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Buskerudmuseet holder trykket oppe 

 
Stein Rudi Austheim 

Seksjonsleder 
 

 
Da har vi lagt bak oss en veldig god sesong, og ut 
fra tall og tilbakemeldinger så har det vært 
mange passasjerer og alle har vært forøyd med at 
vi endelig kunne kjøre til Snarum st. Takk til alle 
som har stått på for å gjøre årets sesong så 
vellykka, det setter jeg veldig pris på.  
 
Vi er nå snart i Vikersund med svilleskifte og vi 
holder på med å få inn pris på pakking og 
justering slik at vi kan kjøre til Vikersund til neste 
år. Det har vært jamn og god driv på arbeidet. 
Ellers så jobber banemester Jan Erland 
Asbjørnhus med flere andre oppgaver på banen, 
slik at vi nå er i god gang med å få skikkelig 
vedlikehold på infrastrukturen. 
 
Vi har også fått en ny medarbeider som heter 
Gjermund Vedhus, han er ansatt som mekaniker. 
Vi ønsker Gjermund hjertelig velkommen til 
Buskerudmuseet og Krøderbanen. 
 
Vi har også vært så heldig å få 50 000 kr. til 
restaurering av Priveten på Sysle st. av 
Krøderbanens venner. Så vår snekker Øystein er i 
god gang der for å få bygningen til å skinne igjen. 
I første omgang så jobber vi innvendig, før vi tar 
det utvendige til våren. 
 
Buskerudmuseet hadde et hyggelig besøk av 
fylkesråd for kultur og mangfold i Viken, Tonje 
Kristensen. Sammen med ansatte innen 

kulturarvsfeltet i Viken fylkeskommune fikk hun 
en presentasjon av Buskerudmuseet og noen av 
de sakene vi er opptatt av. Ikke minst fikk vi 
snakket en del om Krøderbanen, der både den 
fantastiske frivillighetsgjengen var tema, sammen 
med 150-årsjubileet i 2022 og planene våre for 
svingskive og besøkssenter i Vikersund. De fikk 
også en fin togtur til Kløftefoss, slik at de kunne 
se det flotte arbeidet som har og blir lagt ned 
der.  
 
Direktør Tom Oddby og undertegnende hadde 
også en presentasjon for kommunestyret i 
Modum, mandagskveld den 20 september. Der 
fikk jeg presentert Krøderbanen sine planer 
fremover for lokalpolitikeren, der jeg snakket om 
blant annet svingskive og haller i Vikersund. Vi er 
også i god dialog med planavdelingen i 
kommunen vedr. reguleringsplanen for Øvregata. 
Finn Holom og Helge Lindholm er viktige 
bidragsytere her slik at vi får en god plan for 
området. Vi har også støtte av Bane NOR i det 
arbeidet vi gjør. 
 
Vi vil også ha en presentasjon for kommunestyret 
i Krødsherad kommune den 11 november. 
 
Jeg jobber som vanlig med søknader og jeg håper 
vi skal få i gang noen gode prosjekter snart.  
 
Ha en fin høst og mulig vi ses på Hamar. 
 
 

 

http://www.kroderbanen.no/

