STEINSAMLINGEN VED RINGERIKE MUSEUM.
Av Jan Sa/gård.

Ved Ringerike Museum, som holder til i
Norderhov gamle prestegård 5 km syd
for Hønefoss, har det i 40 år vært en egen
avdeling for fossiler fra Ringerike.
Disse ble i sin tid samlet av bryggeriinspektør Anton A. Ramstad (1858 1933), Hønefoss, som nyttet mye av sin
fritid til innsamling av fossiler og var
således en forløper for dagens amatørgeologer .
Hans samling ble etter hans død gitt til
Ringerike Museum, som for å kunne stille
den ut søkte sakkyndig hjelp ved Paleontologisk Museum i Oslo.
Konservator dr. phil. Anatol Heintz og
dr. phil. Leif Størmer hjalp til med å
sortere, bestemme og stille ut samlingen.
Dessuten ble den supplert med materiale
utlånt fra Paleontologisk Museum.
Avdelingen ved Ringerike Museum ble
åpnet i mai 1939, og i introduksjonen til
publikum het det:
»Den geologisk -paleontologiske
avdeling av Ringeriksmuseet er den første i
sitt slag i landet, da ingen andre lokalmuseer har en ordnet samling forsteninger
og bergarter tilgjengelig for publikum».
Slik som den var satt opp i 1939 ble så
samlingen stående i 40 år, og mye vann
har rent i havet på de ca. 40 årene.
I 1979 tok Ringerike Geologiforening
på seg å modernisere samlingen og illustrasjonene og samtidig bygge den ut til å
bli en mineral-, fossil- og bergartsamling
,
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STEN KJELLEREN ~~~~MINERALER,
SLIPEUTSTYR,
RASTEIN,
SKIVER, INNFATNINGER,
CABOCHONER.
Mixapterus kiæri, ca. x 1/7.
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Bjørn Larsen ved Geologisk Museum.
Mineralsamlingen, som er ny, er bygget
opp omkring tidligere bergverksdrift i
kommunen, med hovedtyngden naturlig
nok, rundt Ringerikes Nikkelverk. Ved
opprydning fant man i et uthus endel
stuffer fra tiden rundt 1916 - 20 som
antagelig er gitt som gave til museet engang i 3D-årene og siden glemt. Nå er de
trukket frem i lyset igjen og er en del av
vår lokale utstilling.
Skal du på våre kanter av landet så avsett
litt tid til et besøk i »Steinrommet» på
Ringerikes Museum. Museet er åpent fra
1. mai - 30. sept. Tirsdag - lørdag kl.
1O .00 - 17.00 og søn.- og helligdager
kl. 12.30 - 17.00.
Velkommen til Ringerike.
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fra Ringerike. Hele rommet ble pusset
opp på dugnad av R.G.'s medlemmer og
resultatet ble meget bra. Montrene, som
før var alt for lave, ble hevet opp i riktig
høyde samtidig som de ble plassert mer
hensiktsmessig i rommet. Alle montrene
ble pusset opp og malt og det ble lagt lys
i samtlige.
Samlingen av fossiler ble gjennomgått og
delvis fornyet i samarbeid med konservator David Bruton ved Paleontologisk Museum. I tillegg har førstepreparant Age
Jensen ved Paleontologisk Museum bygget
en modell av livet i havet for 400 millioner år siden - med Mixopterus i sitt
rette element. Denne montren er en flott
tilvekst til museet og er en av severdighetene ved museet.
Den er gitt som gave til Ringerike fra
Paleontologisk Museum.
Bergartssamlingen , som tidligere bare inneholdt noen få prøver, er betraktelig utvidet
og til det fikk vi bLa. god hjelp av vit.ass.
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