Ny september – ny DSSV-tur.
I fjor på Toten. I år til Hadeland.
Datoen er 1. september 2019.
Tekst: Ivar Olstad

Vi starter i vårt eget gode selskap med det snaut to timer lange strekket ned til Kistefos
like sør for Jevnaker. Etter en liten tidlig-lunsj på kafe Consulen er det tid for omvisning.
Museet har to severdigheter, og vi skal få med oss begge.
Det gamle tresliperiet er en av landets originale industribedrifter som har fått stå uendret
siden nedleggelsen i 1955, og er Skandinavias
eneste i sitt slag. Den historiske samlingen ved
Kistefos-Museet består av bygninger, maskiner (som til en viss grad er i gang), industrielt inventar og gjenstander, og alle disse komponentene anvendes for å formidle historier
om arbeidsliv og sosialt liv for de som hadde
sin arbeidsplass og bolig på, eller i nærheten
av fabrikkområdet til A/S Kistefos Træsliberi.
Riksantikvaren har holdt sin hånd over anlegget, og han og eieren har de siste ti årene brukt
mer enn 20 millioner kroner på restaureringen.
Mens den ene halvdelen av oss følger industriguiden, vil den andre parten ta for seg den ganske enestående skulpturparken – og omvendt
etterpå. Gjennom 20 år har finansmannen
Christen Sveaas bekostet en lang rekke modernistiske kunstverk, norske og internasjonale,
som nå er plassert rundt på området. Noen fascinerer, andre provoserer, som seg hør og bør.
Vi får også anledning til å se og bli informert om det spektakulære praktbygget «The
Twist» til 200 mill., som blir det nye museet på
Kistefos, bygget over Randselven.
Granavollen er neste stans. Nikolai- og Mariakirken – de to stemningsfulle «søster-kirkene»
på den eldgamle samlingsplassen er begge fra

1100-tallet, og fortjener et besøk. At kirkene ble
bygd av to søstre som var bitre uvenner, er en
forståelig, men ikke historisk sannsynlig, forklaring på plasseringen.
Et innomhus galleribesøk blir det også tid til:
Glasslåven presenterer seg som et særpreget
kunstsenter for produksjon og visning av profesjonell kunst, og viser til «to eventyrlige sommersesonger med et overveldende antall besøkende og gode tilbakemeldinger.»
Og så er det middag på Granavolden Gjæstgiveri, som er vel kjent for mer enn regjeringsforhandlinger og A. O. Vinjes død her. I minst 350
år har reisende blitt godt mottatt og bevertet
på stedet.
AVREISE fra Lillehammer Skyssstasjon
1. september kl. 08.45.
PRIS pr. pers. er kr 950,PÅMELDING til Svein Arne Rudi 18. juni
kl. 09.00 – 21.00, på sms tlf. 974 00 723
eller mail til Svein.Arne.Rudi@
fagskolen-innlandet.no (Ved for mange
påmeldte, blir det loddtrekning)
Endelig program sendes ut etter påmelding.
VELKOMNE TIL TUR MED DSSV 2019.

