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Av Anne Birkeland,
prosjektleder for Geologiens Dag
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3. september 2005 gdr GEOLOGIENS
DAG 2005 uv stabelen! Mdlet er at det
over hele landet skal vere flotte
arrongementer hvor folk flest kan fd
oppleve noe som har med geologi d gjore.
Det kan vere ekskursjoner, steinmesser,
bessk i gruver og bergverksbedrifter,
dpen dag i museer og mye, mye men
Mottoet er: luvterskel aruangementer for

folkflest!
Alle lesere av STEN vet at geologi

er noe av

nsk-

kelen til 6 forsti og glede seg over naturen. Vi vet
ogs6 at svert mange av ristoffene vi henter fra naturen kommer fra stein. Faktisk er det slik at alt som

ikke har biologisk opprinnelse tilhsrer mineralriket,

nir vi ser bort fra det som ikke er materielt (da tenker
jeg pi mellommenneskelige relasjoner, kjrrlighet og
mye annetviktig!).
Hvorfor skal vi arrangere GEOLOGIENS DAG?
Mange av oss som er interessert i geologi, har vel
en eller annen gang akket oss over hvor lite folk flest
vet. Men kan vi klandre dem for det? Det er vi som er
iposisjon til i gi dem innblikk i hva vi holderpi med,
slik at de kan f[ dele gleden av i vite mer om naturen.
Ni har Norsk Geologisk Forening (NGF) grepet
tak i dette, i forbindelse med at foreningen feirer 100
ir i2005. Hva er vel en bedre mite i feire pi, enn 6 la
flere ta del i det man selv synes er viktig? Dette er da
ogsi milsetningen med GEOLOGIENS DAG 2005: 6

hoyne bevisstheten om betydningen av geologisk
kompetanse og geologiske ressurser blant folk flest.
Hvordan ser vi for oss arrangementet?
Geologi er et fag som favner vidt. Ser vi rundt oss,
er det landskapet, det er bergarter og mineraler.
Mange er fascinert av vakre krystaller, andre er opptatt av hvordan ulike bergartsformasjoner er dannet.
Dette er en naturlig del av det h vere menneske, vi
undres over hvordan jorden ble til og vi er opptatt
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Norsk Geologisk Forening har valgt en logo for
GEOLOGIENS DAG 2005 som reJlekterer at
geologi er et stort puslespill.
av skjonnhet og av i forstfl. Geologi er ogsi et fag
med viktige anvendelser. Hvordan hadde vel oljefondet sett ut, uten kunnskap om geologi og teknologi? Hvilke energiristoffer ville vi hatt? Hva hadde
steinalderen hett, hvis ikke mennesket hadde tatt i
bruk stein til redskaper? Det 6 bruke geologiske ressurser har fulgt oss siden tidenes morgen og det vil
folge oss inn i framtiden. Det er ogsi viktige sammenhenger mellom de ulike rikene i naturen. Tenk pi
karbonsyklusen, der karbon bringes fra atmosferen
til planteriket og videre tilbake til mineralriket som
olje og gass, for det igjen oksideres. Tenk ogsi pi at
utviklingen av livet pi jorden har gitt oss en atmosfare som vi kan puste i. Dette er selvfolgelig for oss
som holder pi med geologi, men paradoksalt nok
ikke for folk flest. Dette mi vi gjore noe med!
M mi fE i stand en GEOLOGIENS DAG 2005 hvor
vi f6r vist fram hele bredden av faget. Vi ser for oss et
mylder av arrangementer over hele landet, arrangementer som hver pi sin mite forteller noe om geologi. Bedrifter mi 6pne dorene, amatorgeologiforeninger mi lage i stand utstillinger og tureq lokalavdelingene av NGF mi mobilisere sine medlemmel
universiteter mi vise hva de holder pi med. Husk at
fascinasjon og glede smitteq det er vire viktigste
virkemidler!
Datoen foTGEOLOGIENS DAG 2005 er3. september. Likevel er det mulig 6 legge arrangementer til
andre tidspunkt hvis det er gode grunner

til

det. Barn,

unge og skoleverket er en naturlig og viktig milgruppe for oss, derfor vil det kanskje vrere en fordel
i legge tilbud rettet mot skolen til fredag 2. september.
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Organiseringen:
En prosjektgruppe har en tid arbeidet med
hvordan vi skal fB dette til. NGF ba representanter fra ulike geofaglige miljoer sitte i
denne gruppen, si her har det vrert folk fra
akademia, nreringslivet, amatorgeologene
og skolen. NA er artikkelforfatteren ansatt
som prosjektleder og jobber med dette pi
heltid.
For 6 fr i stand et mylder av arrangementer utover det ganske land, mi alle bidra!
Gjennom prosjektet GEOLOGIENS DAG
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2005 inviterer Norsk Geologisk Forening
hele det norske geomiljoet til a bli med. Vi
ber alle som arbeider profesjonelt eller pi
hobbybasis med geologi om A 6pne sine

darel ase av sin kunnskuf
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Konseptet bygger pfl at alle milioer lokalt

scient Anne Birkeland er prosjektleder./br GEoL7GIENS
zoos snur hver steinfor dfinne (lrrangarer av lokale
i det ganske tand' Her pd Etno
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en flott mineralsamling, vet du noe spennende om
Hvani?
rager sine esne

du med i en amatorgeologil'orening, har du

geologien i ditt nrrmilj o, diver du i et geo-relatert Det er bare i begynne 5 bruke fantasien og plannreringsliv, da er dette noe for deg! Meld deg pi som legge. Tenk deg hvordan omverdenen kan ha interlokal arrangor og bli med! Mobiliser medlemmene i
esse av 6 vite hva du eller din virksomhet driver med.

dinforeningellerandrelikesinnede.Altermorsommere og lettere 6 f6 til nir man er flere.
Enhver lokal arrangor skal vrere autonom, for 6

Spor deg selv hva du kunne ha lyst

til i

fortelle.

Meld dere p5, bruk enten NGFs hjemmeside,
www.geologi.no, eller bruk pimeldingsskjema i
STEIN pi neste side. (Oppsummering av Geologiens

sikre at ethvert miljos egenart kommer fram. Det er
ogsi nodvendig for i f6 til at mye skjer pi GEOLOGI- Dag i Sverige kommer i Stein 1/2005 - red.)
ENS DAG 2005. Prosjektleder kan ikke klare 6 ha en
Pimelding pi side 34. (red.anm.)
hind med i alt.
Men hva skal si GEOLOGIENS DAG 2005 sentralt
gare? Yijobber for at flest mulig kommer med, vi
Vpso ET BESnK:
skal lage en internettside, der hele arrangementet
presentes og hvor et landsdekkende program leg-

M skal markedsfore det hele pi mange vis slik
at det blir en fest over hele landet med mange besokende.
ges ut.

Profil.

En enhetlig profil

pi

arrangementene under
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Aoningstider museet:
01. 06-31. 08 alle dager: 09.00-20.00
01. 09-31. 05 Mandag-fredag: 08.30-15.30
Lordager: 1 1.00-17.00
Sondager: 1 1.00-17.00

GEOLOGIENS DAG 2005 vil gjore det lett for publikum og media 6 fh aye ph oss, og den vil vekke nysgjerrighet. For oss gior profilen det tydelig atvihsrer sammen, enten vi jobber pi en plattform, er forsker eller amatorgeolog. Enhver kan profilere sin aktivitet, samtidig som det vil styrke opplevelsen av
fellesskap. Alle lokale arrangorer kan bruke profilen i
forbindelse med GEOLOGIENS DAG 2005.
Logoen bestir av en klode med en saftig, gronn
skorpe utenpi et blitt hav ellerjorden indre. Teksten

Postadresse: Tromso Museum,
Universitetsmuseet i Tromso, 9037 Tromso
Bessksadresse: Lars Thoringsvei 10
Telefon: 776 45 000, Telefaks: 776 45 520

forteller med en gang hva det handler om.

www.uit.no

Apningstider i Caf6 Rotunden:
Hverdager: 1 1 .00-14.30
Lordag: Stengt
Sondag: 12.00-16.30
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