
Geologi.

Geolqgi er yitensk_ap€n om Jorda, - dens sammensetning, oppbygning og utvik-
ling. Samm€n med de andre geovitenskapene geografi og geofosikk bidrar geolo-
gen til e oke-kunnskapen om den planet vi leveipA. Min ogs6 utforskninlen av
menen og andre himmellegemer er med pA e oke forstAelsen for vfu egen [lode.

Geotoglsk fagkunnskap anvendes pe mange omrider i samfunnet: I industri og
bergverksvirksomhet, i leting etter natunesurser som ma.lmer, kull og olje. grusl
forekomster og gunnvann, i planlegging av veier, broer, tunneler, havner og andre
storre byggeprosjekter til lands og Ul vanns, i offentlig forvaltning og kartlegglng
av r€ssuner, regionplanlegging og bedektede oppgaver, i fonkning og under.
vrsmng.
Geologi er en svart mangfoldignatuMtenskap som anvender kunnskaper fra
mange andrc yitenskaper, mest matematikk, fysikk, kjemi og biologi, for i'belyse
fenomenene og prosessene yi observerer ijordskorpen. Fageikan de-les i to hoved-
retninger, den ene med hovedvekten p[ fysisk-kjemiske problemstillinger, den
andrc med vekten pA biologiske. Innenfor disse igien er det spesialgrener, men de
ulike grenene er ikke skarpt avgrenset fra hverandre, og stoire geologiske fonk-
ningsarbeider blil i dag ofte utfort ved samarbeid mellom speiialistir fra flere
grener.
En kort beskrivelse av de ulike grenene kan natudig begynne med tektonikken,
fagfeltet som omfatter oppbyggingen av jordskorpen og de krefter og bevegelser
som har fomet den, fra de helt lokale til de globale forhold. Med geofysiske
metoder studeres de dypere lag avjordskoryen, ogjordskjelvforskningen gr grunn-
leggende informasjon om det indre av Jorda. Innen strukturgeologi og rcAonal-
geologi undersokes beryartens opptreden og forhold til hverandre innenfor mindre
omrAder, og en soker e finne fram til en fo$teebe av de prosesser som har fore-
gett.
Ndr det gjelder for$eeben av de globale jordskorpeprcsesser, har det skjedd en
utvikling de siste I 5 fu som har virket naermest som en revolusjon innenfor hele
geologien. Det er erkjennelsen av at jordskorpen bestfu av "plater" som beveger
seg i forhold til hverandre. Den snad 75 fu garnle og lenge sterkt kontinental-
driftshypotes€n har i ny skikkelse kommet til heder og verdighet iglen.
lnnen petrologi, mineraiogi ag geokjemi studeres bergarter og mineraler, deres
kjemiske forhold, hvordan de er dannet og omdannet, og hvor gamle de er. Slik
oppnas informasjon om jordskorpens og mantelens oppbygging og utvikling &ien-
nom tidene.
Histodsk geologi og stratigrafi beskjeftiger seg med rekkefolgen av geologiske
begivenheter og hvordan lag i en geologisk lagfolge kan deles inn etter alder og
jevnfores i ulike deler av sitt utbrcdelsesomrlde. Lagens alder bestemmes enten
rclativt, ved hjelp ay fossiler, avtrykk eller rester etter fortidens planter og dyr,
euer absolutt, ved hjelp av radiometriske metoder.
Innen paleontologien studeres plantc- og dyrelivets utviuing pi Jorda &,ennom
rystematiske undersokelser av fossiler. I tilegg til A gi grunnlag for relativ alde$.
bestemmelse, gir fosilene informasjon om fortideni klima, foldeling av land og
hav, havstrommer m.y. Det har utviklet seg fo$kjellige gener innen paleontolo-
gien alt etter de problemestillinger som en soker 6lose ved hjelp av fossilene . Mikro-
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paleontologi har fAtt serlig stor okonomisk betydning i forbindelse med flere
typer undersokelser av materiale fra oljeboringer.
Kvartargeologien beskjeftiger seg med de siste 2-3 millioner lrav Jordas historie,
kvartertiden. Her dreier det seg se ig om A kartlegge utbredelse og opprinnelse
av losmassene som dekker den faste berggunn. Sedimentologene studerer blde
slike los€ avsetninSer, og avs€tninger fra eldrc tidsav$ tt som er herdnet til stein.
Ved feltundersokelser og bruk av modeme analysemetoder, f,eks. ved mikroskop,
elektomikroskop, rontgenundersokelser osv. kan en fmne ut hvoldan sedimentene
ble dannet. Slike opplysninger er av stor betydning for vurdering av hydro'
geologiske og petoleumsgeologiske problemer.

Geologi som ydre.

Norge har et stort underskudd pi geologer og vil komme til A ha det i lang tid
framover, noe som isar skyldes det store antall fagfolk som trcngs til oljevirksom-
heten. Dett€ a$eidsfeltet for geologer er barc fe & gammelt her i landet, men
det er pA god vei til e bf det sto$te.
Geologenes yrkeunuligheter sperner ellers over et meget bredt register ay arbeids-
oppgaver og arbeidsgiverkategorier. Oppgavene er knyttet til utnyttelse av malmer
og andre naturressu$er som glus og grunnvann, til annleggsvirksomhet av mange
slag, okonomisk kartlegging og resursfowaltning er forholdsvis nye arbeidsfelter
i sterkutvikling. En stor gruppe geologer arbeider innenfor forskning og undewis-
ning pA uniyersitets- og hoyskolenivA.
Geologenes arbeid er i stor grad knyttet til unde$okelset ute i felt. Det gir derfor
rik anledning til I kombinere arbeid med friluftsliv for den som s€tter stor pds pe
det.
Arbeidsgiveme er, foruten oljeindustrien, private gnrve-, anleggs- og konsulent-
virksomheter, og en lang rekke offentlige etater og ilstitusjoner. Til de storste
offentlige virksomhetene hopr Noryes Geologiske Undersokelse og uniye$-
itelenes og hoyskolenes geologiske institutter, andre av betydning er Oljedirek-
tomtet, Vegdirektoratet,I.{orges Statsbaner, tnstitutt for kontinentalsokkel.
undersokelser, Norges geot€kniske institutt og Nolsk Polarinsdtutt.
Fi geologer har gett inn i skolen som larere. Dette er sikkert medvirkende til at
kunnskaper'om geologiske forhold og vArt geologiske ressursgrunnlag fAr si
liten plass i undervisningen. Det er sterkt onskelig at flere larere i ungdoms.
skolen og den videreg{ende skole fir en viss utdannelse i geologiske fag.

Fortsettes i neste nummer.

NATI,JRMINNE PA IJLA I TIOLLING.

Det er i statsdd besluttet a opprette et natuminne pe ca.O,5 da. pA den
felleskonununale eiendommen Sandvika i Ula.
Formabt er A frede en forckomst ay et blAfarget feltspatmineral, kryp-
top€rthitt. Irkaliteten mA sies a verc klassisk og ble beskrevet se tidlig
somi 1890. (Dette gieder mdnesteinen fia Ula. NB )
Alle inngrep som kan skade forekomsten er forbudt. Sp€sielt bor man
legge merke til forbud mot innsdnling av prover fra fast fiell ellet lose
steiner samt dssing av tegn, figurer eJ. i lellet.
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