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Etter vinter kommer vår

Snøen har lagt seg i deler av Geo-
parken og uteaktivitetene er for det 
meste over for i år. Som dere kan 
lese om i denne utgaven av informa-
sjonsbrevet, har vi en variert sesong 
bak oss. Og vi er i gang med planer 
for videre utvikling i 2013 og gleder 
oss blant annet til å sette opp nye 
skilt langs hovedveiene, samarbeide med kommunene 
om skoleopplegg og fortsette jobben med nye attrak-
sjoner og turopplegg. 

Mange mennesker er i kontakt med Geoparken i løpet 
av et år, men det er ikke så godt å si hvor mange. Vi 
har ingen steder der vi tar inngangspenger og teller, 
derfor er våre gode medhjelpere ute i kommunene 
viktige for oss når det gjelder tilbakemeldinger. 

Besøkende fra fjern  
og nær...

Ingeborg Klepp

Vi har besøkt Visit Grenland for å finne ut hvem som er 
den typiske geopark-turist. Visit Grenland dekker hele 
Grenland, dvs Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan med 
turistinformasjon. 

Grenland er Norges 5. største «by» – og ligger midt i 
Geoparken. Vi har besøkt Mette, Marit og Christer på 
Visit Grenland for å høre med dem om hvem den typiske 
geopark-turist er, og hvor han/hun kommer fra. 

Visit Grenland har god kjennskap til Geoparken; de 
ansatte har besøkt de fleste av attraksjonene våre, og de 
har god kunnskap om området. 

Så vi spør Mette Lilleberg: 
– Hvem er den typiske geopark-turist?
Men her er det ikke lett å gi noe entydig svar. Mette 

kan fortelle at det både er lokalbefolkning og turister 
som spør etter geopark-informasjon på turistkontoret. 

– Man kan godt dele de som etterspør informasjon 
om  Geoparken inn i to hovedgrupper: De som har blitt 
nysgjerrige etter å ha sett skiltene langs veien og lurer på 
«hva Geopark er», og så den andre gruppen som allerede 

har kjennskap til hva en geopark er, og som ønsker 
informasjon om hva man kan se og oppleve hvor.

Når det gjelder den første gruppen, forklarer Visit 
Grenland dem hva en geopark er og hva som tilbys. 
De fleste vil da se mer, og utruster seg gjerne rikelig 
med brosjyrer og kart for å kunne ta turer i Geopar-
ken på egen hånd.  Denne gruppen består av alle 
typer mennesker, både barnefamilier og eldre, men 
felles er kanskje 
at de er mer natur- 
interesserte enn 
mange.

I gruppe to, 
fortsetter Mette, 
har vi de som 
har kunnskap 
om hva en 
geopark er fra 
før og for det 
meste vil ha råd 
og tips om hva de bør se. 

Av utenlandske turister er det flest 
tyskere som besøker Geoparken. Tyskland har mange 
etablerte geoparker, og de kjenner godt til konseptet 
med geoparker fra hjemlandet sitt.

Geopark-turisten
– hvem er egentlig det?

Det vi ser, er at det går ut 
stadig med brosjyrer og 
det er vi glade for.  
Å bruke vår felles natur- 
arv – og forvalte denne 
på en god måte, er en 
viktig oppgave. Gjennom 
å spre kunnskap om den 
spennende historien  
naturen representerer, 

mener vi at vi kan ta bedre vare på den. 

Og større kunnskap om stedet vi bor på er alltid både 
nyttig og morsomt. Vi i Geoparken håper dere kan 
finne mye godt lesestoff i denne utgaven av informa-
sjonsbrevet og sammen med oss bruke naturen aktivt 
igjen neste år. 

Vi i Geoparken ønsker alle en             riktig god jul og et godt nytt år!



Gea Norvegica Geopark presenterer en av våre europeiske søsterparker: 

Arouca Geopark 
                       Portugal

I denne utgaven vil vi presentere Arouca Geopark, som ligger 
nord i Portugal, kun 45 min kjøring fra sjarmerende Porto og 
flyplassforbindelse. Arouca var vertskap for årets europeiske  
Geoparkkonferanse 19.-21.september, tilsvarende den som ble 
avholdt hos oss i Langesund i 2011. 

Arouca Geopark 

Arouca Geopark  deler navnet 
med kommunen Arouca, kjent 

for sine flotte bevarte fossiler og 
spesielle eroderte steiner, «stones that 
give birth».

EGN- konferansen samlet om-
kring 400 deltakere fra Europa og 
verden forøvrig. I tre dager ble det 
delt erfaringer og utvekslet ideer i 
nettverket av UNESCO- støttede 

geoparker. Slikt blir det god geo-
parkutvikling av, og Gea Norvegica 
Geopark deltok med flere foredrag 
og i ulike nettverksmøter.

I et typisk nordportugisisk fjell-
landskap, omgitt av dyrkningspla-
tåer for vindruer og grønnsaker i 
dalsidene og med et snev av fuktig 
atlanterhavsklima, skjuler Arouca 
mange natur- og kulturperler. 
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Kart v/ Bourrichon
Foto over: Karakteristisk fjell-landskap som møter en i Arouca Geopark.



Vindruer trives godt i åssidene i Arouca – et tydelig vitnesbyrd om det milde klimaet. 
Under: Det familiedrevne fossilsenteret i Canelas i Arouca Geopark.

Arouca 
        Geopark 

Sentrum av Arouca er på størrelse 
med en liten norsk by. Det er særlig 
mat og lokale spesialiteter som står 
i sentrum, men også vakre kultur-
attraksjoner med bl.a. kloster og 
arkeologiske severdigheter i god 
kombinasjon med moderne service-
funksjoner. Arouca Geopark er av 
betydning for området, der satsing 
på geoturisme og «rural tourisme» 
bygger mye av sitt innhold fra geo-
logien og geoparksatsingen. Over-

sammen med Naturtejo Geopark 
er dette den andre Portugisiske 
geoparken i nettverket. En tredje 
planlegges på øygruppen Azorene, 
så Portugal ser virkelig verdien av 
en geoparksatsing! 

Hva med en geoparkreise rundt i 
Portugal neste ferie?natting i «rural houses» kan være en 

hyggelig og autentisk opplevelse. 
Arouca har vært med i European 

Geoparks Network siden 2009, og 
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Anne Aasmundsen
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Trilobitter og «stein som føder»

Les mer om Arouca Geopark på:
http://www.geoparquearouca.com/

Anne Aasmundsen
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«Stones that give birth»
Geolokaliteten i Castanheira (foto ovenfor) består av en helt 
spesiell granitt som inneholder diskformede noduler av kvarts og 
feltspat omgitt av lag med biotitt. 
  Ved erosjon frigis de mørke nodulene fra den omliggende lyse 
granitten, og dette har fått det populære navnet  
  «Stones that give birth». Fenomenet er svært sjeldent i verdens-
sammenheng.

Arouca 
        Geopark 

Trilobittene
Fossilene fra Canelas i Arouca Geopark er viden 
kjent blandt paleontologer. De består av noen 
av verdens største trilobitter og viser en helt 
unik oppbevaring og artsdiversitet. 
  I tillegg til store, fantastiske enkelt- 
individer med en lengde på opp mot 70 
cm, finnes også klustere av mindre arter 
på opptil 1000 individer. Disse 465 mil-
lioner år gamle ordoviciske fossilene er 
bevart i en mørk skifer som gjennom 
de siste 100 år er blitt brutt for å lage 
skifertakstein. 

v/Jane Dolven



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

P A R T N E R
M E D
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Jernaldergården i SkienVi presenterer:

Helt siden opprettelsen av Geoparken, har samarbeidet med 
Jernaldergården på Århus i Skien vært godt. Området byr på en 

unik kobling mellom geologi, natur og kulturhistorie, og Geoparken 
ser tilbake på mange arrangement der Jernaldergården har gitt 
deltakerne en unik opplevelse. 

For mange er den særegne Jernaldergården med langhuset et 
kjent innslag på Århusjordene i Skien. Likevel er det nok ukjent for 
mange at gården nå har rundet 400 utleide arrangementsdager  

– med et unikt tilbud til dem som vil legge en god porsjon historisk 
opplevelse inn i sitt arrangement. I hjertet av Skiens geologi og med 
et aktivt landbruk, flotte kulturlandskaper, og en kulturhistorie 
som spenner over alt fra helleristninger og Fossums jernindustri 
til Henrik Ibsen, ser man mange koblinger til Geoparkens arbeid. 

Ragnar Olsen, primus motor på 
Jernaldergården

Anne Aasmundsen

Foreningens leder, Ragnar Olsen, er aldri langt fra e-posten, tele-
fonen eller dugnadsarbeidet, og på spørsmål svarer han alltid med 
solid kunnskap om byggeskikk og tradisjoner. Sammen er de en 
gjeng på 13 aktive i alderen 70-85 år som møtes til dugnad hver 
tirsdag. Med langhus,smie, utstilling i fjøset, flettsverkshus, karpe-
dam, bergartsamling, stokkbåt og grillplass, er det nok å gjøre. Det  
er 9. året med dugnader, og en venneforening som har vokst til 160 
medlemmer.

Langhuset, i bakgrunnen, sto ferdig i 2005, og er storstua og blikkfanget på gården. Innendørs fyres det  
i grua, skinnfeller legges ut og man kan nyte et godt måltid – gjerne med et lite kåseri til maten.



Åpning av ny lokalitet i Valleråsen, 
Porsgrunn
Torsdag 5. juli åpnet Gea Norvegica Geopark og Tel-Tek en felles lokalitet i Valleråsen,  
Porsgrunn. Lokaliteten består av en utstilling med to skilt og en stor Brumunddal-sandstein.  
Disse er plassert like ved en blotning av en flott lokal sandstein fra silur. 

Her ønsker vi å formidle hvordan fangst og CO2-lagring 
kan være fremtidens løsning for å redusere den 

økende mengden CO2 i atmosfæren – en økning som i stor 
grad skyldes økt menneskelig forbruk av fossilt brensel 
(olje, gass og kull). Skiltene forteller om hva CO2 er og 
hvordan gassen kan fanges og transporteres før det den 
lagres i reservoarbergarter (sandsteiner) som har produsert 
olje og gass på norsk sokkel. I tillegg beskrives hvilke 
forhold som må ligge til rette for geologisk lagring av CO2.   

Den utstilte Brumunddal-sandsteinen og sandsteinen i  
Valleråsen er brukt for å vise to eksempler på hvordan  
sandsteiner ser ut og hvordan porøsitet og dermed  
lagringsevnen kan variere.

Samarbeidsprosjektet mellom Geoparken og Tel-Tek 
ble støttet av det nasjonale programmet CLIMIT som 

administreres av Gassnova og Forskningsrådet. 
Lokaliteten ligger i et flott turområde –  på veien opp 

mot vannverket i Valleråsen. Ta gjerne turen innom hvis 
du har lyst til å lære mer om fangst og geologisk lagring 
av CO2. 
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Anne Aasmundsen

SKilTENE ER UTARbEiDET AV

TEl-TEK OG GEA NORVEGicA GEOPARK 

mED STøTTE fRA climiT

Tel-Tek er et nasjonalt forskningsinstitutt med fokus på 
energieffektive produksjonsprosesser og lavutslipp for en 
klimavennlig fremtid. instituttet er en oppdragsorganisasjon 
og utfører prosjekter for, og i samarbeid med, industri og  
virkemiddelapparatet. Tel-Tek holder til på Kjølnes i Pors-
grunn. 

climiT er det norske nasjonale programmet for forskning, 
utvikling og demonstrasjon av teknologi for fangst, håndte-
ring og lagring av cO2. climit administreres av Gassnova og 
Norges forskningsråd.

Den nye lokaliteten på Valleråsen med de to skiltene, flankert av den imponerende Brumunddal-sandsteinen. 
I bakgrunnen sees tydelig den lokale sandsteinen.

Jane Dolven
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Et tilbakeblikk på årets turer  
og arrangementer 
«Geoparkturer – mer enn geologi» var tittelen på årets program for åpne og 
gratis turer i Geoparken. I alt 18 turer rundt i de åtte kommunene, hvor man hver 
torsdag har oppsøkt en ny lokalitet der geologien, og sammenhengene rundt, settes 
i fokus. Tilbakemeldingene er svært gode, takket være lokalkjente og dyktige 
 guider, som får til godt samspill med deltakerne.

Anne Aasmundsen 

Torsdagsturen «På ville veier» tok deltakerne 
langs de næringsrike basaltlagene, over eng og li i 
Skien øst en lys forsommerkveld.

 Sammen med maleren Jan Petter Bratsberg 
og Jan Erik Tangen ble det rom for å se kunsten i 
naturen og undring over naturens mange tilpasnin-
ger. Det biologiske mangfoldet er stort og spesielt 
i områdene rundt Jarseng, mye takket være basalt- 
lagene som tilfører jorda mye næring. Områdene 
har også en bruk og aktivitet som har formet 
naturen. 

På Jarseng møter man både det varierte kultur-
landskapet og vill skogsnatur – områder Jan Petter 
Bratsberg har hentet mye av sin inspirasjon fra.

fOSSUm • JOmfRUlAND • GJERPEN • STEiNViKA • mølEN • JARSENG • KJæRRA • KRAGERø SENTRUm • ROGNSTRANDA

myske

Jarseng 4.juni

Foto: Fra Jarseng
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følG OSS ViDERE, NyE TURER OG ARRANGEmENTER PlANlEGGES fOR åRET 2013!

Et tilbakeblikk på årets turer  
og arrangementer 

 fRiERSTiENE OG DAmmANE • UlfSbAKK-SAlSåS • lANGESUND • ElSTRøm • RAmSåS • bøKESKOGEN • bORGEåSEN

Foruten faste torsdagsturer deltar og samarbeider Geoparken 
på flere arrangement. Lista er lang, men vi tar likevel med en  
smakebit fra året som gikk... 

bøkeskogen 30.august

Bøkeskogen i Larvik i lav kveldssol var rammen for turen med 
en litt annerledes vri. Turen tok sikte på å demonstrere ulike typer 
metoder for å lese og kartlegge naturen, og det er spennende å se 
hvor mye man kan tolke ut av ulike prøver. 

Aldersdatering av trær med tilvekstbor, myrprøvebor og jord-
profil ble demonstrert og dannet grunnlag for å fortelle om Raet 
og Bøkeskogens naturhistorie, fra siste istid og fram til i dag. 
Bildet til venstre viser de tydelige jordlagene i et podsolprofil, den vanligste 
jordsmonnstypen i Norge, her demonstrert i Bøkeskogen. 

«Lynkurs» i pollenstudier og vegetasjonshistorie. Botaniker Helge Høeg og 
geolog Rolf Sørensen (midt i bildet) demonstrerer bruk av myrbor for et  
interessert publikum. 

Matfestivalen Mersmak har 
blitt en tradisjon i Skien, 
også for Geoparken. By-
vandringer med Geoparken 
setter bydannelse og kultur 
inn i nye perspektiver når 
geologien settes i fokus. 

Hvem tenker vel på at 
Skien er dannet på gam-
mel kalkrik havbunn? I de 
gamle bygningsmurene fin-
ner man mange fossiler fra 
den tiden – en invitasjon til 
skattejakt for store og små. 

Skien 24.august



    Norges ingeniør – og Teknologorganisasjon                                                                            Teknisk naturvitenskapelig forening
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Kjærra

«Lågen, laksen og fossen» var navnet på arrange-
mentene i Kjærra Fossepark denne sommeren, hvor 
Geoparken i samarbeid med Kjærra-fisket har ønsket 
alle velkommen til lakseopptak og orientering om 
naturen langs Lågen. 

Med teiner, håv og menneskelig kraft fanger man 
den livlige laksen, og med påfølgende lakseauksjon 
blir det god stemning blant de mange frammøtte.

Et tilbakeblikk på årets turer 
og arrangementer 

Vi møTES iGJEN Til VåREN – mED KJENTE OG mANGE NyE DElTAGERE!

Foto: Klart til presentasjon.  
Geoparkens stand på Ingeniørdagen.

Geoparken var representert med 
stand på årets Ingeniørdag på 

Høgskolen i Telemark den 21. sep-
tember. Her ga vi en liten presenta-
sjon av hva en en geolog kan arbeide 
med, samt at vi hadde utstilt fossiler, 
kjerneprøver, mineraler og bergarter. 

Totalt var ca. 15 grupper med 
10-15 elever fra 10ende klasser 
og 1.klasse vgs innom. Alle grup-
pene fikk en ca. fem minutter lang 
presentasjon. Selv om det er svært 

begrenset hvor mye en kan få med-
delt på så kort tid, håper og tror at 
vi at dette bidro til at enkelte fikk 
åpnet øynene for faget geologi.

Ingeniørdagen ble arrangert som 
en del av forskningsdagene og ar-
rangeres av Høgskolen i Telemark, 
Tekna avd. Telemark og NITO 
Telemark. 

Mona Holte

Ingeniørdagen 2012
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Geologiens Dag – familiedag på 
Mølen 15. september

G    E    O    l    O    G    i    E    N    S      D    A    G

«Geologiens Dag» er et landsomfattende, årlig arrangement, hvor målet er å spre kunnskap 
 om geologi på en spennende og lettfattelig måte. Geologiske miljøer i Norge kan i den forbindelse 
vise hva de driver med, eller på annen måte formidle interessant geologi. 

Norsk Geologisk Forening er initiativtaker og koordinator for 
Geologiens Dag her til lands, men alle geologi-miljøer rundt 

omkring er invitert til å delta og bidra med forskjellige selvvalgte 
opplegg. Geologiens Dag finner vanligvis sted i midten av september 
hvert år. 

Gea Norvegica Geopark deltok i år med et arrangement på Mølen i 
Brunlanes, lørdag 15. september.  Her kunne barna løse oppgaver som 
bl.a. handlet om geologien på Mølen, Norges nasjonalstein (larvikitt), 
fossiler og jernmalm nede på gressletta ved Saltstein. I tillegg kunne 
alle som hadde lyst, få prøve seg med GPS og lete etter utlagte poster 
rundt omkring i området. Dette syntes barna var veldig spennende! 

For de voksne ble det arrangert en guidet tur av geoparkguide 
Henrik Heyer, hvor Mølens geologi ble forklart og satt inn i en større 
sammenheng. Det ble en god dialog mellom guide og deltakerne, og 
mye spennende geologi ble formidlet.

Kaffe, varm solbærsaft, litt sjokolade og gulrøtter ble servert, og 
alle barn fikk små premier etter fullført opplegg.

Takk til alle som var med å gjøre dette til en flott dag og til alle våre 
små og store medhjelpere. Arrangementet ble sponset med lokal- 
produserte gulrøtter fra Knaskerøtter AS.

Med sol og nesten vindstille viste Mølen seg fra 
sin beste side – til stor glede for de fremmøtte. 
Geoparkguide Henrik Heyer (til venstre) hadde en 
travel dag med å forklare store og små tilhørere 
om hvordan Mølens fascinerende landskap har 
blitt til, og hvordan man kan identifisere  
jernmalm ved hjelp av magneter. 

Jane Dolven

i SAmARbEiD mED:
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Geopark og skole  
– en sterk kombinasjon

Anne Aasmundsen 

Kontakt post@geanor.no

 

Geoparken her gjort mange erfaringer etter gjennomføring av ulike undervisnings- 
opplegg på flere nivåer. Mange skoler kommer tilbake med forespørsler år etter år, og tilbake- 

meldinger er gode på innhold og opplegg. Men tida står ikke stille og arbeidet utvikles. 

Det landsomfattende prosjektet Den naturlige skole-
sekken er et viktig tilbud til skolene våre og for 

Geoparken. Her kan skolene søke som midler til å 
utvikle undervisningsopplegg, og vi 
siterer fra nettstedet natursekken.no: 

«Den naturlige skolesekken er et prosjekt for satsing 
på natur, miljø og bærekraftig utvikling i grunnopplæ-
ringen. Den naturlige skolesekken inviterer til undervis-
nings- og arbeidsmåter som innebærer at elever og 
lærere oppsøker miljøer utenfor klasserommet og bruker 
disse miljøene regelmessig som læringsarena.» 

Skolens egne initiativ er svært viktige; da er forutset-
ningene og motivasjonen på plass og innholdet best til- 
passet skolehverdagen. Geoparken kan ha en rolle som en  

«ekstern aktør» i denne sammenhengen, og kan brukes 
som en rådgiver inn i prosjekter som skolene søker om 
midler til. 

Geoparken er derfor åpen for at flere skoler 
tar kontakt med prosjektidèer, for hjelp med 

søknadsutforming eller tilrettelegging i forhold til Den 
naturlige skolesekken. Mange flotte prosjekter er på gang 
allerede, men de geologiske kvalitetene som finnes i 
nærområdet kan utvilsomt utnyttes enda bedre.
 Med rik gruve- og industrihistorie, spennende mineral-
funn og bergarter, landformer, jordsmonn og en lang 
naturhistorie er det mye å hente inspirasjon og kunnskap 
fra – og her bistår Geoparken gjerne. 



Foto: Elever fra mange land deltar i prosjektet.
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Brev fra Lunde skole:

Lunde 10-årige skole i 
Nome er i perioden 2011 – 
2013 med i et europeisk skole- 
prosjekt, der bruk av naturvernområ-
der i skolesammenheng er hovetema. 

Deltakerlandene er Spania, Tysk-
land, Latvia, Frankrike, Tyrkia og 
Norge. Prosjektet innebærer elev- og 
lærerbesøk til ulike naturvernom- 
råder innenfor alle deltakerlandene. 
Til nå har deltakerne fra Lunde 
10-årige skole vært i Huelva i Spa-
nia, Aluksne i Latvia og Belfort i 
Frankrike. 

I mai var det Norges tur til å  
arrangere samling, med bortimot 50 
deltakere fra de ulike landene. Vårt 
tema i prosjektet er kvartær-og berg- 
grunnsgeologi, og et samarbeid med 
Gea Norvegica Geopark lå til grunn 
da vi søkte om deltakelse i prosjek-
tet. 

Representanter fra Geoparken 
stilte velvillig opp i forberedelsene 

til samlingen.  
Mona og Jane 
laget et godt 
faglig opplegg 

med en teoridag 
på skolen vår, og 

en dag med ekskur-
sjon til lokaliteter i 

Geoparken. Mona holdt et tilpasset 
og inspirerende foredrag på skolen 
vår, med elevoppgaver i etterkant.  

Ekskursjonen dagen etter gikk 
først til kalksteinsbruddene på 
Bjørntvedt, der vi bl.a. fikk under- 
søke en rekke fossiler. Deretter dro 
gruppen til larvikittbruddene i 
Tvedalen og videre ut til 
Mølen. Mona og Jane fra 
Geoparken guidet oss 
«gjennom» den geologiske 
historien, og prosjektdelta-
kerne fikk et godt innblikk i 
dannelsesbakgrunn til berg- 
arter og landskapsformer.

Samarbeidet med Geo-
parken sikret det faglige 
innholdet, og bidro til at 
samlingen i sin helhet holdt 
en god standard. Det var 

også svært gode tilbakemeldinger 
fra deltakerne fra de ulike landene 
gjennom evaluering av oppholdet i 
Norge. 

Et av målene for geoparken er at 
virksomheten skal knyttes opp mot 
skole og undervisning. Vi kan an-
befale på det sterkeste andre skoler 
å ta kontakt med Gea Norvegica 
Geopark i forbindelse med under- 
visningstema med utgangspunkt i 
vår lokale naturarv. 

Lars H. Kløcker
LUNDE 10-ÅRIGE SKOLE

Gode tilbakemeldinger
Samarbeid med skoler:

Brev fra Høgskolen i  
Telemark:
Live Semb Vestgarden, 
førsteamanuensis ved HiT skriver:

Geoparken har dyktige guider som gir 
studentene en levende, grundig og opp-
datert innføring av geologien i og rundt 
Oslofeltet. Studentene får tydelig for-
midlet hvordan geologien er grunnvollen 
i  landskapet og hvor viktig geologien er 
for næring og kultur. 

Geoparken bidrar også til å vise våre 
natur- og miljøstudenter at kunnskap om 
geologi, og geologiens betydning for 
regionen, er sentral for mange av de ar-
beidsoppgavene de skal jobbe med etter 
endt studium. 

Foruten det direkte faglige påfyllet, er 
det viktig for studentene å se at andre 
enn forelesere og lærere de ser til daglig 
ivrer for faget sitt.

 Samarbeidet med Geoparken beriker 
derfor undervisningen på flere måter.

Anne Aasmundsen 

Til høyre: Logo for  
National and Natural Parks 

 of Europe



Geoparken «minutt for minutt»

..og det fikk du på NRK P2  
søndag 26. august. 

I samsending med NRK TVs 
store direktesending «Telemarks-
kanalen minutt for minutt» ble 
geologien og naturen langs 
vannveien fokusert på – med  
artige historier og ukjente sider. 

Samtidig som vakre bilder av kanalanlegg, folkerike 
lokalsamfunn og en solfylt vannvei gikk over skjer-

men, gav Kristin Rangnes lytterne på P2 historier om 
Fenvulkanen, thorium og brynestein fra Eidsborg. Til 
tider var det dårlig dekning; de tykke steinveggene i 
slusene bød på utfordringer for moderne teknologi.

Dagen ble en folkefest av de store, og går inn i histo-
rien som et eksempel på å vise verdien av lokalt dug-
nadsarbeid og lokal stolthet. Her bidro alle frammøtte til 
å vise fram Telemarkskanalen, godt organisert av kom-
muner og reiselivet i Telemark. Effektene på reiselivet får 
tiden vise, men en «entusiastisk tilbyder som er stolt av 
sin vare» starter jo nettopp med dem som bor der.. og de 
glødet.Foto: Michaelshulen i Skien har en spennende geologi og 

en like spennende historie å by på.  

Samarbeid med skoler:

Foto: Stort oppmøte langs hele kanalen 
under «Minutt for minutt» - sendingen.  
Her fra Løveid, Skotfoss.

Foto: Geoparkstien er en av flere tiltak  
som er med å øke tilgjengelighet og  
interesse for Fensområdet. 

Skoleopplegg langs Norsjø

Geoparken kan se tilbake på et vel-
lykket samarbeid med Skribenten 
i Nome i 2012. Geoparksstien på 
Ulefoss i Nome kommune utvi-
kles videre for publikum og skole. 
Skribenten ved Ole Bjørn Ulsnes og 
Nina Evensen har samlet informa-
sjon til skoleopplegg langs flere ru-
ter i kanalkommunene, nå også om 
Fenvulkanens spennende historie. 
Naturen på Fen med geologi og 
botanikk, samt historien er gjort 
tilgjengelig på Skiensvassdraget.no, 
i samarbeid med Geoparken og 

Nome kommune. Trasèen går fra Øra 
til Simonsodden, og på nettstedet 
finner du lærerveiledning og elev-
oppgaver tilknyttet stien. Opplegget 
er tilpasset 5. klasse, men det er helt 
sikkert mye å lære for de fleste her!

Reiselivsprosjektet «Drømmemila» 
er i godt driv framover. Her jobber 
Geoparken også med informasjonen 
langs stien for turister og innbyggere. 
Alt i alt er Geoparkstien en spennende 
satsting rundt en forsvunnet vulkan 
langs en godt tilrettelagt sti.
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Geopark-medarbeidere i dyp konsentrasjon for å lære mobil- 
applikasjonen av Pål Thjømøe, daglig leder i Magma Geopark.

Under: Helleren, den historiske bebyggelsen under dramatisk 
overhengende berg i Jøssingfjord.

 En geologisk 
gang i bergarten 

anortositt. To 
parallelle ganger 

har gitt opphavet til 
historien om at her har 

den norrøne guden Tor 
fart opp bergveggen med 

vogna si. Hjulsporene  
står igjen...som man ser.

     På besøk i 
Magma Geopark

I oktober dro staben i Gea Norvegica Geopark 
på besøk til den andre norske geoparken 
i nettverket av Europeiske Geoparker 
(EGN), Magma Geopark i Rogaland og 
Vest-Agder. Formålet var å se hvordan 
de utviklet og drev sine lokaliteter, 
treffe mulige samarbeidspartnere 
samt å få demonstrert og prøvd ut 
smarttelefonapplikasjonene  
Turf Hunt og Smartguide. 

Vi ble tatt godt imot av daglig leder Pål Thjømøe og 
Bess Grastveit, som viste oss rundt på lokaliteten i 

Jøssingfjord, hvor de også skal bygge opp et museum 
og besøkssenter, Jøssingfjordsenteret. 

Smarttelefon-applikasjonen Turf Hunt ble testet ut i 
Egersund sentrum og på lokaliteten Eigerøy fyr. Dette 
er en applikasjon vi vurderer å jobbe videre med og 
bruke i vårt arbeid med undervisning i Gea Norvegica 
Geopark. 

Vi har sett på muligheter for nasjonalt samarbeid 
mellom Gea Norvegica Geopark og Magma Geopark, 
og også internasjonalt, gjennom EU-prosjekter. Dette er 
noe vi arbeider videre med. Alt i alt et nyttig og hygge-
lig besøk. 
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Mona Holte

Anne Aasmundsen 



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

Foto over: Anortositten forvitrer langsomt og gir lite bidrag til jords-
monnet, noe som gjør landskapet goldt og dramatisk.

Fotos til høyre: Pål Thjømøe viser oss detaljer i denne sjeldne bergarten 
(øverst) som finnes her ute på Eigerøy.
Foto under viser Magma Geoparks skilt på gangveien ut mot Eiger fyr.
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Magma Geopark 

Magma Geopark ble tatt opp i nettverket av Europeiske Geoparker 
(EGN) i 2010, som den andre norske geoparken. Den har sitt hoved-
kontor i Egersund i Dalane i Rogaland. Magma Geopark har fått nav-
net sitt fordi de viktigste bergartene i området engang var rødglø-
dene magma i jordas indre. Den mest spesielle bergarten i området 
er anortositt, som hovedsakelig består av en type feltspatmineral. 
Magma Geopark kan vise fram friske overflater av anortositten, noe 
som visstnok kun forekommer i området rundt Magma Geopark, i 
Canada og på månen(!) 

Magma Geopark kan by på stor variasjon i ladskapsformer 
 – fra det kystnære til det indre av parken.  

Bildet viser utsikt mot Ørsdalen.



Den «mystiske» steinen 
 i Brunlanes

Geoparken fikk i sommer en 

telefon fra en sommergjest som 

hadde lagt merke til noe merkelig  

på svabergene ved Donavall...
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Foto: Det lyse partiet på berget viser tydelig hvor den mange tonn 
tunge blokka (øverst til høyre i bildet) engang hadde vært.

Foto under: Kunne nærheten til vannkanten spille en rolle i 
mysteriet? Rommer havet krefter som kan flytte fjell?

og innslag ble sendt på TV og ble fanget opp av nettste-
der. Og folk kommenterte. Mange pussige ideer, både 
Kraken*, is og sprengning av miner ble nevnt. Til og 
med NRK Radio fattet interesse for saken, så det ble 
intervju i Radiofront også. 

En diger steinblokk på mange tonn lå godt synlig på 
berget, ikke langt fra vannet, og blokka lå ikke der 

i fjor! 
Så vi reiste ut for å se på steinen og prøve å forstå 

hva som hadde skjedd. Sprengning; krangel om brygge 
kanskje, eller ulovlig mineralleting på pegmatitter? Vi 
tenkte vårt på vei ned til stedet, der vi krysset mange 
flotte pegmatitter med store månesteinskrystaller. Men 
nei, blokka så ikke sprengt ut og det var ikke en flott 
pegmatittgang som var angrepet. Men det var ikke 
vanskelig å se hvor steinen var kommet fra: den var fra 
en naturlig isslipt del av svaberget, men røsket løs, 
dreid nesten 180 grader og flyttet oppoverbakke! 

På grunn av fravær av marebek (en svart lavart som 
trives der den stadig får litt sjøsprøyt over seg) kunne 
vi lett se hvor steinen hadde ligget. I følge vår larvikitt-
ekspert, geoparkguide Reidar Løvaas, veier blokka opp 
mot 30 tonn.  Noen meter unna blokka lå en avbrutt bit, 
tydelig delt av under stort trykk da blokka kom i 
bevegelse.

Så hvordan kunne dette skje? Man kan ikke komme 
dit med bil, det er ikke lett å se for seg et fartøy fra 
sjøen løfte blokka og ikke trodde vi det var noe overna-
turlig. Og ikke hadde det vært istid siden siste høst 
heller.  Så sprengning med mystisk substans likevel, da? 
Siden dette var midt i agurktiden fattet NRK interesse, 

Den «mystiske» steinen 
i Brunlanes
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*Sagnomsust sjømonster som lever i de store havdyp, med mange 
likhetstrekk med kjempeblekkspruten - og fullt i stand til å dra både 
folk og skip ned i det mørke dyp.

Og tema var nettopp den store interessen og menneske-
nes behov for å forklare naturen og fenomener, gjerne ved 
hjelp av det overnaturlige og dramatiske.

Etter nok en prat med Reidar, skrinla vi tankene om en 
mulig eksplosjon. Med stor kunnskap etter å ha jobbet i 
larvikittbruddene i en mannsalder, kunne han påpeke at en 
så stor blokk uten merker etter sprengning var umulig. 

Og etter å ha diskutert med mange andre geologer, sitter 
vi igjen med en mulig forklaring. Steinen har sprukket løs 
fra underlaget og fra siden for lenge siden, som en naturlig 
del av erosjonsprosesser. 
Hvis vann trenger inn mellom sålen og underlaget og det 
rettes et kraftig trykk på steinen, kan man se for seg 
vannplaning og transport. 

Selv av en stor blokk. Og hva slags kraft kan man tenke 
seg? Julen 2012 hadde vi besøk av stormen Dagmar. Selv i 
Oslofjorden hadde vi uvanlig store bølger, og det kan være 
at en slik bølge har flyttet blokka ved hjelp av vannplaning. 
Det er i hvert fall teoretisk mulig. Om det ikke var Kraken, 
da……

Den «mystiske» steinen 
i Brunlanes

Nytt kart på Gea Norvegica Geoparks 
hjemmeside

19

Geoparkkartet i WEB versjon. På kartet finner man alle geolokaliteter samt partnere og enkelte turstier.  
WEB-kartet har med berggrunnskart, så nå kan man få oversikt over berggrunnen på alle lokalitetene.  
Kartet vil hele tiden bli videreutviklet med innhold i forhold til geolokaliteter, kultur og geoparkstier.

 http://kart2.nois.no/geoparken/

I forbindelse med EGN – konferansen i 2011 leverte 
en del foredragsholdere i etterkant ferdige artikler 
basert på sine foredrag. 

Disse artiklene er nå redigert og publisert i et digitalt 
format. Jane Dolven har vært hovedredaktør og gjort 
en stor jobb med å kvalitetssikre og sette sammen 
denne publikasjonen på 182 sider. 
Vi har fått hjelp til retting av engelsk fra vår geopark-
kollega Tony Ramsey i Forest Fawr Geopark. Med 
utgivelsen av Proceedings of the 10th European Geo-
parks Conference 2011 (Norway) kan vi dermed sette 
strek for det flotte arrangementet i Langesund.

Fra foredrag til artikler

               10th 
    European Geoparks 
      Conference 2011 
              Norway

FULL PAPERS 

UNDER THE AUSPICES OF

              Sustainability through Knowledge 
                Communicating Geoparks

Artikkelsamlingen 
omhandler et bredt 
spekter av geopark-
relaterte temaer.

Interesserte kan 
kontakte  
Jane Dolven:
jane.dolven@geanor.no
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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/


