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Geologi til hele folket 

Det vakreste med kongeriket vårt er unektelig årstidene.  

De evige forandringer i farger, vekster og dyreliv. 

Også geologiåret har sine årstider. Mange vøler nå utstyr analyserer 

prøver på labben, og samler beskrivelser fra årets feltsesong. 

I vår geologiske forening gleder vi oss over hvor mange kolleger 

landet rundt som har begått geologisk folkeopplysning på  

Geologiens dag. 

Vi gleder oss også over de mange forslagene som kom inn av  

geologisk severdigheter som redaksjonen til den nye geologiboken 

er i ferd med å redigere. 

Den tradisjonsrike petroleumsgeologikonferansen  

Production Geoscience fyrer løs om et få dager. 

Planleggingen er i full gang med den forestående Geologiske  

vinterkonferanse 4.-6. januar. 

Foruten de mange spennende foredrag, fest og underholdning på 

konferansen i Trondheim er Vinterkonferansen også generalforsam-

ling for Norsk Geologisk Forening. 

Her skal et nytt styre og komiteer velges, priser skal utdeles til  

geologer som har gjort seg fortjent til utmerkelser.  

2022 er utropt til frivillighetens år. NGFs arbeid er i sannhet  

uegennyttig frivillighet. 

Styret, komiteer, bladredaksjonen og bokredaksjonen nedlegger en 

stor innsats for å samle geologimiljøet, og formidle geologi ut til 

medlemsmassen og folk flest.  

Denne høsten har dugnadsarbeidet blitt spesielt utfordret, da gene-

ralsekretæren har et sykdomsfravær.     

I dette nummeret deler vi mye av det arbeidet geologer landet rundt 

bidrar med for å tilfredsstille nysgjerrigheten etter å forstå geologi i 

de små, nære lokaliteter og de store regionale, globale sfærer. 

Thorbjørn Kaland 
Redaksjonsmedlem og 

styremedlem i NGF 
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Årets store konferanse i 

Petroleumsgeologi  
1.- 2. november 

Scandic Stavanger sentrum  
 

OD presenterer siste ressurs-rapport 

Foredrag om prosjekter og planer for  

AkerBP 

Equinor 

Horizont Energy 

Winteshall Dea 

Vår Energi 

Bazeliner 

Neptune 

Norsk Regnesentral 

University of Aberdeen 

Universitetet i Stavanger 
 

Program og mer info på geologi.no 

Påmelding https://events.provisoevent.no/norskgeologiskforening/events/production-geoscience-2022/register 
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Presidenten har ordet 

Ved starten av 2023 skal NGF sarrangere den tradisjonsrike Vinterkonferansen. Etter ein vellykka digital 

konferanse i Trondheim i 2021 ser vi fram til å arrangere eit fysisk møte på NTNU 4-6 januar. Komiteen 

har sett opp eit omfattande program som dekker det meste av geofaglege tema:  

https://www.geologi.no/konferanser/vinterkonferanser/item/1169-sesjoner23   

På konferansen skal vi dele ut NGFs heidersprisar: Brøggerprisen, Toffenprisen og Reusch-medaljen.  

Komiteane som skal vurdere kandidatar til dei ulike prisane er på plass, og vi ventar no på gode  

nominasjonar frå heile landet. Send nominasjonar til ngf@geologi.no innan 15. november.  

Merk at Reusch-medaljen skal delast ut kvart kalendarår. Her kan det derfor bli kåra fleire vinnarar.  

I statuttane for utdeling av prisane står det:  

Brøggerprisen: Prisen skal tjene som en æresbevisning til en geolog som har bidratt på en unik måte til 

forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt.  

Toffenprisen: Prisen skal tjene som en æresbevisning til en geolog som gjennom foredrag, artikler eller 

på annen vis har bidratt vesentlig til popularisering av vitenskapelige forskning og faget mer generelt  

Reusch-medaljen: Medalje utdeles til én yngre forsker som pr. utdelingsåret ikke er fylt 36 år. Den utde-

les som påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard.  

 

NGFs generalforsamling blir arrangert på Vinterkonferansen. I tillegg til vanlege årsmøtesaker blir det 

val av nye styremedlemmer. Valkomiteen er i gang med arbeidet. Bli med på generalforsamlinga og stem 

på dei gode kandidatane som skal ta NGF inn i framtida.  

Kva er det presidenten har funne her då? 

https://www.geologi.no/konferanser/vinterkonferanser/item/1169-sesjoner23
mailto:ngf@geologi.no
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Undervisningens eliteserie 

iEarth  -  Senter for integrert geovitenskapelig utdanning  

I 2019 ble Senter for integrert geovitenskapelig utdanning, iEarth, tildelt status som Senter for Fremragende 

Utdanning (SFU) av daværende Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 

(DIKU; nå HK-dir). Senteret er et samarbeid mellom Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen 

(UiB), Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo (UiO), Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen, 

Institutt for geologi ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Den 

offisielle oppstarten for SFUen iEarth var i juni 2020, men da hadde senteret eksistert allerede i noen år 

uten ekstern finansiering.  

Som SFU har iEarth et ansvar for å drive med forskningsbasert kunnskapsutvikling, og for å sikre bedre 

kvalitet i høyere utdanning, både innenfor og utenfor partnerinstitusjonene. I praksis betyr dette at vi gjen-

nom målrettet og langsiktig innsats skal utvikle svært gode, utfordrende og innovative læringsmetoder for 

et geofag i endring.  

Geofag som fagdisiplin i Norge er svært bred. De siste tiårene har vært preget av petroleumsindustrien som 

arbeidsgiver for våre ferdigutdannede kandidater, men vi ser nå at våre studenter i større grad også søker 

seg til andre deler av geofagbransjen. Vi ser dette både i valg av fordypningsemner i bachelorløpet, i hvilke 

studieretninger studentene søker seg til på masternivå, og i hvilke sektorer de søker seg jobb i etter endt ut-

danning. Klimaendringene og effektene av klimaendringene i naturen vår er en svært konkret samfunnsut-

fordring, og mange av kandidatene våre søker seg mot sektorer der kunnskap om klimatilpasning, geofarer, 

og de «grønnere» geofagene er sentrale. Geofaget har en helt sentral posisjon i det norske samfunnet, og 

geofag står sentralt i det grønne skiftet som foregår overalt i samfunnet i dag.  
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iEarth har derfor identifisert fem fokusområder som skal bidra til relevenat utdanning for våre geovitere, 

også i et samfunn i omstilling.  

1. Prosjektet skal bidra til å forme fremtiden – å møte morgendagens samfunnsmessige utfordringer. Her 

er det fokuset på viktigheten av geovitenskapelig utdanning i møte med globale utfordringer. 

2. Studentenes læringsmiljø. Fokus på å engasjere studentene i undervisning og undervisningsutvikling i 

samarbeid med hverandre og undervisere.  

3. Underviserens læringsmiljø. Fokus på å bygge en samarbeidende kultur innenfor undervisning og en 

evidensbasert læringspraksis.  

4. Feltlæring. Fokus på de unike mulighetene og utfordringene ved feltundervisning og integrasjon av felt 

i en koherent læringsprogresjon.  

5. Alumni - formidling fra tidligere studenter. Fokus på å etablere en nær interaksjon mellom iEarth og    

Hva har iEarth oppnådd så langt?  

I løpet av ca. to år som SFU har vi blant annet:  

Opprettet en nasjonal møteplass mellom studenter og undervisere 

GeoLearning forum er nå et årlig arrangement, som i 2022 arrangeres i Bergen 7.-8. november. Her mø-

tes studenter, undervisere og studieadministratorer for samsnakking i hyggelige omgivelser. GeoLearning 

forum har utviklet seg til å bli den viktigste arenaen for erfaringsutveksling og idemyldring, og foregår 

som en blanding av inviterte foredrag, presentasjoner fra studenter og undervisere (gjerne sammen!) og 

ulike workshops. Meld deg på her: iEarth GeoLearning Forum 2022 (uib.no)  

GeoLearning Forum 2021 samlet studenter og forskere om mange ulike spennende temaer, her undersø-

kes oseanografiske emner gjennom kaffe-eksperimenter med Mirjam Glessmer. 

Opprettet første nasjonale emne i geofarer 

I tre år har et introduksjonsemne i geofarer blitt undervist parallelt ved UiB, UiO og UiT. Emnet er utvik-

let som et samarbeid mellom iEarth, geofarerådet og ulike interessenter utenfor universitetene (NVE, 

NGI, met.no, SVV). I iEarths ånd er emnet basert på at studentene hører og ser på forelesninger, leser 

pensum og ser på undervisningsmateriale hjemme for seg selv, mens øktene der vi er samlet brukes til 

oppgaver, diskusjoner og utvikling av egen læring. Studentene presenterte poster fra feltkurset på Geofa-

redagen i Trondheim 18. oktober. Økt samarbeid mellom geofaglige institusjoner bidrar til å styrke og 

gjøre geofagundervisningen bredere nasjonalt.  

Opprettet arbeidspraksisemner 

Ved alle de tre fastlandsinstitusjonene har vi opprettet praksisemner der studenter på siste semester i 

bachelorgraden kan utplasseres i samarbeidsbedrifter for å få erfaring fra arbeidslivet som en del av ut-

danningen. Ved UiO var det 5 utplasserte studenter våren 2022, og oppskalerer både utvalget av bedrifter 

og stillingstyper for våren 2023. Praksisnær utdanning er etterspurt av politikere og av studenter, og vi 

syns at vår første erfaring med dette prosjektet var over all forventning.  

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13378458
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Studenter og arbeidsgivere hadde utelukkende gode erfaringer, flere ble tilbudt sommerjobber etterpå, og 

én av studentene våre ble andreforfatter på en vitenskapelig artikkel! Les mer i geopraksisbloggen fra UiO:  

Geopraksis - Institutt for geofag (uio.no)  

Utviklet omfattende samarbeid med studenter 

En av de virkelig vellykkede sidene av iEarth er den store studentorganisasjonen som har utviklet seg i 

prosjektet. Studentene deltar i alle møter og arrangementer, og har innspill og kritikk til alle deler av orga-

nisasjonen. Studentene har selvsagt sterke meninger om sin egen utdanning og fremtid, og stiller krav til 

underviserne, til prosjektutviklingen og til deres egen rolle i prosjektet. Ved UiO har vi nå en gruppe stu-

denter som har klare forventninger til oss som undervisere, som forventer at forskningsbasert undervisning 

foregår på alle nivåer, som selv organiserer undervisningssamlinger, som organiserer studentrepresentanter 

på alle emner, og som er i ferd med å delvis overta ansvar for evaluering av emner.  

Det er et ønske at halvparten av deltakerne på GeoLearning Forum skal være studenter.  

Opprettet en nasjonal forskningsgruppe innen geofagsutdanning 

Til sammen er 5 stipendiater og 1 postdoktor ansatt for å forske på hvordan vi best og mest effektivt utdan-

ner fremtidens geovitere. Vi er også forsterket med didaktikere og organisasjonsutviklere i bistillinger, og 

sammen har vi derfor et helt annet utgangspunkt for høykvalitetsutdanning enn noen gang. Denne gruppen 

organiserer nasjonale workshops, og mindre «learning fora» mellom det store årlige, de er selv organisert 

som et forskningsnettverk for utveksling av ideer, og de bidrar til lokale iEarth-samlinger som for eksem-

pel lesesirkelen ved UiO. 

https://www.mn.uio.no/geo/studier/geopraksis/
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Nå gleder vi oss til geologiens helligdager   

VINTERKONFERANSEN 2023 

Geologi  -  Energi  -  Samfun 

4. –  6. januar 2023 på NTNU i Trondheim 

 

 

Programkomiteen er i full gang med å forberede nok en berikende konferanse der du får 

møte geologer frå hele landet til faglige, sosiale samlinger, diskusjoner og fest. 

I år har vi satt opp hele 16 fagsesjoner. Vi inviterer en del sentrale bidragsytere som key 

note speakers for hver av sesjonene. Har du forslag til høvelige bidragsytere her tar 

programkomiteen imot forslag. 

Frist for innsending av abstract til konferansen er satt til 1. november 



 

Geonytt  Nr 3  -  2022      side  11 

- Berggrunnsgeologi og geodynamikk  

- Sedimentologi 

- Petroleumsgeologi  

- Paleontologi, evolusjon og biostratigrafi  

- Esmark-sesjonen; Kvartærgeologi og geomorfologi   

- Kryosfæren 

- Klimaendringer 

- Dypforvitring, `unge´ forkastninger og topografi 

- Geofarer 

- Malmgeologi 

- Havbunnsmineralforekomster  

- Forekomstforståelse 

- Overskuddsmasser som en ressurs  

- Ingeniørgeologi, infrastruktur og miljø  

- Geologi i energiomstillingen 

- Geologi for samfunnet 

Her er sesjonene du kan sende abstract til for Vintermøtet 2023 

Noen tema kan passe under flere sesjoner. Du velger selv hvor den passer best, men kan 
oppleve en intern omrokkering for at kabalen og tidsskjemaet skal gå opp. 
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Geologi til hele folket 
Thorbjørn Kaland 

Hva i all verden holder geologene på med? 

Spørsmålet var hovedtemaet under den nylig avholdte Geologiens dag. 

Svaret kunne oppsummeres med det enkle ordet alt. Geologien er kilden til alle ressursene vi trenger, og 

geologene beskjeftiger seg med alt det vi trenger av ressurser til energi, industri, jordbruk og forvaltning. 

Norsk Geologisk Forening setter årlig av store ressurser for å motivere geologer, bedrifter og foreninger 

landet rundt med å dele sine geologihistorier til hele folket. I år var temaet Geologer på arbeid. 

Det ble nok en tankevekker for mange av oss hvor viktig geologen har blitt for hele samfunnet. Vi klarte 

selvfølgelig i tusen år å bygge veier og andre byggverk, produsere mat og andre varer uten geologer. Men 

etter at Norge ble et kompetansesamfunn har den geologiske kompetanse blitt forutsetningen for all sam-

funnsplanlegging, industri og næringsutvikling, energi, forurensing, det grønne skiftet, naturkatastrofer, 

matproduksjon med mere. Da var det imponerende å se det store mangfoldet av geologi-oppgaver som de 

lokale geologimiljøer landet rundt eksponerte på geologiens dag 10. september i år. 

Hele 71 arrangementer ble avholdt landet rundt, der lokale geologer stilte opp, fortalte og demonstrerte 

geologenes mange arbeidsoppgaver. 

Koordinatoren Jorun Aune har gjort en stor innsats med å inspirere alle lokallagene og sende ut materiell. 

Tilbake fikk hun utallige rapporter, bildeserier og bekreftelser på det levende geologimiljøet landet rundt, 

som beskjeftiger seg med nær sagt alt. Innen geologi. Vi deler noen av rapportene her  

Trondheim 

Fra Trønderhovedstaden melder Håvard Grønnevik om en engasjerende dag: 

Geologiens dag i Trondheim sentrum ble i år gjennomført på og i samarbeid med Vitensenteret i Midt-

byen. Vi fikk også med oss Trøndelag Amatørgeologisk Forening, Norges Geologiske Undersøkelse og 

Equinor. Med årets tema som «Geologer på jobb» fokuserte vi i NGF på å vise frem ulike sider ved stein. 

Vi viste frem flere sider med geologien: geologisk magi; med UV-lamper, flytende pimpstein og magne-

ter. Vi viste frem hvordan geologer kan jobbe med prøvemateriale og hvor i hverdagen det finnes stein. Vi 

viste frem flere av steinene som kan brukes til å skrive med OG viste begynnende opplæring i hvordan 

man kan sette navn på bergarter. I tillegg til oss viste Equinor frem borekjerner og hvordan CO2 kan lag-

res i dypet. NGU viste seg frem og svarte på spørsmål fra alle som måtte ha dem, mens Trøndelag Ama-

tørgeologiske Forening viste frem lokal stein, en god thulitt-samling, bergarter og mineraler i mikroskop 

og hadde steinkonkuranse. På en så solfylt dag er vi positivt overasket over alle som tok turen og delte vår 

interesse for geologi. Alt i alt en suksess og veldig gøy å arrangere og være med på! Vi ses neste år!» 

 

Cecilie Kirkhaug forteller fra Franzefoss: 

Dagen ble en storsuksess! 

Det kom kjørende rundt 80 biler med familie på besøk opp til anelegget.  

Gullgravingen var som en superaktiv maurtue. Minigraveren hadde full gass gjennom hele dagen. Vi had-

de med store og små på sightseeing i bruddet. De ansatte på Franzefoss sto på gjennom hele dagen og 

gjorde en enorm innsats. Videre ble det arrangert geologiquiz. En rekke bedrifter bidro som sponsorer og 

delte ut sine produkter.  
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Brattvåg bibliotek i Ålseund stilte entusiastisk opp med  

geologiøvelser for barn: 

 «Vi improviserte litt. Opplegget skulle minne om gullgra-

ving. Ungene fikk prøve å finne mineralsteiner i sanden » 

 

Feiring 

Feiring gruver ved Eidsvoll gjennomførte sine årlige geolo-

gidager. Her var det Feiring Jernverks Venner som fikk med 

seg 60 deltakere på sine aktiviteter. De fikk høre om gruve-

driften i området fra 1600-tallet. Av aktiviteter var der skattejakt for barn, natursti for hele familien samt 

gruvevandringer.  Naturstien var en bearbeidet utgave av familie-quizen. «Skattejakten» var en suksess! 

Det var to voksne som ledet denne.  

Vi benytter «skattene» fra skrinet vi får tilsendt NGF. 

Bergensernes geologidag 

Endelig var det geologiens dag igjen og vi i lokalstyret i NGF Bergen har sammen med Mjøllnir 

(linjeforeningen for geologi ved UiB) hatt gleden av å sette opp stand midt på Torgallmenningen i strålende 

sol! Her fikk geologiinteresserte se og høre om hva en geolog jobber med. Utstilt var blant annet en rekke 

steinprøver, en sedimentkjerne og et mikroskop der en kunne undersøke tynnslip for å studere mineraler på 

nært hold. En kunne få lete etter mineraler i sanden, delta i tegnekonkurranse og hilse på en dinosaur. 

Mjøllnir hadde også lagd en «head-in-a-hole» som representerte ulike geologiske arbeidsgrupper. I tillegg 

viste de frem eksperimenter som brukes for mineralgjenkjenning. Vi takker for alle som kom innom med 

interesse og gode spørsmål, og vi ser frem til geologiens dag igjen neste år. 
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Geologiens dag i Oslo  

Studentforeningen GÆA og Fagutvalget gjorde en god jobb i forbindelse med Geologiens dag i Botanisk 

hage i år. De stilte mannsterke opp på selve dagen med 12-15 studenter. Antallet besøkende var godt.  

Ideelt antall besøkende slik at det var passende aktivitet ved alle utstillerne og bodene. 

Studentene gjennomført demonstrasjonene på en god måte. De samarbeidet og fikk vist en stor brede av 

geologifaget. Instituttet har laget en liten nyhetssak med flere bilder av studentene, 

Det var mange stander her i år fra Universitetet i Oslo med CO2 lagring, tynnslip og mye annet gøy. NGF 

med fossiler til salgs og Hans Arne stilte opp med det store dinosaur puslespillet som år etter år er en stor 

hit! Hvem vil vel gå glipp av sjansen til å gi en high five til en dinosaur?  

Vi var så heldige at vi hadde flere studenter i foreningen som jobbet deltid for RIM-FAX prosjektet 

(Amalie, Lisa og Søren). RIMFAX er en georadar som sitter på roveren «Perserverance» som kjører rundt 

på Mars akkurat nå! De var i kontakt med Henning Dypvik og lederen for prosjektet Svein Erik Hamran, 

som fikk skaffet oss en 3D-modell av roveren som vi hadde på utstilling, med en seigmann på toppen for 

skala.  

Fra Stavnger får vi dette referatet 

Geologiens dag ble en strålende dag! 

Flott vær og mange små og store tok turen til lokalene våre på Stavanger Friluftssenter på Stokka. 

Våre geologer ga svar på spørsmål, vi hadde Quiz for liten og stor i tillegg til den fra til Geologiens dag. 

Mest populært var nok gratis utlodning av tromlet stein, gullvasking og de fine magnetiske refleksene.  
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NGF på Oljemuseet i Stavanger 

Arrangementet var for barn og voksne i alle aldre og det var gratis inngang hele dagen, med program fra 

kl. 12 til 16. På programmet var det ulike aktiviteter som fossilutgraving, tegnekonkurranse, quiz og mu-

lighet til å se på ulike typer stein. NGF viste frem de vanligste bergartene i Rogaland og vanlige og unike 

bergarter i Norge. Mange barn syntes det var ekstra spennende å se på samlingen av slipte mineraler. Disse 

kunne studeres for hånd og under mikroskop, og alle fikk lov å ta med seg en stein hjem. Det var over 900 

besøkende og flere hadde tatt med steiner som NGFs geologer hjalp med å identifisere. Robert W. Wil-

liams, paleontolog i Oljedirektoratet og NGF medlem, holdt også foredrag og svarte blant annet på spørs-

målet «Har det vært dinosaurer i Norge, til tross for at det ikke er funnet dinosaurfossiler på fastlandet?» 

 

Oslo vant konkurransen 

Blant studentforeningenes bidrag til Geologiens dag i år fikk GÆA Norvegica flest stemmer og utropes til 

vinner av årets studentkonkurranse.  

Geologistudentene tok temaet «geologer på jobb» seriøst og kontaktet en rekke geologer de kjente for å 

samle informasjon om geologens mange arbeidsoppgaver. De tildeles derfor premien på 10 000 kr.  
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Hva er jettegryter og hvordan dannes de? 

Jettegryter er runde former i fjellet som ofte kan være dype. Navnet kommer av troen på at dette var kjelen 

til «Jetten», trollet eller kjempen. På engelsk har de fått navnet «Giant`s kettle».  

Jettegryter dannes av vann som «rører rundt» stein, altså stein i bevegelse som maler rundt og rundt på fjel-

let. De kan dannes av isbreer, elver og bølger.  

Jettegrytene på Galtneset er trolig dannet under isbreen som dekket området under siste istid, som var fra 

100 000 til 12 000 år siden. På sitt største, dekket denne isbreen Norden og deler av Europa og gikk helt ut 

til kontinentalsokkelen i Norge.  

Under isbreen er det store elver som fører vann med veldig høy hastighet og trykk. Vannet tar med seg se-

dimenter, det vil si sand, grus og stein, fra bakerst /øverst på isbreen og frem til kanten av isbreen. Det er 

mest smeltevann under isbreen om sommeren og mindre om vinteren. Dette kan du se på isbreer i dag 

også, som for eksempel Jostedalsbreen.  

 

Steiner som skurer seg ned i fjellet som en kvernstein  

Vannet setter steiner i bevegelse. Etter hvert har steinene laget en forsenkning i fjellet. Over tid kan disse 

forsenkningen bli både dype og store.  

Figuren viser hvordan vann og stein lager jettegryter i fjell. Luftbobler i vannet kan få fjellet til å sprekke 

eller slå hull, slik at flere jettegryter kan henge sammen eller være i kjede.  

Guri Venvik ved NGU laget et informativt hefte  

om jettegryter og andre fenomener til Gelogiens dag 

Hele heftet kan bestilles hos bladredaksjonen 
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Malmen i Biedjovággi 

Det er mange storre og mindre forekomster av kobber og gull i Guovdageaidnugruppens bergarter. Den 

viktigste malmen er funnet i Biedjovággi i nord mot grensen til de kaledonske sedimentene. 

Figuren viser fordelingen av malmkropper i Biedjovággi. Malmkroppene opptrer der skjærsonen kuttet 

gjennom svartskifer. Den første driftsperioden til Biedjovággi Gruber var tidlig pa 1970-tallet. I den første 

driftsperioden etter funnet pa 50-tallet var det kobber mineraliseringen de var mest interessert i og kunn-

skapen om hvordan gullet forekom var liten. I den siste perioden hvor Outokumpu drev gruva var inntekte-

ne fra gullet større enn fra Kobber. Biedjovággi Gruber hadde i perioden 1985 til 1991 et overskudd pa to-

talt 100 millioner kroner. 

Malmen ble dannet for 1880 millioner ar siden, da det var store bevegelser i jordskorpen og det ble dannet 

store skjærsoner, som vi ser pa det magnetiske kartet med intrusjon av granitter og tilførsel av varmt, 

saltholdig og sulfatholdig vann (300-400 grader). Saltinnholdet gjorde at gull og kobber kunne oppløses 

i vannet og bevegelser i skjærsonen gjorde at vannet ble presset oppover. Når trykk og temperaturen sank, 

så ble kobberoksider og gull felt ut av vannløsningen i sprekker i fjellet. 

Når det varme vannet kom i kontakt med grafittskifre ble sulfatet i malmlosningen omgjort til sulfid og 

kobberet i løsningen ble felt ut som kobberkis. 

 

Arne Bjørlykke ved NGU laget et informativt hefte til  

Geologiens dag om malmen i Biedjovaggi gruber  

og Finnmarksviddas geologi 
Hele heftet kan bestilles hos bladredaksjonen 
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Arne Bjørlykke - NGU 

Arnulv Bergstrøm, Hasselvika 

Bergen private gymnas 

Brattvåg bibliotek 

Brønnøy Kalk 

Eksingedalen oppvekstsenter 

Engineerium 

Equinor, Trondheim 

Evjen granitt 

Feiring Jernverks venner 

Flekkefjord vgs 

Franzefoss Minerals, Hole 

Franzefoss Minerals, Hekkelstrand 

Franzefoss Pukk, Vassfjellet 

Franzefoss, Vinterbro 

Geofaglig fagutvalg, UiO 

Geologisk Museums Venneforening 

Geoparken Berger Grustak 

Gruver og skjerp, Drammen 

Guri Venvik - NGU 

Gæa Norvegica studentforening UiO 

Harøy Bibliotek 

Hedmark geologiforening 

Hedleberget geologisk museum 

Henry Fredriksen, Bømlo 

Jostedalsbreen Nasjonalparksenter 

Kalkmølla Kulturstasjon 

Knut Wolden, Røros 

Kjersti Iden, Ski 

Kristiansand bibliotek 

Kulturhuset Kautokeino 

Leka kommune 

Lillesand bibliotek 

Lundhs 

Mjøllnir studentforening UiB 

Moster Amfi 

Møllebakken skole 

NaKuHel og Semsvannet geopark 

Naturhistorisk museum  

NGF- Bergen 

NGF- Oslo 

NGF- Stavanger 

NGF- Trondheim 

Norddal geologisenter 

Nordland nasjonalparksenter 

Nordre Follo bibliotek 

Norges arktiske universitetsmuseum 

Norges geologiske undersøkelse 

Norsk Bergverksmuseum 

Norsk Oljemuseum 

Nærøyfjorden Verdsarvpark 

Ofoten Amatørgeologiske Forening 

Oslo og omegn geologiforening 

Paleontologisk Museums Venner       

Røros Museums- og historielag 

Skedsmokorset Rotaryklubb 

Skodje bibliotek 

Slemmestad geologisenter 

Stavanger geologiforening 

Strilabiblioteket 

Synergi studentforening UiS 

Sørlandets geologiforening 

Titania  

Trollfjell Geopark 

Trøndelag amatørgeologiske forening 

Tysfjord ASVO 

Universitetet i Tromsø 

Vennesla vgs 

Verdalskalk 

Vitensenteret Trondheim 

Østfold geologiforening 

Øyvind Engen, Oslo 

Ålesund og Omegn geologiforening 

NGF takker Jorun Aune som har nedlagt et stort arbeid  

med Geolgiens dag, og de mange som ga geologi til folket: 
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Ungdom på videregående skoler  

lå i hard trening til Geologi-olympiaden 

 

De var samlet på UiB i mai, der professorene foreleste. De fire finalistene i konkurransen fikk representere 

Norge i den (digitale) internasjonale finalen i august.   

Finalistene var: Benjamin Klein ved Skien Vgs, Erik Rathe Sondbø ved Amalie Skram Vgs 

Sigmund Runason Nergaard ved Oslo Katedralskole, Maren Hognestad ved Dalane Vgs 
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Årets julegaver  -  Nye geologibøker 
 

Henrik Svensen er en av landets mest produktive 

geologibokforfattere. 

I hans siste bok Et land av stein leverer han under-

holdende historier om de mange ulike bergartene 

som skapte Norge. Et land av stein er en usedvanlig 

vakker utformet bok med flotte bilder og spennende 

tekst om bergartene som utgjør steinrøysa vi bor på i 

landet vårt. Svensen gir oss tankevekkende og under-

holdene innsikt om både bergartenes utseende og  

historie. Svensen er på sitt beste når han gir de døde 

bergartene liv, og forteller hvordan de en gang var 

frådende vulkaner i utbrudd, eller levestedet for det 

for lengst utdødde livet som var her i tidligere tider. 

Boken er et must for oss som er opptatt av norsk geo-

logi 

  

Jordens klima har aldri vært stabilt. Kloden har veks-

let mellom å være et drivhus og et ishus. Går vi 55 

millioner år tilbake, var planeten vår over fem grader 

varmere enn i dag, mens den for 20 000 år siden var 

fire grader kaldere. I historisk tid har klimaet bidratt 

til sivilisasjoners vekst og fall. Nå er vi igjen på vei 

inn i drivhuset - i full fart og for egen maskin. I den-

ne boken, krydret med overraskende fakta, vitens-

kapshistorie og ny forskning, får vi bakgrunn for å 

forstå den klimakrisen vi står overfor i dag. 

Ved å ta for seg jordens dype klimahistorie spør Rei-

dar Müller hva den kan fortelle oss om fremtiden. 

Hvordan så verden ut da jordens klima var bare litt 

varmere enn i dag? Hva skjedde forrige gang Golf-

strømmen kollapset? Og når levde det alligatorer og 

kameler i Arktis?  

«Müller har en unik tverrfaglig oversikt og han er 

oppdatert. At han i tillegg skriver så lett og fengen-

de, gjør at dette blir kanskje den beste klimaboken du 

kan lese i dag.» Bjørn Vassnes, Klassekampen  
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Trond Torsvik og Stephanie Werner skal lede Centre for Planetary Habitability. Foto: UiO  

Center for Planetary Habitability  

får status som senter for fremragende forskning -  

SFF 

Blant de nye sentrene Kunnskapsdepartementet ved Forskningsrådet ga status som fremragende forskning 

får Trond Torsvik og Stephanie Werner lede forskningssenteret som skal skue etter liv i verdensrommet. 

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer muligheten til å organisere seg i sentre for å nå 

ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid. Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha 

stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten. SFF-ene 

finansieres i inntil ti år (6 + 4 år).  

Senteret skal se nærmere på hva det er som er de viktigste forutsetningene for at en planet kan være beboe-

lig. Forskerne skal se på Jordas tidlige historie, vi skal se på planeter som Mars og Venus, og se hva som 

gjør Jorden unik. Hvis vi kan definere hva som har gjort Jorda beboelig, kan vi også vite hva vi skal se et-

ter på eksoplaneter og prøve å finne jordlignende planeter utenfor vårt solsystem, sier Torsvik. 

«Det blir spennende å bygge et senter i Norge der vi kan drive med forskning på planeter også utenfor vårt 

solsystem, sier Stephanie Werner. Det er vanskelig, men vi vil likevel prøve å forstå planetenes evolusjon 

og hvor det kan ha vært liv tidligere. Dette kan også si noe om hva som er de største truslene mot livet på 

Jorda.» 
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Lindøya i indre Oslofjord, en geologisk rusletur 
 

Hans Arne Nakrem, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, h.a.nakrem@nhm.uio.no  

Knut Sørgaard, geolog og hytteeier på Lindøya, knut.sorgaard@gmail.com  

 

Lindøyas geologiske fortid er en spennende historie som strekker seg nesten ½ milliard år tilbake i tid. 

Bergartene på øya vitner om utdødde livsformer, voldsomme jordskjelv og vulkanutbrudd, og dramatiske 

klimavariasjoner – fra tropisk hav, via ørken til istid.  Skuer man nord- og vestover fra Lindøya så ser 

man Nordmarkas granitter i form av bølgende skogkledte åser, mens Nesodden i sørvest består av eld-

gammel gneis – aldersforskjellen på disse landskapene er ufattelige én milliard år! Her presenterer vi 

noen av de geologiske høydepunktene på Lindøya, samt forslag til lokaliteter som kan besøkes. 

 

Oslofeltet 

Lindøya ligger midt i det geologiske Oslofeltet, en riftdal som ble dannet i slutten av karbontida (for rundt 

300 millioner år siden) og sank inn i løpet av perm (de neste ca 50 millioner årene). Bergarter fra mange  

tidsperioder finnes her blottet i et relativt lite område i sentrale strøk, og med lett tilgjengelighet.  

Mest interessant for Lindøya er sedimentære bergarter med fossiler fra eldre paleozoikum (stort sett midtre 

til yngre ordovicium, dvs. rundt 465-445 millioner år siden), vulkanske bergarter fra yngre paleozoikum 

(karbon og perm, 300 til 250 millioner år siden), og spor fra siste istid. Det geologiske kartet (figur 1) viser 

lagenes utbredelse på øya. 

Mitt GEO-tips» er en serie i GEONYTT der leserne bidrar med tips til  
geologiske opplevelser i inn- og utland. Det kan være  museer og utstillinger 
med fokus på geologi, lokaliteter verdt å besøke, bøker verdt å lese eller andre 
opplevelser som kan komme leserne til nytte og glede. Bidragene kan være korte 
tekster eller lengre saker som her. Send ditt bidrag til redaksjonen! 

Lokalitet 7. Østsiden av Lindøya. Store «rullestein» av syenitt, en smeltebergart som finnes i store mengder på 

fastlandet på Østlandet. Den drev med isblokker som etter siste istid fløt i Oslofjorden, og til slutt smeltet på 

stranda på Lindøya. Foto Hans Arne Nakrem 

mailto:h.a.nakrem@nhm.uio.no
mailto:knut.sorgaard@gmail.com
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Lindøyas avsetningsbergarter 

De sedimentære bergartene på Lindøya strekker seg gjennom ca. 20 millioner år i tid. De eldste er ca 465 

millioner år gamle, de yngste 445 millioner. Lagene ble foldet da vårt gamle kontinent (Baltica) kolliderte 

med Grønland for rundt 400 millioner år siden – den Kaledonske fjellkjededannelsen. Foldingen danner her 

en antiklinal og gjør at de eldste bergartene finnes sentralt langsetter Lindøya, mens de blir yngre mot nord-

vest og mot sørøst. Det betyr at dersom man starter en spasertur ved «Bolla» og går i nordvestlig retning, 

på tvers av alle lagene, så beveger man seg nesten 60 000 år tilbake i tid for hvert skritt (én meter) man tar 

inn mot midten av Lindøya!  

Skifrene er «mykere» bergarter og eroderes lettere enn kalkene som ofte står opp som høyder i terrenget og 

odder ut i havet. Skiferlagene fra Arnestadformasjonen inneholder vulkansk aske (bentonitter) inne i Oslo 

og i Asker. Sannsynligvis er det slike lag også på Lindøya. De eldste bergartene, og fossilene, finner en i 

det lavere partiet langs midten av øya (Arnestadformasjonen, midtre ordovicium). Disse bergartene består 

av mye skifer og noen kalklag. Trilobitter, brachiopoder og bryozoer er vanlige i disse lagene.  

På nord- og sørsida av øya (overordovicium) blir kalk og sand mer vanlig i veksling med skifer. Mot slut-

ten av ordovicium sank havnivået globalt fordi det oppsto en istid, og mye vann ble bundet  på land.  
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Samtidig transporterte elver fra nærliggende områder mye sand ut i havet, og det er denne sanden som ble 

til sandsteinen på Lindøya. 

 

Vulkansk aktivitet i karbon og perm 

Den mest karakteristiske magmatiske bergarten på Lindøya er rombeporfyrgangen som danner en rygg fra 

Skytterbrygga (Lindøya øst) og som går videre i vest-sørvestlig retning og ut på Bolla. Dette er en tverr-

gang som bryter gjennom de sedimentære lagene. Magma som strømmet opp fra dypet hadde en tempera-

tur på flere hundre grader, og sidebergarten (sedimentene) ble stekt til en knallhard steintype; hornfels. 

Kalken derimot ble svakere gjennom stekingen, den gikk over til å bli marmor, som forvitrer mye lettere 

enn upåvirket kalk. Derfor er det ofte hull og groper der det har vært kalklag og -knoller. 

På Lindøyas vestlige del, ved Teltodden, kan man se mange ganske tynne tverrganger som skjærer gjen-

nom de sedimentære lagene. Dette er ganske mørke diabaser. 

På Lindøyas nordkyst, stikker det ut en tynn odde med en bergart som krever en ekstra omtale. Dette er 

«lindøitt», en gangbergart som professor Waldemar Christopher Brøgger originalbeskrev fra Lindøya. Det 

er usikkert i hvilken artikkel navnet først ble brukt, men i en omtale av intrusjonene i Christiania (Oslo) i 

1894 skriver han: [en bergart] «einem Vorkommen auf der Insel Lindö habe ich dieselben in Vorlesungen 

schon längst als Lindöite bezeichnet» - han hadde altså forelest i lengre tid ved Universitet i Oslo og om-

talt lindøitt. Dagens geologer har en avansert beskrivelse av lindøitt: «en kvartsholdig aplittisk syenitt som 

består i hovedsak av albitt og ortoklas sammenvokst som mikropertitt».  

Lindøitten er tverrgang, den går på tvers av de sedimentære lagene, og har «grillet» disse da den varme 

magmaen steg opp. På informasjonsskiltene på Lindøya heter det at lindøitten er en «sill», en laggang, med 

det er altså feil. Den inneholder mye pyritt (jernsulfid) som «ruster» (oksideres) slik at overflaten blir lys 

rustbrun, mens feltspat (albitt og ortoklas) gir en mer rosa farge. Lindøitt er litt i «slekt» med mænaitt, og 

antas å være blant de første intrusjonene som kom da Oslofeltet begynte å sprekke opp, den er sannsynlig-

vis rundt 300 millioner år gammel.  

 

Istidene former Lindøya 

Gjennom de siste 2,7 millioner år har Norge og kloden for øvrig vært utsatt for omkring 40 istider. Siste 

istid tok til for 115 000 år siden, og sluttet for 11 500 år siden.  

I Norge var innlandsisen opp mot 3 000 meter tykk, og den beveget seg sakte fra høyfjellene og ut mot 

kysten. I Osloområdet går de fleste spor av denne isbevegelsen rett mot sør, altså ut Oslofjorden og mot 

Skagerrak. Tydelige spor i form av skuringsstriper finner vi blant annet på Bolla, se foto 1. 

 

Denne tærende kraften fra innlandsisen har satt sitt preg på Lindøya. Hvor mye av «gamle Lindøya» som 

er fjernet gjennom alle istidene vet vi rimeligvis lite om, men trolig var ikke Lindøya ei øy før istidene sat-

te inn. Som nevnt tidligere har kalkryggene på Lindøya større motstandskraft mot erosjon enn den løsere 

leirskiferen. Vi ser derfor for oss at innlandsisen har gravd ut forsenkingene på Lindøya der berggrunnen er 

svakest, mens høydedragene som Varden og Skogen mellom sletta og Privaten har stått mer mot de erode-

rende kreftene. 
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Lindøya – på 200 meter havdyp 

Vekta av den 3000 meter tykke innlandsisen hadde presset landet kraftig ned, og slik stod havet 220 meter 

høyere enn i dag mens isfronten lå ved Akertrinnet i Maridalen. Lindøya lå da 200 meter under havoverfla-

ten, og leire som fulgte med smeltevannselvene fra innlandsisen la seg som et teppe på fjordbunnen, og 

dekket mer eller mindre både forsenkninger og små undersjøiske koller på fjordbunnen.  

 

Lindøya stiger opp av havet 

Da vekta fra den mektige innlandsisen hadde forsvunnet for omkring 11 500 år siden, steg landet gradvis 

opp av havet som en treg «kork». De første par tusen år ganske raskt, med opp mot 10-12 meter på 100 år, 

seinere stadig langsommere, se figur 2. Først for 4 000 år siden dukket Lindøya opp som et skjær, der øyas 

høyeste punkt på 26,7 meter i skogen først kom opp av sjøen, se figur 3. Bølgene vasket de oppstikkende 

kollene reine for grus, sand og leire, mye av dette ble liggende i forsenkninger. I skråningen bak butikken 

og komposthaugen ligger det strandavsetninger som er dannet ved at bølgene eroderte i løsmassene som 

dekket berget over. 

I år null var Lindøya to parallelle rygger som stakk opp av sjøen, nemlig Skogen og Varden. Disse to fjell-

ryggene er vasket nesten reine av bølgene, se omtalen av lokalitet 4. 

Lindøya har som resten av Osloområdet fortsatt å stige opp fra sjøen. Så seint som i vikingtida var det mu-

lig å seile over Idrettsplassen og gjennom Dalen nord for Varden. 

Lokalitet 9. Maurtuen (nordsiden av Lindøya) Denne utstikkende ryggen består av lavabergarten Lindøitt, 

som har presset seg inn mellom de sedimentære lagene (Langøyeneformasjonen) for rundt 300 millioner år 

siden. Detaljbildene viser hhv rosa feltspatmineraler, rustne pyrittkrystaller og glitrende pyrittkrystaller. 

Fotos Hans Arne Nakrem  
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Leira som dekker de flate og lavtliggende delene av øya har ligget skjermet for bølgene, og er derfor ikke 

vasket vekk. Denne leira har gitt grunnlag for tidligere tiders jordbruk, og i dag er det blitt til fotballbane 

og beite for husdyr. 

 

Lokaliteter (nummerert på kartet, figur 1) 

Lokalitet 1. Den store flate sletta på Lindøya er en glasimarin avsetning, noe påvirket av strandprosesser 

under landhevningen. Sletta ligger bare 2-3 moh., og følgelig var dette et grunt sund i vikingtida. Lindøyas 

høyeste punkt på 26,7 moh. i skogen i bakgrunnen. Her har bølgeerosjon vasket berget reint for løsmasser. 

Foto: Knut Sørgaard. 

   Lokalitet 5         Lokalitet 4 

   Lokalitet 1         Lokalitet 6 

   Figur 2         Lokalitet 3 
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Lokalitet 2. Strandavsetninger i skråning nord for sletta i lokalitet 1. Dette er løsmasser som er erodert av 

bølgene i skråningen over, og avsatt ned mot sletta. Foto: Knut Sørgaard. 

 

Lokalitet 3. Gravearbeid i sletta på lokalitet 1. Legg merke til det høye steininnholdet i jorda. Dette er tol-

ket som isdroppet materiale i den glasimarine leira. Slik skiller denne leira seg fra en rein marin leire som 

har lavt eller intet steininnhold. Foto: Knut Sørgaard. 

 

Lokalitet 4. Varden, et av kulturminnene på Lindøya. Dette er et såkalt meridianmerke, satt opp av profes-

sor Christopher Hansteen i 1834. Formålet var å definere en eksakt meridian (nord-sør-linje) gjennom Ob-

servatoriet ved Solli plass. Meridianlinja ble beregnet av Hansteen, og den går gjennom sikteskiva øverst 

på varden. Denne linja ble betegnet Oslo-meridianen, og dannet slik utgangspunktet for topografiske kart. 

Varden står 17 moh., og berget her stakk opp som et skjær for omkring 3000 år siden. Legg merke til ber-

get i forgrunnen, som er vasket reint for løsmasser av bølgene. Foto: Knut Sørgaard. 

 

Lokalitet 5. Bolla. Rombeporfyrgang med isskuringsstriper. De gule pilene peker på disse stripene og angi 

retningen på isens bevegelse (mot sør). Foto: Hans Arne Nakrem. 

 

Lokalitet 6. Mørke lag av skifer i veksling med lyse kalklag vest for Bolla. Disse tilhører Skjerholmforma-

sjonen. Foto: Hans Arne Nakrem. 

 

Lokalitet 7. Østsiden av Lindøya. Store «rullestein» av syenitt, en smeltebergart som finnes i store meng-

der i Nordmarka og andre steder på fastlandet på Østlandet. Den har «hengt fast i» isblokker som etter siste 

istid drev rundt i Oslofjorden og til slutt smeltet på stranda på Lindøya. Foto: Hans Arne Nakrem. 

 

Lokalitet 8. Teltodden. Innhogget her er et resultat av at den harde bergarten diabas (inntrengende lava fra 

perm tid) er tatt ut og brukt som bygningsstein på Lindøya. Man kan se flere lignende hakk i berggrunnen 

på Hovedøya der munkene i sin tid tok ut stein for å bygge klosteret. Foto: Hans Arne Nakrem. 

 

Lokalitet 9. Maurtuen (nordsiden av Lindøya). Ryggen som stikker ut her består av lavabergarten lindøitt 

som har presset seg inn mellom de sedimentære lagene (Langøyeneformasjonen) for rundt 300 millioner år 

siden. Detaljbildene under viser fra venstre: 1) rosa feltspatmineraler, 2) rustne kubiske krystaller av pyritt 

(jernsulfid), 3) glitrende kubiske krystaller av pyritt. Foto: Hans Arne Nakrem. 
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naturvidenskapelig klasse, no. 4, 206 sider + 4 plansjer. 

Baarli, G.B. 2008. Fossilboka. Fossiler i Oslofeltet –  fossiles in the Oslo region. Vett & Viten, 367 sider. 
ISBN-13: 9788241206467.  

Dons, J. A. (Redaktør) 1996. Oslo-traktens geologi med 25 turbeskrivelser. Vett & Viten Forlag, Nesbru. 
207 sider. (ISBN 82-412-0102-8) 
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de liv i havet; 541-419 millioner år. I Ramberg, I., Bryhni, I., Nøttvedt, A. & Rangnes, K. (red.) 
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Foto Hans Arne Nakrem 
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Geologi-Norge Rundt 

Høst i Oslo 

Torsdag 22. september holdt Steve Thomas (Lundin Energy) foredraget "Some observations and thoughts 

about the structural and stratigraphic evolution of the Utsira High". 

Torsdag 20. oktober fikk NGF-Oslos medlemmer en eksklusiv omvisning i de nye geologiske utstillingene i 

Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Museet har vært stengt for publikum siden 2015 grunnet nødven-

dig rehabilitering, men planleggingen av de nye utstillingene har pågått i hele ti år. I mai åpnet det igjen for 

publikum, med flotte nye utstillinger over fire etasjer, mot tidligere bare to etasjer. Professorene Henrik 

Friis, Axel Müller og Hans Arne Nakrem tok imot NGF og guidet rundt i utstillingene i nesten tre timer. Al-

le høydepunktene ble behørig gjennomgått: En egen utstilling med fokus på museets (og geologiens) histo-

rie fra etableringen av Bergakademiet i 1757 fram til i dag, Kongsbergs sølv og mineraler, larvikitten, berg-

artene og de fantastiske mineralene i 2. etasje. Livets historie fra det tidligste liv (stromatolitt fra Australia, 

3,3 milliard år gammel), via Oslofeltets fine trilobitter, to «akvarier» med svømmende sjøskorpion og trilo-

bitt, dinosaurene – ikke minst nyanskaffelsen «Roar», en ekte Triceratops-skalle navngitt etter personen som 

donerte den til museet. Videre til pattedyrenes tidsperiode, men fokus på primaten «Ida» og hennes assosier-

te fossiler fra Messel i Tyskland, istidsdyrene, hvalenes evolusjon, og selvfølgelig menneskets evolusjon. 

Nordsjøens geologi har fått en egen avdeling der verdens dypeste dinosaurfunn er utstilt (Plateosaurusen fra 

Snorrefeltet), og det har også museets forskning rundt «monsterøglene» på Svalbard fått. Astrogeologien er 

presenterte i 3. etasje (se bildet av pallasitt), mens «krystallgrotten» med fabelaktige kalsittkrystaller fra 

Kjørholdt var å finne i kjelleretasjen. Der kan man også beundre «Green River veggen» med masse fiskefos-

siler. 

 

Høstens videre arrangementer i Oslo: 

10. november: Annique van der Boon (Post Doc, Institutt for geofag, UiO), foredrag om «Jordens magnet-

felt» 

Julemøte er planlagt til 24. november, med foredrag av Tormod Slettemeås (Schlumberger), om Svalbard og 

dronearbeidet som er gjort sammen med med AkerBP. 
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Istid i Bergen 

I anledning den landsdekkende 200-års-markeringen av professor Esmarks oppdagelse av istidene, som 

skal foregå i 2023, har bergenserne etablert en arrangement-komite. Komiteen bestående av Atle Nesje, 

John Inge Svendsen, Svein Olaf Dahl og Thorbjørn Kaland vil bl,a, arrangere et seminar, ekskursjoner til 

Herdla og Jostedalen, og en artikkelserie. På bilde forklarer Svendsen stratigrafien på Beregnsernes svar på 

Jomfruland - Y.D.-morenen på Herdla. Foto Thorbjørn Kaland 
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Bergensstudentene i festhumør 

Jul i Bergen 

Geologistudentenes forening Mjolnir starter juleferingen tidlig, og inviterer medstudentene til julebord i 

Realfagbyggets kantine lørdag 12. november kl 19. 

Ta på deg finantrekket og still med god stemning og flotte medstudenter! 

Det vil bli servert pinnekjøtt, ribbe og vegansk alternativ. I tillegg vil det være salg av rimelige forfrisk-

ninger. Det serveres dertil god underholdning.  

 

Geologi og vin i Bergen 

Bergenserne har lange tradisjoner på å blande geologi og vin (i rett rekkefølge). Om det finnes noen felles-

nevner mellom geologi og vin (utover nytelsen) kan diskuteres. Men en rekke geologer har opp gjennom 

årene prøvd å finne en sammenheng mellom jordsmonnets mineraler og vinens smak. 

Svarene skal ikke foregripes, men hvis du blir med på foredrag og vinsmaking i Realfagbygget fredag 

25.november, kan du berike ditt sinn og humør med geologisk viten, god vin og det sosiale selskap som  

bare geologer kan skape.  

 

Jul i Trondheim 

NGF avdeling Trondheim avholder sitt tradisjonelle Julemøte den 6. desember på Kvilhaugen.  

Det blir som vanlig julemiddag etter et spennende foredrag. 

Årets foredragsholder er Dr. Henrik H. Svensen fra Universitetet i Oslo og CEED. 

Han har nettopp utgitt boka «Et land av stein» og vil fortelle om hvordan vi forholder oss til bergartenes 

verden. Hva tenker vi  geologene på når vi ser bergarter og hva tenker alle andre på? Foredragsholderen 

lover også en topp 10-liste når det gjelder bergartene våre, og han lover mange overraskelser! 
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To år med Geonytt 

Geonytt 3/22 

Da magasinet Geo gikk inn for to år siden var vi noen NGF-medlemmer som snudde oss rundt og startet 

opp magasinet Geonytt. En gjenoppliving er nok rettere å kalle det, da Geonytt  hadde vært utgitt i 25 år 

siste del av forrige århundre. 

Geo Publishing fortsatte sin geologiformidling på digitale plattformer, men ikke lenger som et organ som 

formidler geologi til NGF-medlemmer som før. 

For styret i Norsk Geologisk Foreninger er det viktig å ha et organ som eksponerer lagets mange aktivite-

ter, og som lever opp til foreningens formål å samle og engasjere geologer i alle miljøer landet rundt,  

og å formidle geologi til hele folket. 

Vi skulle gjerne hatt råd til et papirmagasin, men foreløpig har vi ikke hatt ressurser til mer enn digitale 

utgaver. Laoyut er som ved et papirmagasin. Med et trykk på printer-knappen får du et flott papirblad. 

Som digital utgave er det lett å videresende bladet til venner og kolleger i din egen geologiformidling. 

Gjennom nye Geonytt har vi i to år formidlet alle NGFs aktiviteter, konferanser, ekskursjoner og semina-

rer, for hele landet og for lokallagene. Vi har lykkes med målsettingen å favne alle geologiske fagfelt fra 

havbunnsressurser til isbreeer og gruvedrift. Vi har også lykkes å få mage dyktige skribenter og forskere 

til å fylle bladet med spennende artikler om geologi fra hele landet. 

Vi vil utfordre deg som leser til å bidra med artikler om dine geologiske hjertebarn eller forskningsfelt. 

Geonytt nr 1 2023 blir et temanummer om istider og isbreer i anledning 200 årsmarkeringen siden  

oppdagelsen av istidene.  

             Thorbjørn Kaland 
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Engabreen i august 

Fotos: Thorbjørn Kaland 


