuer, inskripsjo
ner, veier, murer, tufter, afterhauger og
en sldJdam elier Kongsberg S¢/werks
virksomhetp" eiendommene ...... .... .

2. AUe gruver, dvs. underjordiske

bergrom elier gruvedrift med inventar,
imzenfor et omr"de ...... .... .

Det lean ikke gj¢res noon form for
inngrep verken i gruvene, i berghal/ene
eller p" de andre objekter som f eks.
gravning, sprengning m.m. uten tilla
te/se.

Hvorfor?
Sam begrunnelse for vedtaket heter

det:
VedJaket om mid/ertidig fredning er

fattet for " forhindre at gruvene,
berghallene og andre objekter bUr be
skadigetvedfjerning, gravingogspreng
ning under leting etter mineraler og
gjenstander, vedmasseuttak,fors¢pling
eller skjemming p" annen m"te.

Hva Da?
Det blir ikke mye" dra tilKongsberg

elier nt1, sa en ihuga samler til oss, da
han kommentertefredningsvedtaket. Det
er vi ikke umiddelbart enige i. Men det
blir mer om denne saken. I neste or. vii
vi dr0fte fredningen med representanter
for KOG, Bergverksmuseet og gruve
klatreme/samJeme.

Vi vii ogsA mmed en arlikkel om
Skrim-grollene og fredningen av disse.
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