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Interessen for geologi
Mon interessen for geologi egentlig er lavere
end tidligere? De mindre årgange betyder, at
langt færre end tidligere behøver at overveje
alternative studievalg. Jeg husker tydeligt en
begivenhed med en gymnasieklasse på be-
søg for 10 år siden, hvor søgningen til
geologistudiet var rekordstor. For at rekla-
mere opfordrede jeg Geologisk Instituts
studenterstudievejleder til at begrunde, hvor-
for han havde valgt geologistudiet. Jeg blev
skuffet. “Jeg kunne ikke komme ind som
fysioterapeut”, var den bedste motivation,
han kunne komme op med (han elskede na-
turligvis geologien, da han lærte den at
kende). Vi ved imidlertid fra undersøgelser
de senere år, at flertallet af de (desværre få)
nyoptagne vælger studiet ud fra personlige
lidenskaber for faget. Da jeg sidste år spurg-
te, svarede en nyoptagen pige: “Da jeg som
9-årig stod med mine forældre på kanten af
Vesuv, sagde jeg til mig selv: Sådan noget vil
jeg have med at gøre, når jeg bliver stor”.

Er biologi mere interessant end geologi?
Livet i dets utallige afskygninger og magiske
fremtrædelsesformer fra molekylærbiologi til
Gaia er et uhyre interessant fagområde.
Hvorfor benægte det? Men geologien kan
godt konkurrere på fundamentale temaer.
Den geologiske historie er en hjørnesten i
menneskets erkendelse af vor plads i univer-
sets rum og tid. Tag en båndet jernsten, som
markerer fotosyntesens gennemslag, i den
ene hånd, og en trilobit, som markerer arts-
eksplosionen, i den anden hånd. Tag en
sandsten fra en arkæisk tidevandszone og en
varvig ler fra en prækambrisk istid. Så er
biologiens dybere perspektiv håndgribeligt,

og man begriber kortvarige processers “gyl-
dighed” over et svært fatteligt spand af tid.

De store fysiske processer er også noget
særligt i geologien. Ved en forelæsning om
jordskælv spøgte jeg med, at jordskælv jo
ikke var den farligste trussel i det daglige. Vi
lo alle, undtagen en alvorlig ung mand med
asiatiske træk. “Jeg har (på Filipinerne)
overlevet et jordskælv; men jeg så store rev-
ner åbne sig, opsluge mennesker fra lands-
byen, og lukke sig igen”. Billedet står stadig
på min nethinde.

Geografi kontra geologi?
Forståelsen af menneskers levevilkår og
vekselvirkning med naturgrundlaget er en af
de vigtigste grunde til, at samfundet vil be-
tale for geologers arbejde. I den forstand er
kulturgeografi ikke den ringeste indgang til
geologien. Jeg tror også, at motiverede
kulturgeografer med eventuel efteruddan-
nelse ganske udmærket kan varetage det
meget mere geologisk orienterede pensum,
som skal undervises i det nye gymnasiefag
naturgeografi.

Reklamerer vi nok? Lærer de nok?
Vi som universitetsgeologer har givetvis slet
ikke gjort nok for at udbrede kendskabet til
vort fags spændende aspekter. Geologi er jo
“det hemmelige fag” i gymnasiet. Men der
sker meget mere nu, blandt andet i form af
opsøgende foredrag, Naturvidenskabs-
festival, samt en ny efteruddannelse af
geografilærere.

Universiteternes geologiuddannelse skal
tjene flere formål. Vi skal møde vore nye
studerende i deres grundlæggende fascina-
tion af selve faget. Kurserne midt i studiet
er derimod mere professionsrettede, og
specialeprojekter er hyppigt præget af den
enkelte studerendes fremtidige erhvervs-

ønsker. Universitetsforskere har ofte sam-
arbejdsprojekter med eksterne kontakter, og
typisk er der tilknyttet projektansatte,
specialestuderende og ph.d.-studerende.
Hvorvidt en specialestuderende og erhvervs-
partnere i praksis på egen hånd kan samar-
bejde testes ikke så ofte.

Men lærer de unge nu også nok? Vi æl-
dre vil let forfalde til at måle deres kompe-
tence i detaljen i forhold til, hvad vi lærte.
Måske kender de ikke helt så mange jord-
arter og mineraler. Blæserørsanalyse er
også afskaffet. Til gengæld indeholder ud-
dannelsen nu moderne våde og tørre kemi-
ske analysemetoder, 3D-seismik, klima-
forskning, hydrogeofysik, GIS og databaser.
Et grundkursus i objektorienteret program-
mering bliver det endda også til. Mon ikke
dette, sammen med de geologiske kerne-
kompetencer, giver nye geologikandidater
gode chancer for at udvikle sig sammen med
arbejdsmarkedets skiftende krav.

Kan geologien “uddø”?
Geologi som sådan kan ikke uddø. Ikke en-
gang i stenalderen kunne samfundet fungere
uden geologi. Hvis ikke unge danskere vil
bruge deres liv på geologi, skal driftige indi-
ske og kinesiske ingeniørfirmaer nok komme
flyvende og løse vore problemer med det
danske naturgrundlag, det være sig i Kær-
gård plantage, i Mariager Fjord og ved tun-
nelen til Norge, hvis vi ellers kan betale til
den tid.

Det, som vi vil miste, hvis unge danske-
res opmærksomhed på geologien daler, er
dannelse, dvs. den almene bevidsthed om
det store historiske perspektiv, det
uforanderliges foranderlighed og de store
fysiske processer omkring os. Med lidt store
ord er Geologi mentale rødder for den en-
kelte i en rodløs tid.


