Minneord om

Steinar Skjeseth
Ved Steinar Skjeseth s bortgang er en stor geolog og et fint menn eske ikk e lenger blant oss.
Selv om vi visste at han var sve kket av alder kom
dedsfallet hurti g og uventet 3 1. julio Steinar rakk
a bli 72 ar. I geologisk sammenheng et kort liv.
men St einar viss te a utn ytte det akti vt - noen
pen sjoni sttilv rerelse ble det aldri.
Stei nar ble fodt i Rin gsak er i 1924. Etter endt
matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen i
1950 ble han knyttet til Geologisk Museum i Oslo.
I 1952 ble Steinar ansatt so m statsgeolog ved Norges Geo logiske Und ersokel se, hvor han raskt avanserte til statsgeolog I og ble leder for Vannkontoret. Her startet han arbe idet med a bygge
opp landets forste vannboringsreg ister.
I 1963 ble Stein ar utnevnt til professor i geologi ved NLH . Fire ar tidligere ble Stein ar kreert
til doctor philosophi ae ved Uni versite tet i Oslo
for sin avhandling «Contributions to the geology
of the Mjo sa Districts and the classical sparagmite
area in Southern Norway».
I 1983 gikk Steinar ov er i en informasjonsstilling ved GEFO, (i dag Jordforsk) ved NLH.
Her var rad givnin g og kunn skap sformidling om
geologi han s oppgav er.

Vi var «privilegerte» med lrererike fore lesnin ger, seminarer, og mang e langtu rer med professor Steinar Skjeseth so m forele ser og guide.
Han var «et vandrende lek sikon - innen geologiens mang e felter, og hadde en ene staende pedagogisk evne til a forklare den geologiske fortid
slik at vi skulle kunne forsta natid, for a ta yare
pa fremtiden s naturressurser mm . Alltid hadde han
talmodighet og forkl aringer mJ spe rsmal og svar.
AIle flokk et seg om ham i sosialt kameratslig samveer. Vi var aile glade i medmennesk et Steinar
Skjeseth. Enormt mye har vi og takke ham for.
am professoren s hjerte har sluttet og sla, sa har
vi sammen hatt sa mang e fantastiske min nerike
opp levelser «inne som ute- so m vi vii mi nnes
med gled e. Din bort gan g vii bli et stort savn .
Professoren s store geologiske kunnskaper og
oppl ysningsvirksomh et vii hans tilhorere spre videre til den opp vok send e gen era sjon og befolkning .
I minn enes verden. I dyp rerb0dighet. Inderlig
takk for all.

Steinar har utover sitt vitenskapelige arbeid utfort et banebrytende arbeid for a formid le og spre
geologikunnskap i stude ntrnilj oer, i faglige og allmenne fora . Pa denne maten har han fatt fram
geologiens grunnleggende betydning for plan legging , ressursutn yttel se og forstae lse av landskapet rundt oss. Steinar maktet a gje re et vanskelig
fag aliment kjent og forstaelig, slik at det og sa
kom samfunnet til prakti sk nytte og glede .
Steinars pedagogiske talenter var unik e. Det er
sjelden a treffe en vitenskapsmann som kan legg e
fram save l vitenskapelige resultater som prakti ske
erfaringer i en form avpasset det publikum han
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maer engasjert seg i grunnvannsleting, men
helt til det siste var det Steinar som ble kontaktet nar vurdering av boringer skulle foretas. Han s erfaring, lokalkunnskap og renomrne
pa dette felt var enestaende, han var i seg selv
en institu sjon.

sto overfor; det vrere seg kollegaer, studenter, 4
H-ere, Rotaryanere , pensjonister og amatergeologer. Det som karakteriserte Steinars arbeidsmate var at han satte de enkelte geologiske oppdag elser inn i en sterre sammenheng. Dette krevde
forberedelser og de var Steinar alltid grundig med .
A v:ere med Steinar pa busstur var en stor opplevelse. Det samme var a sta pa He sbj er a here han
fortelle om Mjesomradets historie. Dette nekkelornrade i norsk geologisk historie kunne han i
min ste detalj. Ing e n han vel mark edsfort
Hedemarken i lenger tid enn Steinar. Sel v om han
bodd e pa As sto omradet sentralt i han s forelesninger og utferder. Dette bekreftes ved den globus Steinar fikk av Folio Geo logiforening i presang. Globusen hadde kun ett ko ntinent - og det
var Hedemarken.

Steinars virksomhet forte til flere utmerkelser. I 1953 ble Steinar tildelt REUCH-MEDAllEN. Denne gis til yngre forskere som har
pub lisert et viten skapelig arbeid av srerlig stor
betydning for nor sk geologi. Steinar var den
ferste som ble tildelt VANN-PRISEN. En pris
som ble inn stiftet av Ingeniorforeningen og
utdelt i samarbeid med Norsk Vannforening. I
1989 ble han tildelt Landbruksdepartementets
populeervitenskape lige pris . U nder Nordisk
Stein- og Mineralmesse pa Hamar i 1990 ble
han tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull
for sitt informasjonsarbeid knyttet til geologi.

Selv om Steinars styrke la i den muntlige framstilling, skrev han Norges geologiske historie som
en artikkelserie i A-magasinet i 1974 . Serien ble
sa populrer at den ble samlet i et hefte , NORGE
BUR TIL, som kom ut i over 100.000 eks . Det
er det ikke mange andre norske fagb eker som kan
sla! For kort tid siden kom heftet ut som revidert
utg ave i bok form - et fint minn e om Steinar som
kunn skapsformidler.

Det var Steinars sterke personlige engasjement i sitt fag, som skilte han s virksomhet fra
andre geologer og viten skapsmenn. Svtert ofte
la virk somheten beslag pa han s fritid i form
av kv eldsrneter, kurs og se nda gsbefaringer
med ulike grupper. Det var aldri nei i Steinars
munn ved henvendelser om bistand. Slik var
det helt til det siste. Han var et positi vt menneske som ga av seg selv, og var til for aile . Vi
vii aldri glemme ditt lune blikk og gjennomtenkte replikker. Takk for den lrerdom du ga
oss og de mange fine turer vi fikk sammen. I
dag gar yare tanker til Bjerg og den nsermeste
familie .

Stein ar engasjerte seg sterkt i a ta i bruk geologisk kunn skap ovenfor kommuner og enkeltpersoner. Selv om han var en allsidig geolog var det
gru nnva nne t so m var hans «hj erte barn» , Her
gjorde han et banebrytende arbeid nar det gjaldt
praktisk utnyttelse av vann i fjell og le smasser. I
forbindelse med virksomheten i NGU startet han
oppbyggingen av et bronnboringsregister som
skulle fa stor nytte. Bak arbeidet la en enorm
lokalkunnskap. Pa ett ar besiktiget han over 500
borebrennerl Han engasjerte seg spesielt for vannforsyningen i bygdene, og fikk og sa etablert de
ferste store grunnvannsanlegg fra le smasser i
Norge (Elverum og Rena).

Ole Nashoug, leder Hedemarken
Geologiforening

Formann en, Hans Vidar Ellingsen representerte
Norske Amatorgeologers Samm enslutning ved
bisettelsen.

For brcnnboringsfirmaer ble Steinars engasjement i faget et vendepunkt. Han s konkrete og
direkt e informasjoner til boreren - og til samfunnet fore vrig - gjorde det enklere a se mulighetene som ligger i en riktig utn yttel se av grunnvann. I de senere ar har flere institu sjon er og fir-

Et portrettint ervju med Steinar Skj eseth,
"Lcereren" sto i STEIN numm er 2, 1990.
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