
Gruveåsen mot år 2024 

 
I kommunens budsjett for 2021 bevilget flertallspartiene kr 1 000 000 til prosjektet 

«Sølvarven 2024», som skal brukes på to prosjekter. Det ene, sammen med Norsk 

Bergverksmuseum, er å registrere hva som finnes av kulturminner i Gruveåsen og hva som 

kan og bør restaureres. Vi er kjent med at Bergverksmuseet har gjort mye av registreringen, 

men et kyndig utvalg må utferdige planer for hvordan restaureringen kan gjennomføres, i 

hvilken rekkefølge og når. Det forutsettes at Bergverksmuseet også bidrar økonomisk, samt 

stiller faglige ressurser til rådighet for kartleggingen.  

 

Det andre prosjektet er knyttet til opprydding, vedlikehold av stier og veier for å øke 

tilgjengeligheten. Her gjør Statskog en stor innsats hvert år, ASVO deltar og nå har vi fått den 

fantastiske dugnadsgjengen fra «Kongsberg i våre hjerter» med Geir Loe Winsrygg i spissen. 

Den fortsetter så snart det er bart, men trenger også noe finansiell hjelp til utstyr, trapper, 

hvilebenker, o.l. Vi forstår at både kommunens kulturetat og Sparebank 1 Stiftelsen allerede 

har bidratt.  

 

Kongsberg kommune har i mange år deltatt i Samarbeidsgruppa for Kongsberg Sølvverks 

kulturmiljø, som også består av representanter for Statskog, fylkeskommune, fylkesmann og 

med Norsk Bergverksmuseum som sakkyndig instans. I en orientering i Formannskapet den 

27. januar, som oppfølging av Venstres og Kongsberglistas opprinnelig forslag «Sølvarven 

2024», varslet rådmannen en styrking av Kongsberg kommunens engasjement for de 

enestående kulturminnene i Gruveåsen, som mange av oss mener representerer Kongsberg 

sjel. Kommunen får to medlemmer i samarbeidsutvalget, den kulturminnevernrådgiveren som 

nå er under ansettelse og en rådgiver i kommunens kulturadministrasjon. Vi håper at 

sistnevnte tar lederansvaret for ytterligere å manifestere at kommunen nå har tatt plass i 

førersetet. 

 

Sølvverkets venner har i tillegg fått kr 1 000 000,- i tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og           

kr 500 000,- fra fylkeskommunen til skjøtsels og tilretteleggingstiltak i Gruveåsen. Ting 

begynner å skje, men mer enn noen gang er det viktig at det blir utarbeidet 

gjennomføringsplaner, slik at samarbeidsutvalget arbeider koordinert med klare mål mot mai, 

2024, da vi med stolthet skal vise frem vår historie. Selv om dugnadsgjengen «Kongsberg i 

våre hjerte» har et perspektiv utover byjubileet, tillater jeg meg å foreslå at Kongsberg 

kommune og samarbeidsutvalget starter med et møte hvor også dugnadsgjengen inviteres, slik 

at vi raskt får en koordinert gjennomføringsplan på bordet. 

 

Og start med funngruva fra 1623, Kongens Gruve og veiene dit. I dag er området sterkt 

gjengrodd, bygninger over gruvene, de såkalte KA-husene, ramler snart ned i de gruvene de er 

laget for å beskytte. Etter Christian den 4s besøk ved funngruva i 1624, ble det samme år 

hugget inn en inskripsjon for å minnes besøket. Det er denne inskripsjonen som ofte benyttes 

på produkter når vi skal lage noe fra Kongsberghistorien.  

 

Funngruva, hvor Kongsbergs historie startet, er vanskelig å finne for dem som ikke er like 

kjent langs Korsveien. Det er liten eller ingen hjelp fra skilter. Fra den gamle 

bergmannsveien, som går fra Fredheim i Saggrenda til Korsveien rett nedenfor Kongens 



gruve dam, går det en nesten utvisket sti fra denne veien de siste 100 meterne opp til 

funngruva og innskripsjonen. I dette området på Kongsgruvehaugen er det en rekke gamle 

historiske innskripsjoner, hjulstuer, pukkverk og dammer som har hatt stor betydning for 

sølvverket. 

 

I tillegg til ryddig, bør det lages en rasteplass med informasjonsskilter som kan fortelle litt av 

historien. Funnstedet kan bli et hyggelig turmål for mange, også for turistene som besøker 

Sølvgruvene i Saggrenda.  

 

Kjell Gunnar Hoff, Kongsberglista 


