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Geologi dr livet 
nu fdr alla andra

chansen aft uppleva
det

Den 25 augusti
smaller det. DO. gar

den fiirsta
Geologins Dag

ndgonsin i Sverige
av stapeln - med

arrangemang over
hela landet. Vi dr
inte blygsamma.

Geologins Dag iir ett projekt med
ambitionen att visa vdrlden (i alla fall
svenskarna) hur roligt - och viktigt

geologi dr: Geologins Dag ska komma
til/baka, ar efter a/~

Syftet iir aft skapa en geologisk
grundsyn i samhiillet, att ge mdnniskor

eft minimum av geovetenskaplig
allmiinbildning, Det saknas i Sverige
Mag och en anledning kan vara att
iimnet dr styvmoderligt behandlat i

grundskola och gymnasium.
Vi somjobbar med Geologins Dag hoppas att

dagen pa sikt skall kunna bidra till att makthav
are fattar klokare beslut oeh att tler unga soker
sig till universitetens oeh hogskolornas natur
vetenskapliga oeh tekniska utbildningar. Darmed
kan den svenska geovetenskapliga kompetensen
uppratthallas oeh utveeklas. Oeh kanske blir
vara amatorgeologiska foreningar oversvam
made oeh till en folkrorelse med enorm attrakt
ionskraft.

Initiativtagare till projektet ar Nationalkom
mitten for Geologi inom Kungliga Vetenskaps
akademien, vars ordforande ar Naturhistoriska
Riksmuseets (NRM) nyblivne forskningsehef,
Stefan Claesson, for geovetarsverige kand som
professor i isotopgeologi pa NRM.
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Tanken ar att alIa som sysslar med geologi,
amatorer saval som experter, universitetsinsti
tutioner, museer, amator- oeh fackforeningar,
Iararorganisationer naringsliv, ska dra sitt stra
till staeken. AlIa bidrar med det de kan .

Marknadsforingen kommer att samordnas
ifran Naturhistoriska riksmuseet, NRM, i Stock
holm . Faktum ar att vi har NRM att taeka for
att arbetet over huvud taget kunnat komma
igang, loom museet tyekte man att projektet
passar val in i karnverksamheten. Den geoveten
skapliga forskningen haller redan varldsklass oeh
nu arbetar man med aU starka den publika
geologiska verksamheten. lute minst genom att
bygga den stora permanenta mineralutstallning,
som ska oppna i borjan av 2002. Det gjorde att
museiledningen blev annu mer intresserad av ett
samarbete med Geologins Dag.

Sedan i juni 2000 huserar kansliet pa fjarde
vaningen i museets sodra tlygel, den som vetter
mot Vegamonumentet, i mineralogernas oeh
isotopgeologernas korridor.

Har sitter jag. Jag heter Erika Ingvald oeh ar
berggrundsgeolog i botten med en fil lie fran
Uppsala universitet. Min avhandling hand lade
bland annat om hur sandstrander blir till fast
berg. En process som ar oerhort snabb oeh som
sker aktivt i dag, i trakten av ekvatorn, jorden
runt. I Japan hittade man ineementerade Coea
eolatlaskor i fore detta sandstrander, bara nagot
tiotal ar efter att de amerikanska soldaterna
lamnat landet efter andra varldskriget. Jag skrev
om liknande proeesser i Brasilien - fast 250
miljoner ar gamla. Efter lieen uppfyllde jag en
gammaI drom oeh utbildade mig till journalist.
Sa sammanlagt har jag sysslat med geologi i ett
tiotal ar oeh jobbat som journalist - med fokus
pa forskning - i fern. Det har blivit en oeh annan
artikel med geovetenskaplig anknyting.

Oeh nu har jag formanen att jobba med ett
fantastiskt projekt, som samlar hela den geo
vetenskapliga varlden till en gemensam hogtid,
Jag soker upp tankbara intressenter oeh tipsar
dem om att de kan delta. Jag arbetar tillsammans
med museets marknadsehef pa att skaffa spon
sorer oeh pa att marknadsfora det hela. For malet
ar att Geologins Dag ska synas over hela Sve-



Vdlutvecklade chiavennitkristaller, ca 2 millimeter, pa en
sen spricka i albitdominerad pegmatit fr an Uto i
Stockholms sodra skdrgard, Sverige. Mineralet hittades
ursprungligen ndstan samtidigt i Norge och Italien. Sedan
dess har man ocksa funnit ovanligt vdlutvecklade
chiavennitkristaller i Sverige.
Samling: 1. Gustafsson, Foto: Erik Jonsson.

rige. Och garna ocksa i vara grannlander,
aven om vi inte siktar pa att "fralsa" hela
Norden i ar.

For ovrigt har ju redan en del av vara
grannar sin egen Geologins Dag. Och
kanske ocksa en nagot mer insiktsfull
skola.

Med en svensk Geologins Dag kan alla
vi som vet varfor geologi ar underbart,
fa chansen att visa det for omvarlden,
Genom att lata manniskor uppleva geo
logi.

Det kan vara ett gyllene tillfalle att
vaska guld, en hisnande fard ner i en
gruva, ett slamrande besok hos en sten
huggande konstnar, en Ijuv musikalisk
upplevelse i Dalhalla, en stilla geologisk
promenad i skogen hemma, en fasad
geologisk promenad i stan , dinosaurie
diskussioner i skolan, instruktorsledda
herdestunder pa varphogen, bullriga
studiebesok i anrikningsanlaggningar,
fore drag, paneldebatter, utstallningar,
snabbkurser i mineral, bergarter och fos
sil, filmvisningar och mycket annat.

Alit ar tillatet, Bara fantasin satter
granser,

Au geologi kan vara en oerhort njut
ningsfull sysselsattning vet i alla fall vi
geologer och amatorgeologer,

Tank aU ta en kopp kaffe pa klippoma
vid havet en solig morgon i maj . Och veta
aU klippoma hamnat dar for miljarder ar
sedan och veta hur de kom dit. Att forsta
de processer som gor att kalkstenen
ibland ser ut som fil med sylt, och de basiska
gangarna som vidbranda prinskorvar pa rad .

Och aU veta aU de har bergartema ligger kvar
nasta gang jag kommer dit. Sa att jag kan visa
dem for vern som heist. Faglar flyger ju och
blommor vissnar.

Au kunskaper i geologi dessutom ar oerhort
viktiga for vart samhalle ar latt att inse . Om man
tagit hansyn till geologiska fakta hade man
kunnat undvika - eller minska - skandalen pa
Hallandsas och katastroferna i Tuve och
Vagnharad,

Listan kan goras oandlig, Det finns hur mycket
som heist att lara sig . Pa Geologins dag har vi
chansen!

Vill du veta mer?
www.geologinsdag.org

Erika Ingvald, samordnare
geologinsdag@nnn.se
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