
 

Årsberetning 2022 
I modsætning til 2021 blev 2022 et ganske aktivt år i Dansk Geologisk Forening. Samlet blev der 
afholdt 27 oplæg/foredrag ifm. 12 arrangementer, inkl. tre ekskursioner og en generalforsamling. 
Derudover blev der i forskellige sammenhænge holdt et par kortere oplæg for samlinger af 
studerende. Udover uddelingen af en geologipris var årets suverænt største arrangement 
uddelingen af Stenoprisen, der fandt sted for første gang siden 2015. Se mere om dette event 
nedenfor. Følgende afsnit vil i detalje berette om arrangementerne, der omfattede oplæg om alt fra 
bygningsmaterialer, over geotermi, til fossiler fra Faxe; geologi er jo et multifacetteret 
forskningsfelt - og gør, at DGF har mange strenge at spille på.


DGFs aktivitetskalender lagde fra land i januar med et oplæg om bygningsmaterialer v. Sara 
Hoffritz. Foredraget gav et godt indblik i, hvordan man som geolog kan dykke ned i historien bag 
et bygværk. 


For første gang i nogle år, blev der i 2022 afholdt et temamøde om Grønlands geologi. Her 
inviterede Dansk Geologisk Forening til en aften, der bød på et udvalg af aktuelle 
forskningsprojekter på GEUS. Vi følger op med mere Grønlandsgeologi i 2023.


Årsmødet, der fandt sted 19/3 omfattede fem oplæg om geotermi og geologisk lagring af CO2. 
Mødet blev fulgt op med et event i efteråret ifm. uddelingen af Danmarks Geologipris 2021, der 
gik til Lars Henrik Nielsen. 11 oplæg i alt blev det til over de to events og var således med til at 
understrege vigtigheden af geologiens bidrag til den grønne omstilling.


Som en del af årsmødet blev der også afholdt generalforsamling. Her blev foreningens formand, 
Jakob Walløe Hansen, genvalgt for to år, lige så vel som Morten Bjerager, Katja Tandrup, Caroline 
Frank Nielsen, Jesper Allan Frederiksen, Cecilie Juhl Thaarup og Sascha Lehmann genopstillede 
og blev valgt - ligeledes for to år.


Et kæmpe værk om Steno himself af Jesper Brandt Andersen lå til grund for et forårsevent, der i 
al sin simpelhed omfattede et langt, men spændende oplæg om Niels Stensens gøren og laden - 
især indenfor medicinen.


Under pandemien blev et arrangement om kunst og ler udskudt i flere omgange, men i 2022 
lykkedes det endeligt med Karen Dybkjærs store engagement at få gennemført turen, der tog folk 
til Sagnlandet Lejre. Her præsenterede Erik Skovbjerg Rasmussen hvilke Palæogene og Neogene 
ler-aflejringer man kan finde i Jylland og fortalte desuden om lermineraler generelt. Christian Glahn 
(keramiker) fortalte om brændingsforsøg med forskellige typer af ler for at lave stentøj. Koblingen 
mellem naturhistorie og kunst strækker sig langt tilbage, men er stadig lige så gyldig. Vi vender 
tilbage til den kobling i fremtiden.


Som det sidste inden sommerpausen var Ben Kennedy med online - ikke direkte fra New Zealand, 
men fra et hotelværelse i København - og fortalte om de retslige implikationer, der opstod efter 
vulkanudbruddet på White Island.


For første gang siden 2015 blev der i 2022 uddelt en Stenomedalje. Denne gik til Prof. Dennis K. 
Bird fra Stanford University. Ud over oplæg fra prismodtageren selv, var der oplæg fra hhv. Karen 
Hangøj og Emily Pope, der begge var fløjet ind til lejligheden. Minik Rosing, der i mange år har 
arbejdet sammen med og er en god ven af Dennis Bird holdt også et oplæg, der omhandlede 
Dennis Bird og den termodynamiske revolution. Det var en tydeligt rørt prisvinder, der kunne nyde 
vel over 120 gæsters applaus som en honorering af den flotte karriere.


Året sluttede med et oplæg om Faxe, og mere konkret om havstrømme og koralbankers 
opblomstring og uddøen i Faxe, samt et kunstnerisk oplæg om kunstværker relateret til dansk 
geologi. Det er nok ikke sidste gang, at vi arrangerer en sådan type arrangement.




To ekskursioner, arrangeret af Inga Sørensen, tog en række medlemmer og geologiglade deltagere 
omkring Davinde Stenmuseum for at se museets samlinger, samt i efteråret en tur omkring 
Sønderjyllands geologi. Det var godt med genoptagelsen af ekskursioner; tak for indsatsen, Inga!


DGF støttede i løbet af året to publikationer. Det ene værk, Skyggezone, handler om Inge 
Lehmann og er skrevet af Hanne Strager. Det andet værk, Istiden i det danske landskab, er 
skrevet af Michael Houmark-Nielsen. Sidstnævnte blev anmeldt to gange i Geologisk Tiddskrift, af 
hhv. Peter Roll Jakobsen og Per Smed. Begge bøger lå til grund for oplæg, der blev afholdt tidligt 
i 2023.


Geologisk Tidsskrift levede ellers på mange måder en meget stille tilværelse i løbet af året - uden 
særlig mange publikationer. Dog viste Bulletinen igen i 2022, hvorfor det er så vigtigt et bidrag til 
fagfællebedømte artikler om geologiske emner fra Danmark, Grønland og Færøerne. Den 
publikation kan vi være særdeles glade for. Og igen en stor tak til redaktørerne, der igen og igen 
formår at præsentere artiklerne på fornemmeste vis.


I 2022 besluttede bestyrelsen for DGF at forfølge at ‘hjemtage’ Geologiens Dage fra Statens 
Naturhistoriske Museum, der i en årrække ikke havde prioriteret projektet. I efteråret faldt aftalen 
på plads og i løbet af 2023 vil man forberede en række indsatser, der munder ud i et nyt 
spændende projekt i 2024; forhåbentlig i samarbejde med de mange stenklubber rundt om i 
landet.


Dette ligger godt i spænd med det igangværende strategi-arbejde, som bestyrelsen ligeledes 
igangsatte i 2022 ved et seminar tidligt på året. Formålet er at sætte fokus på formidling af 
geologi, for bl.a. at kunne sikre en basis af folkelig forståelse af geologi, der igen gør, at folk kan 
indgå i offentlige debater på et ordentlig og oplyst grundlag. Men strategien omfatter også anden 
offentlig udrække, bl.a. i form af undervisning; måske på projektform i samarbejde med eksterne 
parter.


Med flere hundrede medlemmer og tusinder af geofagligt uddannede folk landet over, er der 
rigelig af viden at tage fat på og bestyrelsen for DGF mener, at netop DGF er et oplagt valg af 
forum for at kunne varetage en sådan opgave.


Mange tak for et spændende 2022 og tusind tak for jeres deltagelse i de mange arrangementer og 
for på den måde at støtte op om det gode budskab om geologiens rolle i samfundet. Arbejdet 
fortsætter i 2023 og vi ser frem til at kunne invitere til en lang række arrangementer; både i øst og 
vest.


På vegne af bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening


Jakob Walløe Hansen

Formand


