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Til tross for litt ruskete hestveer matte
omlag 150 interesserte opp for A here friluftsforedrag om Hadelandsgeologien. Etter
foredragene som ble holdt i landskapsvernomradet 0sthagan (kalkovnen) begav felget
seg ned til Gruajernbanestasjon hvormuseet
leier lokaler i annen etasje av NSB. Her var
det som seg her og ber vOO slike anledninger,
taler og lykkeenskninger. SAkom etterhvert
det store eyeblikket da foredragsholder og
geologifolkeopplyser Skjeseth med et serdeles velrettet sleggeslag delte en gruagranitthelle ito. Dette ga ordferer Harald Nesjeen
klar bane opp til inngangsdera hvor han moo
et raskt snitt skar over en granbarflette.SA var

Nysetergruva, "CiLager", 15. nov 1993.

En av inspiratorene bakprojektet, professor
Steinar Skjesethskriver seg inn i gjesteboka.
det endelig fri adgang for publikum til ventende kaffe og vafler og "sjampanje". Ogsa
geologisakene da, som ildsjelene bak museet
har tatt utrolig godt vare pA. PA kort tid er,
lokalene pusset opp, gjenstander fra gruvetida sporet opp og gjort presentable, mineralstuffer er blitt striglet og preparert. Det er
ganske imponerende hva som har blitt gjort
til nli, for seerdeles beskjedne rnidler . Selve
museumsprojektet har til dags dato ikke tatt
en krone i offentlig stette, Men har tatt nyte
godt av et fond som det etterhvert hadde
hopet seg opp noen titusener pA; "Hadeland
Bergverksfattigfond" ,som kommunen radde
over. Godt at dette etterhvert histo riske fondet havnet i et museum, eller var det omvendt? Men til tross for manglende ekonomisk stette fra det offentlige vanket likevel
takk tilkommunenforden "personalresursen"
de har satt pA oppgaven med museet. Svein
Olav Karlsen fra den nA nedlagte kulturavdelingen i kommunen, har veert den som har
koordinertarbeidet, langt utoveregen arbeidstid, og tatt det hele til AgIL
Museet er vel verdt et besek. De utstilte
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Thr til Klausstollen
Vinoren

Inne i "oppholdsrommet" ble det prat og
noe varmt fra termosen fl/lr Kjell viste oss
hvorvikunnebegynne~leteetterdetfOljettede

Av Grete Iqeholt
Kjempetur!!! Med Kjell T. Men hvor ble
aIle de andre medlemmene av? Det var lite
frammete, -og det p~ en tur som ikke mange
f~r oppleve maken til. Det ble syv fra Kongsberg og to fra 0stfold.
Vel framme , (vi kjerte helt opp) kledde vi
p~ oss egnet utstyr for en "hard" arbeidsdag
i gruva. Gode varme kleer og hodelykter, og
s~ bar det innover. Gangen var grei ~ g~ og
helt flat. Det var god heyde under taket. Det
ble en meget spesiell stemning med oss
vandrende p~ rad og rekke og lyset som ble
kastet fram og tilbake mellom veggene.

selvet . Det var helt pakrevd med metal1detektor, og det ble en skikkelig pipekonsert
etter hvert. AIle fikk summetonen. Men det
ble utslag p~ litt av hvert, spiker, gamle
vannledninger og selv da. Det vi fant av selv
varikke til~ bli rikav, mendeternoeegetved
~ finne litt selv. Undertegnede fant ikke noe
og har n~ alvorlig vurdert ~ g~ til innkjep av
ny detektor.
Utrolig hvor fort tiden gar der inne. Det var
en skitten og forneyd gjeng som labbet ut
etter mange timer med graving i stollen. Og
gjett om det luktet friskt og grant da vi kom
ut i dagslyset igjen. Vel mett til forhapentlig
ny turog en takk til Kjell som ville taoss med.
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objekter, hovedsakelig stuffer (inntil trehundre kilo) i fra de nye veitunnelene taler godt
~ bli tatt i kritisk eyesyn av selv kresne
sarnlere. Arbeider av lokale bildende kunstnere og kunsthandverkere (steinarbeider)
bidrar ogsa til ~ gjere museet vel verdt et
besek. Som reisemal for geologiforeninger
passer museet ypperlig . Forelepig holder
museet bare oppe i helgene, Interesserte bes
takontakt med Lunner kommune tlf. 613210
80 for neermere opplysninger. Museet kan
ordne med overnatting, og guidingpa tilgjen-

gelige forekomster savel sommer som vinter
(gruvene).
Noen vil muligens ha blitt V3r at det for
STEIN m~ hefte noe mer med dette prosjektet enn det som har kommet med i teksten
overfor. Og det er riktig; blant annet fl/llgende; STEIN har sitt bladlager i museet,
STEINs utmerkede mineralskribent og
nestenaltmuligmann, Ronald Werner, erpreparant for-ogbori museet. S~om du tarveien
til Grua s~ kan du bMe mdeg en stein- og en
STEINprat. Hjertelig velkommen!
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