Solur av naturens historiebok
gjennom 1200 millioner are
av Jan Arne Sandholtbraten

Geolalog; er illteressall/, sier Icereme ved Eidsvoll videregde1lde skofe og preselllerer sill mesl origillale
og robl/sle ltererbok - et sollir S(lmmeIlS(l1I av/aka! stein F.lI. Vida,. MaIm, Asbj9n1 Spigseth og rektor
Erling DcrhUe. Jan Tore GUlldersen p,.~>ver krefleJle po Iyfiesteillen i midten.

Eidsvoll videregaende skole har ratt et helt unikt, og interessant solur gjort av stein fra Eidsvoll og HurdaI. Uret er laget av geografilrererne
ved skolen, med tidligere lektOi' Asbjl'lrn Spigseth som den viktigste
feltarbeideren, og med elevene ved bygg- og anleggslinja som grunnarbeidere ved oppsettingen. Soluret skal brukes i undervisningen, forteller Jan Tore Gundersen. Det blir pensum for elevene a lrere disse tolv
steinene a kjenne. Viseren i soluret er en «Lyftestein» - en slik karfolk
malte kreftene sine pa i gamle dager. Na er det elevene som skal fa
male styrken med tyngdekraften.
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Rundt midtsteinen er del plassert en slein
for hver time - tilnrennel plassert i riktig
funnretning fra skolen. Som dekkmasse er
det brukt rullestein fra Hjera grustak pa
Dal.
Hvis noen skulle oppfalle soluret som bare
grastein, bjilr de holde tankene for seg sjjill
for ikke a avsljilre katastrofale huller i
kunnskapskjeden. For stein er slell ikke
bare stein. Det er biter av geologiens egen
historiefortelling. Gjennom stein kan geologene fortelle hele landets ulviklingshislorie.

Hurdal
Klokka 6, rell mot syd, ligger en syenitt
fra rasteplassen ved 0sterud i Hurdal. Den
er bare sa vidt voksen i geologisk tidsregning. Syenillen stammer fra penntiden for
280 millionerar siden. Like ung er klokka
7, en granitt fra HurdalssjjilSlranda sjilr for
Bundli. Den foretok en kortere forflylning
fra nordligere omrader i Eidsvoll-Hurdal
under siste isstid. Klokka 8 er Hurdals
kommunestein hornfels. Solurets eksemplar stammer likevel fra Eidsvoll, fra sjilndre Julsrud-seler i Minneasen. Alder: 500
millioner ar. Klokka 9 er en kambro-silur
fra Valsjjilen pa Minneasen i Hurdal, sa
rundt regnet 400 millioner ar gammel.

Innl1ytter
Dekksteinen fra Hjerta er nyinnflytterne i
det lokale, geografiske samfunnet, sa ferske at de vel knapt har rukket a sende flyttemelding enna. De vel nevestore, runde
sleinene er slipt av isskuring og fraktel fra
Nord-Gudbrandsdalen for bare 15 000 - 10
000 ar siden. I geologisk sammenheng er
det for ingen ting a regne.

Vulkaneksplosjon
Klokka 10 og II er blandt de spesielt interessante steinene. De stammer fra en gigantisk vulkaneksplosjon i Buraskollen i
Hurdal, en god del ar fjilr fjernsynel kunne
dekke begivenheten. Eksplosjonen skjedde
for 200 millioner ar siden, forteller Jan
Tore Gundersen. Pluss-minus et par ar,
legger han til, for ikke a vrere for bastant i
tidsangivelsen. Siaget ved Hafrsfjord pa
slullen av 800-tallet har jo historikerne
flyllet bade 20 og 30 ar i forskjellige retninger enda det skjedde pa det tidspunkt
da vi nesten kan snakke om at det var
journalister til stede. Da ma vel ogsa geologene fa lov til a slingre litt i den geologiske historien 200-300 millioner ar tidligere. lO-ern er en porfyr, II-ern en eksplosjonsbresje.

Urbefolkningen
Da er det noe annet med merkesteinene
for hver time. Der finnes urinnvanerne i
den lokale geologien. Klokka ell er en
gabbro fra Nibban. Toppen er forlengst
Knust ned til fin sand, som for all vi vet
befinner seg ell eller annet sled nede i EFomradet.
Gullverket
Klokka 2 er like gammel. Det er en grjilnnstein fra Gullverket. I slike finnes gullog som sadan inngar den som en del av
Eidsvolls kommunestein - gullmalm.
Gullmalm er det ogsa klokka 3 - en kvarls
fra samme Gullverksomrade, ogsa den
1100 - 1200 millioner ar gam mel. Klokka
4 er jilyegneis fra Gullverket -like gammel som de tre foregaende grunnfjellssteinene. Klokka 5 er en bandgneis fra den
nye motorvegen nord for Bygdetunet.
Ogsa denne tilhjilrer den mer enn ett tusen
millioner ar gamle grunnfjellsgenerasjonen som har bodd i Eidsvoll i all tid.

Telemark-Moelv-Gullverket
Nordsteinen, klokka 12, er kanskje den
mest interessante av dem aile. Det er et
konglomerat, funnet i nordenden pa
Sjilndre Hoelsjjil i Gullverket. Der er den
nyinnflytter. Steinen er sammensatt av
hundrevis av smastein, kittet samlllen med
sand av naturens egen murer.
Murerarbeidel fant sted for hundrevis av
Illillioner ar siden et sled oppe ved Moelv.
Der la det da ei grunnhavsbukt. Sjilrjilst fra
flolllmel ei gedigen elv. Slllasleinen fulgte

176

med elvevannet fra et sled i nedre
Telemark, og havnel pa havbunnen i
Ringsaker. Etter at murerarbeidet val' fullf0rt, ble steinen liggende til siste istid. Da
fr0s sleinen inn i isbreen og slarlel en ny
flylling. Denne gang s0r0stover. Til slutt
havnet smasteinen fra Telemark som en
stor stein i Gullverket del' den ble liggende
i 12 000 ar etter at isen mndt den val'
smeltet bort. Ogsa Iyftesteinen i midten av

soluret havnet i Eidsvoll som f01ge av istiden. Den steinen hal' imidlertid hatt en adskillig lengre forflytting, og mens den ble
skyllet med flommen i fossende bre-elver,
ble den slipt slik at den er blitt neslen
rund. Lyftesteinene er funnet ved Lesja i
Gullverket. Hvem vel, kanskje harden tall
samme vegen som den f0rste innbyggeren
i Lesja. Han kom fra Gudbrandsdals-kommunen med samme navn.
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Telefon: 38153577
Telefax: 38 15 35 77
Mobil: 94126835

MINERALSENTER

NORSKE MINERALER - NORWEGIAN MINERALS

Alv Olav Ropstad

NORSK
STENPRODUKT AS
Produksjon & engros, norsk stein. Cabochoner, kuler, egg,
formslip, eks. knivskjefter/dS'lrhandtak, gaveartikler, souvernirer,
smykker, rastein.
Import & engros. SS'llvsmykker, halvfabrikata, tromlet stein,
«Bonzaitrrer», steinkjeder, rastein m.m.
Firmagaveavdeling. Gaveartikler, souvernirer, sliping/forming etter
oppdrag, produktmerking, sandblasing, sllketrykk,
emballasjemerking.
Steinsenter/detaljutsalg - apent hele aret. Ferdigvarer, cabochoner,
rastein, steinskiver
Produksjonsomvisning. Grupper etter avtale hele aret,
daglig omvisning i julio

Tlf.: 35 04 54 33, Fax.: 35045466. Sundsmoen, 4860 Treungen
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