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Ny konservator ved NHM
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Ikke bare Æresnysgjerrigper

Etter prisutdelingen var det autografskriving og tv-intervju.

Som de fl este har fått med seg, har Geolo-
gisk museum ved Naturhistorisk Museum 
på Tøyen i Oslo fått en ny konservator, 
Rune Selbekk. Han etterfølger Gunnar 
Raade, som trakk seg tilbake med AFP et-
ter 22 år i stillingen.

Rune har trønderske aner, og er (var!!), 
som de fl este som leser dette bladet, en iv-
rig amatørgeolog. Han gjorde som mange 
amatører før ham, han bestemte seg for å 
vie sitt liv til geologien, og skaffet seg for-
mell utdannelse innen området. 

Han er utdannet i Trondheim og Bergen, 
hvor han tok hovedfag, innen Eksperimen-

tell Petrologi og Geo-kjemi/Mineralogi. 
Han tok Doktorgrad i Tromsø.

Rune kommer sist fra et 3-årig engasjement 
ved universitetet i Freiburg i Tyskland, i en 
Forsker og undervisningsstilling.

At han nå har havnet på NHM lover bra 
for oss alle, med sin bakgrunn som ama-
tørmineralog har han stor forståelse for det 
behov amatørene har for kontakt med det 
geologiske fagmiljøet, en arv han også tar 
opp fra sin forgjenger.

Vi ønsker ham lykke til i stillingen, og ser 
fram til et fruktbart samarbeid!

Rune Selbekk, ny konservator ved NHM, seksjon for Geologi.

Den nysjerrige dinosaurforskeren Jørn 
Hurum ble i desember kåret til Æresnys-
gjerrigper. En pris som kun Thor Heyer-
dal har fått før han. 

Jørn er en dyktig forsker og formidler som 
er opptatt av at både store og små skal for-
stå det han forteller. Han har en unik evne 
til å engasjere dem han er sammen med.

– ”Vi forskere formidler ofte bare til 
hverandre gjennom veldig spesialiserte 
blader på et språk ingen andre kan forstå 
enn de få som driver med akkurat det 
samme. Derfor klarer vi ikke å forklare 
hvorfor det er så viktig med forskning. 
For å fortelle andre om forskningen min 
bruker jeg et fugleperspektiv”, forklarer 
Jørn til Nysgjerrigper.no.

Det betyr blant annet at han bruker fl ere 
dagligdagse ord og forklarer så enkelt at 
også de minste forstår.

Det sies at de fl este forskere frykter et 
mediesirkus, det gjelder ikke Jørn, han 
skaper det. Noe vi har sett til fulle den siste 
måneden. 

For frem til mai har Jørn stort sett blitt om-
talt som ”Norges eneste  dinosaurforsker”. 
Etter presentasjon av den 60 cm store fos-
silsensasjonen IDA eller ”Darwinius masil-
lae” som det offi sielle navnet kan blir (ikke 
godkjent ennå) har det dukket opp nye tit-
ler på Jørn. 

Rockepaleontologen, mediemesteren, di-
nosaurjegeren og monsterforskeren er noen 
av de nye titlene som er bruk.

Vi hobby-paleontologer gleder oss til å se 
IDA på Naturhistorisk museum. Og for de 
som skal på årets steintreff i Eidsfoss vil 
PalVenn der stille ut en kopi av IDA.
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