Skiltkongen
på Tessand

Sykehus på
vent i streiken

Øistein Formo og firmaet
«Skigard og treskilt» har
flust med oppdrag og
leverte nyleg stolpar og
skilt til den nye kongevegen over Filefjell.

Fra fredag trappes sykehusstreiken
opp etter at legene og arbeidsgiver
fortsatt ikke er enige. I alt vil 533
medlemmer i Akademikerne da være
tatt ut i streiken. Foreløpig er der
uvisst, når og om, Lillehammer
sykehus blir tatt ut i streik.
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GERHARD HEIBERG ØNSKER NY OL-SØKNAD
FRA LILLEHAMMER – OG VIL HA MED STORBYENE

Dypdykk i fortid
Geologer fra hele Europa har
kommet til Gudbrandsdalen for å
undersøke bergarter som kan
fortelle oss mer om fortiden.

Side 7

Målsettingen om ny skole i Nordre Ål
om to år holder ikke.
Sannsynligvis blir den først ferdig til
skolestart i 2019.

Side 6

LCK-rekord i
sykkel-VM

Lillehammer Cykleklubb blir
representert med seks ryttere i VM
som blir arrangert i Qatar. Blant dem
er Truls Engen Korsæth (bildet).
Side 18 og 19

Inviterer til
OL-dugnad

IOC-medlem Gerhard Heiberg
har ikke gitt opp kampen for et
nytt OL i Norge.

Foto: Asmund Hanslien

Ny skole forsinket


Han mener åtte milliarder kroner
i støtte fra IOC og arenaer i andre
byer vil gi et billigere OL for Norge.
Side 4 og 5
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Seterhusene solgt

Kjøpere er på veg

DOVRE: To hytter som opprinnelig var setrer i Grimsdalen på
Dovre ble solgt etter visningen
lørdag.
– Det var som ventet stor interesse,
bekrefter eiendomsmekler Camilla
Nygård. Den ene av hyttene gikk for
mer enn prisantydningen. Det er
både lokale kjøpere og tilreisende
som har sikret seg hytter i det
populære området av Rondane.

DOVREFJELL: – Vi er i en
prosess, bekrefter mekleren
som selger turistbedriften
Dovregubbens Hall.
Vertskapet i dag, Mette Onsum
Berg og Johan Dokken, har vært
innstilt på å drive ett år til om
nødvendig. Men alt tyder på at det
går mot en raskere avklaring enn
ventet. Det skal være lokale
interessenter som er i samtaler.

SOLGTE SETRENE: Fritidseiendommer i Grimsdalen på Dovre
uten strøm og innlagt vatn ble solgt etter visningen lørdag.

NYE EIERE: Lokale interessenter er i forhandlinger.

Detektiver på havbunn
Geologer samler ny kunnskap om kleber og skifer
Kleber- og skiferforekomstene i NordGudbrandsdal vil gi
geologene fra en
rekke land ny kunnskap om hvordan de
gamle havområdene
ble dannet.
Av Vidar Heitkøtter
vidar.heitkoetter@gd.no
Mobil 911 63 733

OTTA: Detektivene som nettopp
har vært på jakt i gamle steinbrudd
i distriktet, er med i en forskningsgruppe son har gitt seg selv tre år
på å finne mer ut av bergartene fra
jordens indre. Svarene ligger 600
millioner år tilbake i tid.
Steinindustrien
– Vi kan ikke love at forskningsresultatene får noen umiddelbar og
stor betydning for steinindustrien i
Nord-Gudbrandsdal. Men mer
kunnskap om den geologiske historien vil alltid være interessant, og
på sikt kan mer forskning på kleber
og skifer vise seg å bli nyttig, sier
Sverre Planke, professor ved Universitetet i Oslo.
Han er medeier i Dovrehytta på
Dovreskogen, og godt kjent i distriktet. Sist uke var han med på en
befaring i området. Dette ble starten på det nye forskningsprosjekt
et som studerer gamle, såkalte
kontinentalmarginer i fjellområdene rundt Ottadalen.
Dokumenterer ny tolkning
Prosjektet blir ledet av professor
Torgeir Andersen ved Senter for
Jordens utvikling og dynamikk
(CEED) ved Universitetet i Oslo.
Målsettingen er å dokumentere en
ny tolkning av måten som de gamle
havområdene ble dannet, forklarer
Sverre Planke.
I et belte fra Bergen til Otta,
videre inn i Nord-Sverige og til
Troms ligger det spesielt interessante bergarter som kan gi detektivene svar på mange av spørsmålene
rundt det som skjedde under havområdene for 600 millioner år
siden. Ottaskiferen er sedimenter
som ble avsatt på havbunnen, og
som ble til tørre fjellknauser under

NYTT FORSKNINGSPROSJEKT: Geologer fra en rekke land skal dokumentere den nye tolkningen av hvordan de gamle havområdene ble
dannet. Arbeidet vil pågå i tre år.
Foto: Privat
fjellkjededannelsen i kaledonsk tid.
Kjente geologer
– Arbeidet skal bli ferdig i 2019.
Tilsvarende forskning er gjort blant
annet i Alpene og i Sør-Atlanteren.
I forskningsgruppa er det med ti
kjente geologer fra Norge og

Europa, forteller Planke.
Han kommer tilbake til distriktet senere for å delta i et mer
omfattende feltarbeid.
– Vi skal kartlegge, fotografere,
måle strukturer i fjellet, ta steinprøver for analyser, og studere
mineralene.

– Nå er vi bare i en tidlig planleggingsfase for det videre arbeidet, forteller Sverre Planke til alle i
distriktet som har lagt merke til
detektivene på jakt i de gamle steinbruddene i Nord-Gudbrandsdal.

Vi skal kartlegge, fotografere,
måle strukturer, ta steinprøver, og
studere mineralene.
Sverre Planke, professor
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DELTAR: Hans Jørgen Kjøll, Oslo, Christian Tegner, Århus, Torgeir
B. Andersen, Oslo, og Gianreto Manatschal, Frankrike.

 
   
     

 







      

