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        UTSIKTER I 
     GEOPARKEN

Utsikt fra Frierstien, Porsgrunn



Marble arch caves geopark er lokalisert i Nord-Irland. Det er først og fremst elve-
systemet med de vakreste grotter under Cuilcagh fjellet som danner hovedattrak-
sjonene i Marble Arch, men senere utvidelser har innlemmet også vakre istidsland-
skap i County Cavan i Irland. Marble Arch Caves European Geopark er således den 
første transnasjonale Geoparken i det europeiske nettverket og viser at geologi 
ikke forholder seg til landegrenser. 

Gea Norvegica Geopark presenterer en av våre europeiske søsterparker: 

Marble Arch Caves 
                           geopark



Marble Arch Grottene ble åpnet for publikum allerede 
i 1985. I 2001 ble Marble Arch tatt opp som medlem, 
som en av de første av det Unesco-støttede nettverket 
av geoparker. I dag utgjør geoparken en helhetlig fortel-
ling om den geologiske og naturhistoriske utviklingen 
i området, med tilhørende arkeologiske funn, en rik 
kulturhistorie og verdenskjente myrøkosystemer. 

Grottene utgjør en stor attraksjon, og vannet renner inn 
i fjellet ved hjelp av tre elver. Disse går gjennom kalk-
steinsfjellet Cuilcagh, ned i grottene og munner i Cladagh-
elva, hvor den kjente steinbroa Marble Arch krysser elva. 

Områdene tiltrekker seg turister, forskere og skolebarn 
som tar del i grotteturer med båt, fjellvandring på 
Cuilcagh, utsikten fra Magho klippene eller de mange 
stoppene langs veiene i området.

http://www.marblearchcavesgeopark.com/

Giant's Causeway er et stort område av søylebasalt 
som utgjør en verdensattraksjon. Kystområdet er del 
av UNESCOs verdensarv og er vel verdt et besøk.

3

                                                  Med hilsen
                                                 Kristin Rangnes
                                                   Daglig leder

Høysesong i Gea Norvegica
Vår og forsommer er travle tider i geoparken. 
Da er det fine forhold for turer, geologien er 
synlig og alt som vokser viser naturen i end-
ring. ”Ukas tur” tar en pause i juli, men turene 
er tilbake etter sommeren, dette er et fint tilbud 
til dere som vil se nye områder i geoparken 
eller kanskje lære noe nytt om nærområdet. I 
tillegg til ”Ukas tur” har det vært mange ar-
rangementer og turer med skoler, foreninger 
og firmaer. Som dere ser av denne utgaven 
av informasjonsbrevet, har det vært en aktiv 
”EGN week” med stort fokus på barn og unge. 
Her har det vært mye moro!

Siden sist har det skjedd viktige ting i vårt 
globale nettverk av geoparker. Det foregår et 
stort arbeid mot UNESCO for å gjøre sam-
arbeidet mellom Global Geoparks Network 
og UNESCO enda tydeligere. Særlig spen-
nende er det jo da at vår gode norgesvenn og 
”vice-coordinator” i den europeiske delen av 
nettverket, Patrick McKeever, har begynt i ny 
jobb i UNESCO, som leder av ”Earth Science 
Section”.

Selv om Gea Norvegica Geopark har ek-
sistert siden 2004, er det ikke alle som er 
like godt kjent med hva vi er. Vi er ikke en 
steinpark for geologer, og vårt medlemskap 
i det globale nettverket legger føringer for 
våre aktiviteter. I forhold til UNESCO skal en 
geopark formidle kunnskapen om geologien 
og om hvordan vi skal forvalte vår geologiske 
naturarv til beste for framtidige generasjoner. 
Vi tror økt kunnskap og bevissthet gjør at det 
blir større interesse for å bruke bærekraftig og 
ivareta, les informasjonsbrevet og få en smake-
bit på hvordan vi jobber i geoparken. 

Marble Arch Caves

Google Map

Marble Arch 
Caves geopark



MYE AKTIVITET RUNDT 
FEN-VULKANEN

Geoparken og Nome kommune, 
i samarbeid med aktørene 

i  Drømmemilaprosjektet har dette 
året fått mer liv i Fenvulkanen. Vel 
og merke er den verdensberømte 
kalksteinsvulkanen fortsatt død, men 
formidlingen rundt den har kommet 
inn i nye former. Både i form av bro-
sjyren Fen – fra Vulkan til Velstand 
og med økt fokus på presentasjons-
formene, skal historiene knyttet til 
Fenvulkanen bli mer tilgjengelige  
for folk flest.

 Målet med Drømmemila er en-
klere tilgjengelighet til attraksjonen 
på Ulefoss, og Geoparkens mål er i 
tråd med dette. Nome kommune har 
hatt stor fokus på veitraséen, kalt 
«Geoparkstien» forbi Øra rasteplass 
langs vannet til Simonsodden det 
siste året, og selv om det gjenstår litt 
før den er helt ferdig har lokalbe-
folkningen allerede tatt den i bruk. 
Denne spiller en stor rolle i formid-
lingen av Fenområdet og til tross for 
at man holder seg på utsiden av 

kjerneområdene til jernverksgruvene 
får man en oversikt over området. 
Med en guide vil man få flere inn-
spill hele veien som viser geologiens 
viktige betydning i oppbyggingen av 
industri og utvikling av Ulefossam-
funnet. Offisiell åpning av «Geopark- 
stien» vil bli annonsert. 

For sommeren finner du Fen- 
brosjyrene bl.a. på Øvre Verket, som 
er en partner til Geoparken.

v/Anne Aasmundsen

I området rundt Ulefoss i Nome kom-
mune var det for om lag 580 millioner 

år siden en meget spesiell vulkansk 
aktivitet. Selve vulkanen er forlengst 
borte, men sporene etter den – og de 
voldsomme kreftene som utfoldet seg 
er tydelige nok. 
  Da den store norske geologen Walde-
mar C. Brøgger (1851-1940) beskrev 
bergartene  på Fen i 1921, var mange 
av dem nye for vitenskapen. Brøgger 
undret seg en hel del over disse spesiel-
le bergartene. Det var ganske åpenbart 
at en del av dem var kalksteiner, men 
opprinnelsen deres var noe å spekulere 
på. Brøgger kom fram til at akkurat 
disse kalksteinene måtte ha sammen-

heng med vulkansk aktivitet, altså være 
såkalte magmatiske bergarter – dannet 
fra magma. Dette var kontroversielle 
teorier i Brøggers samtid, og det var 
først på 1960-tallet, ved oppdagelsen 
av en tilsvarende vulkan, fortsatt aktiv, 
i Afrika at det geologiske fagmiljøet 
måtte erkjenne at Brøgger hadde hatt 
rett..
 
I geoparkens nye, fyldige brosjyre 
om Fen og Fensfeltet kan du lese 
om denne fascinerende historien, i 
tillegg til en grundig oversikt over 
Fens spennende geologi og hva 
denne har betydd for framveksten 
av samfunn og industri på Ulefoss.  Waldemar C. Brøgger

Av gode grunner må vi i i stor grad 
benytte fantasi og forestillingsevne for å 
gjengi Fen-vulkanen i sin fordums prakt.

Kanskje så den omtrent slik ut for 580 
millioner år siden..?
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FEN og 

FENSFELTET

Historien om Fen i Nome er historien 

om en helt spesiell vulkan, om en 

intens faglig debatt fra 1920-tallet og 

fram mot i dag, og om en rekke sjeldne 

bergarter og uvanlige mineraler.

Til historien hører også en middel-

alderkirke med ornamenteringer i 

føyelig vulkansk kalkstein, et jernverk 

basert på jern fra denne vulkanen 

og framveksten av et samfunn. 

Bergartene på Fen har fanget interessen 

til geologer langt utenfor Norges grenser.

De samme bergartene, og omstendig- 

hetene de ble til under, har også vært 

bestemmende for Ulefossamfunnets 

utvikling og fascinerende historie.  

Foto: Sverre S. AkSneS

SIDE
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Geologien 

Om Fens botanikk 

Fensgruvene og jernverket på Ulefoss

Søve gruver og A/S Norsk Bergverk 1951–1965  
18

34

Ny Fen-brosjyre og «Drømmemila»

v/Anne Aasmundsen

Under the auspices of                   UNESCO

Fen  Fra vulkan til velstand

GEA NORVEGICAGEOPARK

ISBN: 978-82-93189-03-9

Gea Norvegica Geopark

Gea Norvegica Geopark er den første geoparken i 
Norden med medlemsskap i «European Geoparks 
Network» og «Global Geoparks Network». 
Disse nettverkene er støttet av Unesco og omfatter 
77 geoparker (i 2011), fordelt over hele verden.

Gea Norvegica Geopark har som mål å spre 
kunnskap om vår geologiske naturarv og hva den 

har betydd for bosetting, næringsliv og kultur.
I dette inngår å synliggjøre samspillet i naturen, 
samt å vise de små og store sammenhenger som 
har formet, og som fortsatt former vårt varierte 
distrikt – fra fjell til kyst. Gjennom allsidig informasjon i brosjyrer og på 

internett, og ved guidede turer til utvalgte 
lokaliteter, søker Geoparken å skape engasjement 

og forståelse for en naturarv vi alle deler, og som 

omgir oss daglig. Forhåpentligvis vil dette også bidra til å gjøre den 

enkeltes naturglede enda større!

Les mer på www.geanor.no og på Facebook. 
Kontakt oss på post@geanor.noBesøksadresse: Kjølnes Ring 30, 3918 Porsgrunn
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UNDER: Fra Drømmemila-dagen 19.mai. Sverre Aksnes deler 
gjerne av sin store kunnskap om Fens spennende geologi og 
historie for mengden av interesserte tilhørere.

OVER: Ny 40-siders brosjyre tar for seg Fens spennende geologi  
– dannet av vulkansk aktivitet for hundrevis av millioner år siden, 
og hvordan menneskene i Ulefoss-samfunnet har nyttiggjort seg 
denne geologiske arven fra fjern fortid. 



G E O P A R K - P A R T N E R

Auen Urtegård i SiljanVi presenterer:

Anne på Auen Urtegård gjør mer enn å dyrke krydderurter. Hun 
arrangerer allsangkvelder på torsdager, kunstutstillinger, utleie 

av kanoer og overnatting. 
– Riktignok er plantene noe som alltid følger meg, grupper kon-

takter meg til stadighet for omvisning, urtekurs eller kjøp av planter, 
men jeg liker å ha flere bein å stå på, sier den kreative dama som 
også står bak Geoparkens Villblomst-te. 

Det er nettopp koblingen til naturen og hennes mange måter å be-
lyse denne på som gjør henne til en geoparkpartner. Annes konsept 
ønsker å utgjøre en forskjell hos folk. Hun ønsker å dele atmosfæren 
på Auen med flere og håper at langsomheten og naturen her er en 
sunnhet som igjen gir energi og kreativitet i vår travle hverdag. 

Anne viser gladelig fram fjøsatelieet, forteller om tida med sauer 
på gården, snakker om tuppene som kanskje flytter inn i tuppehuset 
igjen, og reklamerer for den kommende utstillingen med den rus-
siske maleren Juri Voronov i sommer; ingenting vitner om at tida 
står stille på Auen og pågangsmotet er ekte. 

Siden oppstarten i 1990 har mange funnet veien innom Auen     
Urtegård som ligger idyllisk til langs Siljanelva på grensa mellom 
Siljan og Larvik. Områdene ligger på næringsrik berggrunn, og  
larvikitt som er Norges nasjonalbergart, bidar til en svært frodig 
natur. 

Anne Kristine Sannes Gundersen

Samarbeid med partnere om 
geopark-relaterte produkter er 

spennende. Geoparkens villblomst-
te, utviklet av Anne, er laget av 
lokale villblomstene på Auen.

v/Anne Aasmundsen

P A R T N E R
M E D

«Jeg henta de på Torp, 
de leide kanoer og var 

på telttur i tre dager
 i områdene her»
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v/Anne Aasmundsen

v/Anne Aasmundsen

Fossum 
– ny lokalitet i Geoparken

Denne våren har Fossum i Skien 
blitt innlemmet som ny lokalitet i 

Geoparken. Området er lett tilgjengelig 
langs veien, og mange vil få tilgang til 
informasjonen og den pent opparbeidede 
plassen. Samarbeidet mellom Skole-
museets initiativtakere og grunneier 
Løvenskiold har vært en god prosess, og 
åpningen 3. mai var en flott markering.  
Det er omkring 15 tilrettelagte lokaliteter 
innenfor de åtte kommunene, og behovet 
for informasjon er stadig økende. Det 
er til enhver tid en avveining å vurdere 
fysisk tilrettelegging sammen med andre 
formidlingsmåter som nettsider, turer, 
informasjonsmateriell og lokale ambas-
sadører og partnere. 

Til venstre: Fra åpningen 3.mai.
En av initiativtakerne, Tormod 
Aulebo, orienterte om Fossums 
historie. Skiltene er plassert på det 
tidligere sentrale industriområdet 
på Fossum, hvor den gamle mas-
ovnen sto. Skiltene viser historien 
og koblingen til naturressursene i 
Fossumskogene.

Løvenskiold Fossum Hovedgård

Over: Kanon produsert på 
Fossum Jernverk



Rakubrenning – opprinnelig en 
gammel japansk teknikk

Kunst og
         geologi 

Rakubrenning med kunstner 
Trond Fredriksen i Tjølling 

Elleve ungdommer i alderen 13-16 
år fikk en innføring i Rakubrenning 
av keramikk hjemme på tunet hos 
Trond Fredriksen. 

 Rakubrenning er spesiell siden 
keramikken tas ut av ovnen ved ca. 
1000 grader og legges i noe brenn-
bart, ofte sagflis, for å trekke ut 
oksygenet i leira. Dette for å gjøre 
keramikken svart. Ofte legges det på 
glasurer som krakelerer, noe som gir 
vakre mønstre.

 I tillegg fikk de fremmøtte dreie 
sitt eget kunstverk på dreiemaskin 
og de fikk en innføring i de andre 
 arbeidsmetodene til Trond Fredrik-
sen. To kunst og håndtverkslærere 
fra Brunla Ungdomsskole hadde 
også møtt frem og fikk oppgradert 
sin kunnskap om rakubrenning. 
Dette ville de ta videre til skolen. 

I 2011 ble Geoparken til-
delt midler fra utdannings- 
direktoratet som skulle brukes 
på tverrfaglige kulturtilbud. I 
forbindelse med den europeiske 
geopark-uka som arrangeres i 
alle geoparker rundt midten av 
juni for å promotere geologi  og 
EGN generelt, valgte vi å lage 
tre arrangementer for barn med 

tema kunst og geologi. 

Båttur i Kragerøskjærgården 
med kunstner Katja Aarflot

En regnfull lørdag i juni møtte tolv 
barn i alderen 9-13 år for å bli med 
på båttur i Kragerøskjærgården. Vi 
hadde leid inn leirskolebåten Gum-
øy for en uforglemmelig tur. 

Fjellformasjoner, sprekker i fjell, 
lys og skygge har gitt opphav til 
sagn, eventyr, navn på og fortel-
linger om steder over hele Norge og 
verden for øvrig. Vi ønsket å bruke 
denne tradisjonen på nye måter i 
et kreativt møte mellom barn og 
Kragerøskjærgårdens fantastiske 
geologi og topografi.

 Kunstner Katja Aarflot innførte de 
fremmøtte i folkloristikkens verden 
i form av eventyr og sagn knyttet til 
fjell i norsk folketro. Enkle tegne-
teknikker inngikk i programmet 
hvor bruk av kull, kritt, grafitt og 
grovt akvarellpapir ga grunnlaget 
for eksperimentering med former 
og farger. Elevene på kurset fikk 
utdelt en skisseblokk hver til turen 
som gikk mellom holmer og skjær 
fra Kragerø til Jomfruland. Vi kjørte 
gjennom Eidskilskanalen og Orme-
leia på vei utover, og forbi Elefanten 
og Hestehuet på vei innover. 

Europeisk geopark-uke med tema:

Kunst og geologi 



Anne Helene Moe gir gode råd til unge kunstmalere på 
Rognstranda.

Kunst og
         geologi 
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Vi møtte både sel, måker og et 
rådyr på en holme i tillegg til alle 
de imaginære dyrene og personene i 
fjellet, på holmer og skjær i naturen.

 På Jomfruland gikk vi i land og 
hadde en tegneøkt inne i Kystkultur-
senteret. Vi rakk også en tur oppom 
steinutstillingen ved tårnet før vi 
måtte returnere.

 Kunstverkene som ble produsert 
på denne turen henger hele somme-
ren i utstillingen ved tårnet. Den vil 
være åpen i forbindelse med Jom-
frulandsutstillingen.

Malekurs på Rognstranda 
med kunstpedagog Anne 
Helene Moe
Elleve barn i alderen 5 til 10 år 
trosset et øsende regnvær og møtte 
på Rognstranda til malekurset Mal 
berget. Daglig leder av Fagerheim-
låven Anne Helene Moe begynte 
med å fortelle et egenkomponert 
eventyr om Rognstrandas geolo-
giske tilblivelse med Gerda Gneis, 
Herr Rognsåsen og Trilobitta som 
hovedpersoner.
 Idet vi skulle starte å male brøt 
solen gjennom. Etter å ha grunnet 
lerretene sine gikk barna på jakt 
etter formasjoner i svabergene og i 
Rogsnåsen. Dette festet de til sine 

Trond Fredriksen viser arbeidsgangen i 
framstillingen av keramisk kunst for nysgjerrige 
kursdeltakere i Tjølling.

Katja Aarflot inspirerer fantasi og skaperglede under avsluttende 
tegneøkt i Kystkultursenteret på Jomfruland.

skisseblokker før de gikk tilbake og 
malte det de hadde sett på lerretene 
sine. 
Maleriene ble utstilt søndagen etter 
i en egen utstilling på Fagerheimlå-
ven med mozell og saltstenger. Det 
er også trykket en utstillingskatalog 

med bildene og tekst til bildene. 

Resten av sommeren henger maleri-
ene på Bamble bibliotek. Ta gjerne 
en tur innom og se!

v/Mona Holte

S k a p e n d e  f o r S o m m e r  i  G e o p a r k e n



Rakubrenning i Tjølling

Fantasieggende båttur i Kragerøskjærgården

Mal berget på Rognstranda
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S k a p e n d e  f o r S o m m e r  i  G e o p a r k e n



".. fortsatt bidrar vannets 
krefter og den pågående 
landhevingen til at landska-
pet sakte, men sikkert formes.  
I dag svinger Numedalslågen 
seg i både hurtige kast og 
over rolige strekk, men hvilke  
krefter som har virket og 
fortsatt former landskapet, 
kan være vanskelig å fore-
stille seg.."
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«Lågendalen – fra 
fjord til frodig elveløp» 

Få med deg en kortversjon av det 
geologiske grunnlaget i Lågenda-
len, og hvordan dette har bidratt 
til et svært ressursrikt elveløp. 
   Flere lokale partnere i Lardal 
bidrar til å vise denne historien, 
og brosjyren gir deg en presenta-
sjon av steder der du kan få mer 
informasjon.   

Nye partnere i Geoparken
Geoparken har gjennom flere år samarbeidet med lokale bedrifter 

som driver sin næring basert på naturens forutsetninger. Disse 
er viktige formidlere av naturen og bidrar til å vise hvordan naturen 
kan brukes på bærekraftige måter i utvikling og nyskaping. Vi har 
partnere både innen lokalmat, opplevelsesaktiviteter og kunst/kultur. 

Denne våren har vi fått på plass fire nye partnere og ønsker 
dem velkommen inn i samarbeidet. Partnerarbeidet begynner 
å få tydelige ringvirkninger, og flere henvender seg med ønske 
om å bli formelle Geoparkpartnere. De ser nytten av å stå under 
en felles paraply av lokale aktører med naturen i sentrum. 

Vi har plass til flere!

• Ragnas Hjemmebakeri
• Opptur Villmarksopplevelser

• Telemark Kanalcamping
• Brufoss 

Under the auspices of 

UNESCO

Gea Norvegica Geopark

Gea Norvegica Geopark er den første geoparken i 

Norden med medlemsskap i «European Geoparks 

Network» og «Global Geoparks Network». 

Disse nettverkene er støttet av Unesco og omfatter 

omlag 80 geoparker, fordelt over hele verden.

Les mer på www.geanor.no og på Facebook. 

Kontakt oss på post@geanor.no

Besøksadresse: Kjølnes Ring 30, 3918 Porsgrunn

GEA NORVEGICA

GEOPARK

Under the auspices of

                   UNESCO
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«Lågen, fossen og laksen»

Få med deg geoparkguiding i Kjærra i sommer!

Hver torsdag kl.17.00 i samarbeid med Kjærrafisket.

Mer info på www.geanor.no

Lågendalen
      Fra fjord til 
   frodig elveløp

Gea Norvegica Geopark har som mål å spre 

kunnskap om vår geologiske naturarv og hva den 

har betydd for bosetting, næringsliv og kultur.

I dette inngår å synliggjøre samspillet i naturen, 

samt å vise de små og store sammenhenger som 

har formet, og som fortsatt former vårt varierte 

distrikt – fra fjell til kyst. 

Gjennom allsidig informasjon i brosjyrer og på 

internett, og ved guidede turer til utvalgte 

lokaliteter, søker Geoparken å skape engasjement 

og forståelse for en naturarv vi alle deler, og som 

omgir oss daglig. 

Forhåpentligvis vil dette også bidra til å gjøre den 

enkeltes naturglede enda større!

Lokale bedrifter med naturen i sentrum 

Geoparkpartnere er små eller mellomstore, lokale aktører. 

De driver sin næring basert på naturens forutsetninger, og 

har en bærekraftig grunntanke i bunn. Gjennom produkter 

eller aktiviteter er våre partnere viktige formidlere av 

naturen, og de viser hvordan naturen legger premisser for 

utvikling og nyskaping. De kan være behjelpelige med 

informasjon om Gea Norvegica Geopark.

I Lardal finnes mange gode partnere:

Kjærra FosseparK

Kjærra Fossepark strekker seg på begge sider av Lågen, 

og forbundet av den frittsvevende hengebrua, kan man 

nyte dette friområdet. Her er laksen og den øvrige natu-

ren viktige attraksjoner, og man får et spennende møte 

med en friluftspark med god tilrettelegging.

Høyt og lavt aKtivitetsparK

Høyt og Lavt er lokalisert nær Lågen, i Kjærra, og kan 

skilte med Skandinavias største klatrepark. Parkens 

konsept bygger på skånsomme innretninger i naturlige 

omgivelser, og man kan nyte friluftslivets gleder såvel fra 

skogbunnen som fra tretoppene – iført sele og hjelm.

BruFoss AS
På Brufoss er både laks og overnatting i sentrum. Med  

beliggenhet nær Lågen og med kort avstikker fra veien, 

er mange innom på Brufoss i løpet av sommeren – med 

fisking som mål eller som et godt stopp på reisen.

ragnas HjemmeBaKeri

Med hjemmbakst basert på lokalt mel fra Kvelde Mølle 

viser Ragna en svært god kobling mellom næring og res-

surser. Kornet er dyrket rundt husveggene og ender opp 

som velduftende bakverk.

opptur villmarKsopplevelser 

Med naturens tålegrense i bunn, vil også den enkeltes 

tålegrense prøves ut i møte med Opptur Villmarks- 

opplevelser. Her brukes Lardals vakre og ville natur som 

utgangspunkt for grupper og turer.
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06.06.2012   11:39:55

Ny brosjyre for Lardal:

Våre nye partnere:

P A R T N E R
M E D

I anledning det nye partnerskapet vartet Ragnas Hjemmebakeri opp med velsmakende 
bakst inspirert av den lokale geologien, nærmere bestemt rombeporfyr.



I løpet av våren har vi i Geoparken undervist mange skoleklasser ute i 
felt, og både ansatte og lokale guider har vært i sving. Etterspørselen 
er økende både fra grunnskole og høyere utdanning. 

Årlig bidrar GNG inn i HiTs 
feltundervisning som berører 

Geoparkområdet. Dessuten har flere 
internasjonale undervisningsmiljøer 
vært med oss denne våren, og det 
internasjonale utvekslingsprosjektet 
Comenius har bl.a deltatt med barn 

fra både Lunde- og Jorde skoler. 
Rognstranda i Bamble og Mølen i 

Brunlanes er to av Geoparkens mest 
besøkte og populære lokaliteter og 
har vært i hyppig bruk også i forbin-
delse med vårens skoleturer. Noen 
klasser fikk i tillegg oppleve stein- 

industrien i full aksjon, både i 
Bjørntvedtbruddet (Porsgrunn) og 
Lundhs Larvikittbrudd i Tvedalen. 
En stor takk til Knut, Thomas og 
Reidar i bruddene for god tilrette-
legging og godt samarbeid!

I Lundhs larvikittbrudd i Tveda-
len ble elever gjort kjent med 
steinbruddsdrift via Norges 
nasjonal-bergart.

Ivrige studenter fra HiT under 
studie av den vakre Rams-
lauken i Rognsåsenlia. Denne 
planten har svært begrenset 
utbredelse, gjerne begrenset 
til næringsrike løvskogslier. 
Dette øker elevenes forståelse 
av sammenhengen mellom 
geologi og flora.

v/Jane Dolven
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Feltundervisning i Geoparken



På Larvik Museum hadde de en 
flott utstilling fra Larvikittbrud-

dene og om Norges nasjonalbergart 
larvikitt. Men slik som brudd og 
bergarter krever armslag, tok også 
utstillingen stor plass og museet så 
seg nødt til å gjøre noen endringer. 
Tjølling historielag sa ja til å overta 
alt materialet og har satt opp utstillin-
gen på nytt i sine lokaler på preste-
gården på Tjøllingvollen. Og det har 
ikke vært en lettvint jobb! 

Utstillingen inneholdt blant annet 
en modell av et brudd, bygninger 
fra tidlig drift og mange eksempler 
på den store variasjonen som selv 
steinen viser. Her var alt fra lyseblå 
blokker fra Tvedalen via mørke 
blokker med grønnskjær fra Klåstad 
til den røde tønsbergitten, som også 

Fylkesmannen i Vestfold, Erling Lae og 
flere fra hans stab, var med på tur i geo-
parken og fikk blant annet se utstillingen. 

Fra venstre: geoparkguide Reidar Løvås, 
landbruksdirektør Olav Sandlund, leder 
i Tjølling historielag Edgar Skow, fylkes-
mann Erling Lae, nestleder i Gea Norve-
gica geoparks representantskap Hans Hil-
ding Hønsvall, fylkesmiljøvernsjef Elisabeth 
Rui og Kristin Rangnes fra Gea Norvegica.

er en larvikitt, fra områdene lenger 
øst. Og alt har vært demontert, flyt-
tet og satt opp igjen. Dugnadsgjen-
gen i historielaget har stått på hver 
mandag, de har hatt hjelp av traktor 
og mange ivrige hender. 

Geoparken bistår med den geo-
logiske delen. Denne er ikke riktig 
ferdig enda, vi skal lage nye tekster 
og annet informasjonsmateriell slik 
at utstillingen kan bli lærerik og 
morsom å se. 

På Bygdedagen 10. juni var det 
offisiell åpning med musikk og røm-
megrøt, og det blir noen flere åpne 
dager utover i sesongen. Utover det 
vil utstillingen kunne besøkes via 
Geoparken, og den kommer til å bli 
del av våre guidede turer.   
 

Samarbeid med Tjølling 
historielag

v/Jane Dolven

v/Kristin Rangnes
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Modellen av et larvikittbrudd som sto på 
museet, er nitidig satt sammen igjen på 
Tjølling prestegård. Den gir et godt bilde 
av hvordan disse bruddene ble drevet i 
tidligere tider og litt om livet i bruddet. 

Kjære lesere!
Foran oss ligger noen flotte utemåneder. Vi oppfordrer til å bruke nærområdene, 
naturen og våre tilrettelagte lokaliteter. Da kan du på egenhånd oppsøke det 
Geoparken er fundert på, nemlig geologien og naturen rundt i kommunene. Våre 
partnere vil kunne gi deg utfyllende informasjon og brosjyrer, og fortelle deg om 
hvorfor akkurat de er avhengig av geologien og naturen rundt seg. En oversikt 
over våre partnere finner du på www.geanor.no.



Hærverk på Geopark- 
skiltene i Steinvika

Den 13 mars (2012) kunne Tele-
mark Arbeiderblad (TA) melde 
om at vandaler hadde herjet 
langs turstien fra Steinvika til 
Tangen fort i Langesund fore-
gående helg. I den forbindelse 
var alle Geoparkens fem skilt 
i Steinvika blitt revet ned og 
ødelagt. Kommunen ryddet raskt 
opp og allerede i løpet av en uke 
var nye Geoparkskilt på plass

I anledning malekurs og påfølgende utstilling 
ble det laget egen katalog over de ferdige 
maleriene. 

Til venstre: Noen eksempler fra 
utstillingen – arbeider skapt av 
unge kunstnere i møte med geologi 
og landskap.

Det tok ikke lang tid før kommunen sørget for at 
nye skilt kom på plass i Steinvika.

Utstillinger
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Gea Norvegica Geopark

www.geanor.no
post@geanor.no

Kjølnes Ring 30, 3918 Porsgrunn

Prosjektet «Kunstner møter Geolog» 
har bidratt til spennende bilder fra 

barns tolkning av geologi og landskap. 
Malerarbeidene deres utstilles på Bam-
ble Bibliotek i hele sommer, og likele-
des er det ustilt tegninger på Jomfruland 
vis a vis fyrboligen i sommer. 

v/Mona Holte



Guiding i Geoparken 
i sommer?

Vi ønsker  
alle en riktig god 

sommer!

Grafisk utforming: GNG ved Johannes Fredriksen
Alle fotos ved Gea Norvegica Geopark hvis ikke 
annet angitt

Få med deg geoparkguiding i kjærra Fossepark i juli og august.  
Hver torsdag kl. 17.00 er det orientering om naturen og livet langs 
lågen, etterFulgt av lakseFangst og auksjon. 

Arrangementet «Lågen, fossen og laksen» er et samarbeid 
mellom Geoparken og Kjærrafisket. Vi oppfordrer til å 

bruke dagen i området. 
Høyt og Lavt har spennende klatretilbud og matservering vis a 

vis Fosseparken, så her er det tilbud for enhver smak og alder. 
Følgende datoer gjelder for guidingen: 
 5., 12., 19. og 26. juli, samt 2. og 9. august. 

For mange er sommerferien på hell utover i august og vi 
er klare for en myk overgang til hverdagen. Vi starter derfor 
opp igjen med våre torsdagsturer 2. august kl. 18.00. Turen 
er en del av «Langesund sjømat- og fiskefestival» som pågår 
2.-5. august, en god anledning til å oppleve kysten vår. 

Få også med deg «Kultur og Geologi – gjennom gate og 
strede» - en litt annerledes innføring i bydannelse med geo-
logien som viktig fører; oppmøte er ved Langesund kirke. 

Du får en fullstendig oversikt over høstens åpne, gratis  
turer med guide på www.geanor.no
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Foto over: Høy stemning i Kjærra – som alltid når 
atlantisk laks er på gang!
Foto: Sølver Sjulstad

v/Mona Holte



Besøksadresse:
Kjølnes Ring 30
3918 Porsgrunn

Les mer på:
www.geanor.no 
facebook.com/geanor

Kontakt oss på:
post@geanor.no

 Telefon:            Fax:
 35 57 40 00        35 57 40 10

Les mer om de europeiske og globale geoparkene på
 www.europeangeoparks.org og www.globalgeopark.org/english/


