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MUSEER OG SAMLINGER
HØSTMØTE I GEOLOGISK
MUSEUMS VENNER

blokka vår: "Det er et stort tankekors at det er frivillige som må stå for å holde Norges mineralogiske
vindu mot verden oppdatert. Hva er det UiO-ledelsen og myndighetene egentlig tenker på?" - "Bonuser, fallskjermer og opsjoner florerer i det private,
samt i hel- eller halvstatlige næringsliv. Hva med en
bonus eller noe slikt til et museum som med dårlige
odds ivaretar en nasjonal oppgave?" "Penger finnes jo, men det er kanskje inflasjonsdrivende å bruke
dem museal virksomhet?"
-------->

GMV nærmer seg nå to millioner gitt i kontantstøtte til innkjøp av fremragende mineralstuffer til
museets (Norges nasjonalmuseum for geologi/mineralogi/paleontologi) samlinger. Pengene er i hovedsak skaffet ved at foreningens medlemmer trimmer og gir småstuffer for salg i museets vestibyle. På
høstmøtet i november kunne konservator Gunnar
Raade presentere de siste
innkjøp. Objekter han ervervet for de 85 000 medbrakte
til Münchenmessa. Mye
lekkert og tildels sjeldent.
"Prisene på gode mineralstuffer ligger uanstendig
høyt", mente Raade. Antakelig presset opp av det faktum at private samlere nå
har bedre råd enn noensinne, offentlige samlinger
har ikke en sjanse i "markedet". Det kom meningsytringer omkring dette faktum
under møtet: Fra notat-
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Ellers så synes forsamlingen, veldig godt frammøte, det var trist å bli informert om at krumtappen i
GMV og nestor i norsk mineralogi Gunnar Raade,
pensjonerer seg fra årsskiftet. Beroligende var det
imidlertid å få høre at han ikke konserverer seg. Medlemskapet i IMA (den internasjonale kommisjonen
som steller med nomenklaturen og godkjenner/underkjenner mineraler) består, og om vi forstod det
rett, - Raade er allerede knyttet til en annen sentral
institusjon/museum/berverk/geologi. Raade forsvinner ikke fra den mineralogiske scenen med andre
ord. Det er betryggende for mange. Hans langsiktige
kunnskaper og faglige innsikt er i ferd med å drukne
i den korrumperende, svartklissete og kortsiktige olja.
ref. ghw
Sa noen det? Nei, det var like før, det ble tenkt, -->

HADELAND BERGVERKSMUSEUM
Venneforeningsvirksomhet er det også på Grua.
En driftig og dristig venneforening sørger for daglig
drift, tar imot gjester og gir omvisninger på museet
og i gruvene. På gjestelisten står bedrifter, etater og
selvsagt elever i alle aldre fra skoler i nærmiljøet, og
mange kommer langveisfra. Bookinglista for 2007 er
allerede lang. Det er gledelig, men kan også bli et
problem, eller utfordring som det heter. Tiltaket skal
håndteres på en forsvarlig måte. Frivillig og gratis
innsats fra ildsjeler har sine begrensninger, mener
Rune Haga leder i venneforeningen, og når vi får 90
elever fra en skole på samme dag og de skal i to
runder gjennom museet, gruvevandring og litt generell orientering så kan det bli litt stramt for oss. Men
det går stort sett bra. De som kommer hit er godt
motiverte, og det ser ut til at opplegget vårt ikke
faller på steingrunn.

HALVLEDER/SEMICONDUCTOR
Da professor W. C. Brøgger i 1890-årene kom
tilbake til Norge etter å ha oppholdt seg i Stockholm,
fant han det bemerkelsesverdig i hvilken grad de
private pengene var fraværende i finansieringen
av forskningen. Brøgger engasjerte seg for å stable private stiftelser og fond på beina, men alt som
har kommet til i årenes løp, er småtterier sammenlignet med andre land. Nå var det slik at Brøgger selv
var en av de store nasjonale strategene. Han visste hvem som "satt" hvor, og hva de satt på. Hva de
hadde i madrassen eller banken, samt det meste om
naturressurser. Ikke bare det som kunne hentes ut i
fra geologien. At de monumentale og vakre museene på Tøyen i det hele tatt ble bygget skyldes ikke
minst hans innsats. Hvor er våre dagers dannede
og bredt velutdannede praktikere? Tydeligvis ikke i
nærheten av kontantstrømmen. Eller: Hvem skal
bygge midtfløyen på Tøyen. Bygningen som skulle
forbinde Geologisk-Mineralogisk med Zoologisk finnes fremdeles bare på tegninger. Til interesserte:
Tegningene har ligget klare siden 1910, Oslos eneste
granittbrudd er ennå i drift og et slikt bygg vil koste
mindre enn en navneendring til for eksempel STYDRO. Og vi har selvsagt forlengst forstått at disse
to store som nå skal bli en, er kjempegode. De kan
alt, forstår alt og vet hva som er til beste for hver
enkelt av oss, såvel som for "selveste" Staten. Likevel eller nettopp derfor, svir de av i løpet av ett år,
mange 10tallsmill bare for å fortelle oss dette gang
på gang. Det alle oppslagsidene til ca. 450 000 idagsog ukepresse koster, blir det ganske mange NOK
av. Nok NOK til å komme godt i gang med et slikt
prosjekt iallefall et forprosjekt. Hørte vi noen rope:
Vi vil være med! Neppe. Men det kan være våre
egne dårlige antenner eller manglende innsikt. Eller
kanskje de bare later som om de ikke vet, men egentlig har store vyer for oss alle i allminnelighet og
Tøyen i særdeleshet? Eller budskapet er: Vi er i
kraft av vår blotte eksistens selve gaven, ta imot,
bukk pent og smil! Full tank?
ghw/red.

Godt å slappe av litt på stabburstrappa etter gruveturen. Og
engang skal de kanskje reise midtfløyen på Tøyen.

Stinn brakke på HBM. Praktfull ungdom fra Fagerborg videregående skole i Oslo. Foto STEIN/ghw.
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