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Den første uken hadde vi et prosjekt som het Geo-
loger ut til skolene. Alle skoler i Osloregionen fikk
tilbud om å få besøk av en geolog. Dette var mer
populært enn vi hadde trodd, dessverre hadde vi
bare nok geologer til halvparten av skolene som
meldte sin interesse. Fredag 8. september mottok vi
800 skoleelever fra 1. til 10. klasse på Naturhistorisk
museum! Det var aktiviteter til alle aldersgrupper og
samtlige lærere var begeistret. Flere av tilbudene gjen-
tok vi søndag 10. september som var en aktivitets-
dag på geologisk museum.

Tyrannosaurus Rex på Aulatrappen på
Universitetsbygningen i Oslo. Mange mente han
burde stå der fast! Foto: Hans Arne Nakrem.

GEOLOGIENS DAG 2006 I OSLO
Av Anne Birkeland

I september gikk den lange geologidagen av stabelen, i Oslo varte den
fra 4. til 17. september! Vi hadde arrangementer på Naturhistorisk
museum i Oslo, på Universitetsplassen midt i byen og ekskursjoner

rundt omkring i Osloområdet. Mellom 5650 og 7650 mennesker fikk
oppleve noe knyttet til geologi disse dagene, blant disse var det rundt

2000 skoleelever.

Innfelt: Opprigging av Tyrannosaurus Rex på
Aulatrappen på Universitetsbygningen i Oslo. Det
tar to timer å rigge den opp og like lang tid å ta
den ned, og fem-seks mann deltok i jobben.
Foto: Hans Arne Nakrem

Alle barn vet at berggrunnen og løsmasser er
grunnen under alle bygg og all kultur!

Foto: Thomas Hansen.
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Lørdag 9. september gikk selve Geologiens Dag
2006 av stabelen på Universitetsplassen i Oslo.
Hovedtrekkplasteret var Tyrannosaurus Rex, som vi
tok med oss fra Geologisk museum og bygget opp
på Aulatrappen! Det var et staselig syn og folk kom
strømmende til. Når de først var der, kunne folk delta
i konkurranser, grave i sandkasser, bli med på vul-

Pusekatter bygger vulkan!
Foto: Thomas Hansen

Natursti i Botanisk hage.
Foto: Thomas Hansen

(Primater i trærne er helt naturlig! Red.anm.)

Omvisning i Paleontologisk
sal med Hans Arne Nakrem.
Foto: Thomas Hansen

Råstoffkonkurransen var med både fredag, lørdag
og søndag. Den var umåtelig populær.
Foto: Thomas Hansen

kanutbrudd og lage jordskjelv. Blant andre deltok
Oslo og Omegn Geologiforening med en stand, og
jeg tror faktisk at de fikk nye medlemmer denne da-
gen.

Søndag 17. september tilbød vi søndagsturer med
geologi. Det var 5 ulike turer som til sammen hadde
330 besøkende.
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Turene gikk til Hovedøya,
Kolsåstoppen og langs
Sognsvannsbekken. De som
ville kunne være med på båt-
tur på Oslofjorden, og folk
på vestsiden av fjorden ble
med på en tur i Lierområdet.

Geologiens Dag i Oslo var
en stor dugnad. 50 innsats-
villige hjelpere var med og
fikk til mange tilbud over
flere dager av mange slag.
Faggeologer, teknikere,
amatørgeologer fra flere hold
var med. Selv hadde jeg pri-
vilegiet med å lede alle disse
toppengasjerte mennes-
kene. Jeg benytter her anled-
ningen til å takke alle
sammen! Vulkanutbrudd i Botanisk hage! Foto: Thomas Hansen

Her hentet ivrige deltakere konkurranseark og
premier. Foto: Thomas Hansen

Skoleelever bygger vulkankjegler.
Etterpå skal de få lage vulkan-
utbrudd med dem. Foto: Thomas
Hansen
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