SLEMMESTAD GEOLOGISENTER
Av Jan Ove R. Ebbestad

Slemmestad geologisenter er sikkert ukjent for de fleste, mell har allerede vtert
apellt i over to ar. Geologisenteret rommer mange tilbud og funksjoner som retter seg
til aile grupper, enten de har direkte eller perifer geologiinteresse. Det er et aktivt
senter i et helt spesielt bibliotek med tre funksjoner under samme tak.
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nende geologisk his torie. Slem mes tad er en
liten del av Oslofeltet, men dets utv ikli ng
gjenspeiIes i omradets geologi. Geo logi senterets rolIe er a gjere geologien tilgjengelig for bade amatergeologer, fagmennesker,
sko leklasser samt folk flest.

BAKGRUNN
Boker, sement og geologi er tre stikkord for SIemmestad folkebibliotek, et aktivt
senter som har gatt utradisjonelIe veier
innen biblioteksbransjen. Biblioteket ligger
plassert i bygdehistoriske omgivelser i den
gamle sekkefabrikken tilherende Norcem
Cementfabrikk AlS . Da sementproduksjonen ble innstilt i 1989, ble bygningen leiet til Reyken kommune til bruk
for biblioteket. I 1991 ble det vedtatt a
bygge opp et helhetlig kulturtilbud bestaende av kulturhus, bibliotek, sementmuseum og geologisenter under samme tak.
Ideen om et geologisenter stammet opprinnelig fra tidligere kultursjef i Reyken korn mune, Terje Martinsen, og biblioteksjef og
prosjektleder Hans Christian Holtfodt inkluderte den i prosjekteringen for bib lioteket.
Utgangspunktet er naturlig nok de
fossilrike sedirnentrere kambrosilurbergartene som finnes i Slemmestad. I tillegg er
det en rik geologi av bergarter, mineraIer,
strukturer og ikke minst en utrolig spen-

PLANLEGNINGSFASEN
Ved apningen av biblioteket i 1992
besto geo logisenteret av diverse geo logimateriale gitt som gave fra Universitetet i
Arhus, lokaler for en utstilling, samt en
geologibibliotekar, Elin Haugen. Hun bIe
imidlertid etter en kort tid etterfulgt av Nina
Width. Til a begynne med ble Johannes A.
Dons og Johan Naterstad ved MineralogiskGeologisk museum (MGM) ved Teye n i
Oslo kontaktet for hjelp. Etter flere samtaler
og feltbefaringer hadde prosjektIederene
mange ideer, men var forevrig rimelig forvirret. Ny kontakt med MGM og Paleontologisk museum (PM), gjorde at undertegnede ble ansatt pa konsulentbasis .
Aller forst ble det satt opp en

Nina Width og
Hans Christian
Holtfodt f oran
inngangen til
biblioteket
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PLANENE UTKRYSTALLISERES
Den innkjepte geologiske litteraturen
ble etterhvert katalogisert, og kom pa plass i
hyllene. Rett ved finnes et kartstativet med
berggrunnskart, og en PC med et geologiprogram utviklet ved PM. Berggrunnsmodellen ble bygget og malt av Ole
Nashoug fra Hamar. Den har etterhvert blitt
meget sentral i den permanente utstillingen
og viktig i undervisningsdelen. PlanIesningen for utstillingen ble utarbeidet i
samarbeide med Dons. Da det var gjort,
innkjepsliste over aktuell geologisk litteratur. Deretter ble aile ideer konsolidert og
konkrete planer utformet for oppbygningen
av senteret, Planen var naturligvis a gjennomsyre biblioteket med geologi, slik at en
stakkars laner ikke skulle unnga a legge
merke til del. Hoveddelen skulle vrere en
permanent utstilling med historisk geologi,
bergarter, mineraler og fossiler. Videre sto
en berggrunnsmodell over det sentrale
Slemrnestadomradet heyt pa enskelisten hos
Hans Christian. Undervisning ble ansett
som viktig, og et undervisningssentret ble
planlagt pa en hems i selve biblioteket,
Utenfor biblioteket skulle flere store steinprover fra den lokale geologien settes opp
som blikkfang, og muligheten for geologiturer i ornradet ble diskutert. Med dette som
mal ble alle gode krefter aktivisert.
Dugnadsanden var til stede fra ferste stund,
og alle som var innen rekkevidde ble dratt
inn i arbeidet. For Hans Christian og Nina
ble geologisenteret etterhvert bade arbeid og
hobby. Nina fulgte bl.a. forelesningene i
grunnkurs i geologi ved universitetet,
Ethvert prosjekt med respekt for seg
selv har en logo. Den ble til ved en konkurranse hvor vinnerresultatet ble den enkle,
men meget illustrative sorte og hvite logoen
designet av Marit Litangen. De to stiliserte
skorsteinspipene illustrerer sementproduksjonen, bekene representerer biblioteket , og krystallen star for geologien.

Preparering

gjensto det bare en liten detalj, nemlig a
fylle montrene med stuffer og lage
utstillingstekster. Siden det knapt fantes en
steinbit i geosentret, matte alt skaffes. I
ferste rekke ble mineraler fra Slemmestad/
Reykenomradet innkjept via kontakter ved
PM, mens bergarter og fossiler for det meste
ble samlet inn. Mineraler og fossiler ble
ogsa tilfort via ivrige amatergeologer, og
spesielt rna Sverre Knutsen og Ole
Bundgaard nevnes i den sammenheng.
Tekstene for hovedutstillingen ble
knytte sammen med prevene i monteren
under. Plakatene for f.eks . prekambrium star
saledes over en monter med bergarter fra
samme peri ode, alle innsamlet i Slemmestad. Pa samme mate illustreres kambrosilurperiodene av lokale bergarter og fossiler
fra disse periodene. Periodene prekambrium
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til silur, perm og kvart rer er representert i
den lokal geo logien og er derfor ogsa med i
utstillin gen.
Alle steinhunder vet at rikti g geologi
finne s utend ers. For a inkludere denne
meget viktige delen ble det tidl ig planla gt
fler e geologiturer som skulIe presentere det
brede mangfoldet i den lokale geologien.
Kommunen tradte til med bevilgn inger, som
gjo rde at ferste geologitur kunne utarbeides
med skilting og en guide.
Turen ble til med stor hjelp fra Dons, og
flere turer fe lger,

Iysbildefremviser.
Undervisning sdelen har vert en ubetinget suksess, som bare fort setter a utvikles. Lrerere i 7. klassetrinn har blitt undervist i geologi, for selva kunne lede sine
klasser ute i geologiturene. Undervisning sopplegget har kommet i stand i samarbeide
med geologisenteret. Et slikt opplegg og
kur s er for tiden ogsa under utarbeidelse for
4. klasser. Disse klassetrinnene i Royken
skal etterhvert beseke geologisenteret og fa
en introduksjon til geo logien i sitt nsermilje .

Deltagere po fossilja kt arrangert av Slemmestad geologisente r:

APNINGEN OG DEN DAGLIGE
DRIFTEN

UNDERVISNING

,

I undervisningsrommet er Slemm estads geologiske historie illustrert fra prekambrium til idag i ved hjelp av blokkdiagrammer utviklet av Johan Naterstad ved
MGM. Nina Width gjo rde akvareller ut av
diagramm ene, mens bibl iotek sjefen ble kalt
ut i felt for a fotografe re lokal geo logi fra de
enkelte tidsperiodene. Samt idig bIe det
samlet inn steinblokker fra de aktuelle geologiske peri odene. Kombinasjonene av
tegneserien, steinpre ver og fotografier fungerer pedagogisk sett utmerket. For undervisning finnes ove rhead, flipo ver, lerret og

Det virkelige arbeidet startet forst
etter den heytidlige apningen med kultursjef
og ordfe rer i juni 1994. Det ble Nina Width s
oppgave a opprettholde et aktivt geologisenter og utvikle det videre. Alle de tusen
sma ting som ikke ble 100% ferdig til apningen matte justeres, ideer som ikke fungerte matte omarbeides, feil skulle rette s
opp , komplettering av samlinger og utstillinger matte til, kontakter i geologimiljeet
pleies, nye ideer sette s ut i livet og publi kum trekkes til senteret via b1.a. lokal- og
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personale har matter jobbet hardt og malbevisst for a oppna, noe som amatergeologiforeninger og interesseorganisasjoner sikkert
ogsa har erfaring med. Kommunen har
imidlertid sett nytteverdien av disse tilbudene bade som kulturtiltak og reklame.
Midlene som kommer inn gar til
innkjep av litteratur, steinprever, utvikling
av nye geologiturer, modifisering av utstillingene og realisering av nye ideer. Arbeidet
er selvsagt helt umulig uten aile frivillige
krefter, siden disse stadig tilferer geosenteret materiale, kunnskap og liv. Med
dette som utgangspunkt er blir den lokale
geologien gjort tilgjengelig for folk flest og
satt i en sterre sammenheng innen Oslofeltet. Hapet er dermed at det kan skapes en
form for identitet til nrermiljeet hos
Slemmestadbeboerne og stimulere geologiinteressen til aile som matte komme innom.
Det er ogsa et lite hap at du som leser
dette ble nysgjerrig pa hva Slemmestad
geologisenter har a tilby og at du avlegger
stedet et besek, Til gjengjeld far du oppleve
mye stein, gode stuffer, bra geologisk litte-

riksaviser, lokal- TV, radio og stand ved
geologimesser.
Det v:ert arrangert steindager med et
stort besekstall og bl.a. deltagelse fra Drammen Geologiforening. Inviterte foredragsholdere har belyst ulike temaer som geologi
pa frimerker, fossiler og gamle geologisk
beker, Interessen har vert stor hver gang, og
likeledes har oppmetet pa guidet geologiturer vrert upaklagelig.
Slike arrangementene skaper blest
om geologisenteret, og viser hva det kan
tilby de besekende, Det er lagt vekt pa at det
som presenteres av geologi skal frernsta i et
faglig forsvarlig format, samtidig som det er
forstaelig for aile grupper. Verneinteresser
og geologikultur er ogsa viktige teamer som
et slikt senter har et ansvar for a formid le.

UTVIKLINGEN FORTSETTER
Biblioteket, cementrnuseet og
geologisenteret er under stadig utvikling, og
drives fremover av bibliotekets personale og
midler fra kommunen. Dette er imidlertid
midler og anerkjennelse som bibliotekets

Utsnitt fra undervisningsdelen.
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•

Hovedutstillingen
under utarb eide/se

F0r du vet ordet av det er kanskje ogsa
du involvert
.

ratur, kanskje here litt mer om den geologiske historien og utviklingen av Slemme stad og Oslofeltet og prate med likesinnede.

Slemm estadlalldskap
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