
Torsdag 29. oktober var en ekstra travel
dag for museet. Et team forskere ankom
for astarte pa projektet sitt, men det var
ogsa en av dagene da museet gjorde stas pa
aile hjelpeme sine. Dugnad sgjeng en, det
var mange tidligere gruvearbeidere blant
dem , ble beheri g bespist med rernmegrat
og spekemat, kaffe og kaker. STEI N hav
net ved siden av Sten Sommerstad, oppsla
ger ved smia til verket ble lagt ned i 1957:
Ja det er trivelig arbeid vi gjer her ved
museet na. ogsa er det fantastisk a komm e
sammen igjen vi som drev pa den gangen.
Vi murer og snekrer og far det i stand . Vi
kan jo alt da vet du, og sa vet vi akkurat
hvordan det var og hvordan det ble brukt.
Ja, vi har vrert med pa a rive det ned.
????
Du skjenner at etter nedleggel sen sa fikk vi
noen maneders lonn . Og da syntes Staten
som eide gruva at de matte bruke oss til
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noe nyttig. Vi ble satt til a ta fra hverandre,
ja rett ut sagt edelegge og rive utstyr og
bygninger. Det var vel for a hindre at det
ble noe mere mas om gjenopptakelse av
driften , tenke r jeg. Det var en tragedie,
Iiketil a grate over. Det syntes vi dengang ,
og vi sa ifra, men du veit industri-departe
mentet hert e ikke pa det oret. For eksem
pel, tenk om skinnegangen like til Gottes
Hilfe og videre til Sachsen hadde veert
intakt idag, eller om aile husene i Saggren
da, vaskeri og ekstraksjonshytte med alt
utstyr og det hele hadde statt der na? Men
det er bra vi har det vi har, en far troste seg
med at det kunne ha gatt verre . Og na blir
det ihvertfall tatt yare pa og verdsatt. Som
du ser blir vi det ogsa, vi som gjar var del
av jobben og na skal de spandere Dan
markstur pa oss. Det var jo dit store deler
av solver tok veien sa det er vel rimelig at
vi fe lger etter.
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