
  

Norsk Geofysisk Forening 100 år
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Boklansering, NGF årsmøte, Geilo 2017
Foto: Alta Museum



  

Innledende ord av Magne Lystad
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Historisk overblikk

● NGF ble etablert i 1917, men hva ligger bak?

● Man hadde drevet med geofysikk i Norge før.

● Nevner noe her med fare for å glemme noe 
viktig!



  

Christoffer Hansteen (1784-1873)

● Meteorologiske undersøkelser

● Geomagnetisme

– Ekspedisjon til Sibir for å finne den 
annen magnetiske pol 1828-1830

● Geodesi



  

D/S Hansteen (1866)



  

Den Norske 
Nordhavsekspedisjonen 

1876 - 1878
● DS Vøringen

● Komplett geofysisk ekspedisjon:

– Oseanografiske undersøkelser

– Meteorologiske Undersøkelser

– Geomagnetisme

– Zoologi og biologi

Den Norske Nordhavs-Expeditionen, øverste rekke fra venstre: Sars og Mohn, 
Premierløytnant Petersen, skipsfører Grieg og kjemiker Tornøe. Nedre rekke: 
Kaptein Wille, landskapsmaler Schiertz, overlege Danielssen og Herman Friele, 
som også var zoolog. Foto: Bergen Museum.



  

Den Norske Polarstasjonen i 
Bossekop (1882-1883)

● Det Første 
Internasjonale 
Polarår

● Meteorologisk 
institutt (Mohn og 
Steen)

– Meteorologi

– Geomagnetisme

– Nordlys Foto: Sophus Tromholt, Bergen Museum



  

Kristian Birkeland 
(1867 - 1917)

● 3 ekspedisjoner 1897-1903 til Alta med 
mer.

● Regnes som Norsk nordlysforsknings far.

● God venn av Bjerknes

● Flere av samarbeidspartnere, studenter 
og assistenter ble senere toneangivende 
geofysikere i Norge og stiftet NGF. 



  

Geofysikk før 1917

● Har allerede nevnt noen nøkkelekspedisjoner

● Gjøa og Fram-ekspedisjonene er også sentrale

● Norges Grændsers Opmaaling av 1773

● Seismologi ved Bergen Museum fra 1905 ved C. F. Kolderup

● Nasjonal Hydrologisk tjeneste fra 1895 men også Canaldirectionen fra 
1804

● Meteorologisk Institutt ble etablert i 1866

● Halddeobservatoriet ble etablert som permanent magnetisk-meteorologisk 
observatorium i 1912 – med bl.a. stormvarsling for Nord-Norge som mål.

● Oseanografi fikk et kraftig oppsving med Vøringenekspedisjonen

● For å nevne noen!



  

Norges Geofysiske Forenings 
etablering i 1917

● Hvorfor 1917?

– 1. verdenskrig - isolasjon

– Vi har allerede sett at før 1917 var det mye på gang

– Nyetableringer

– Geofysisk Institutt i Bergen 1917

– Geofysisk Institutt i Tromsø 1918

– Birkelands død 1917

● Man ønsket å ha en felles, nasjonal møteplass 
for geofysikere

● Disse mennene var «kompisser» og ønsket 
seg en klubb

● Bjerknes og Birkeland var gode venner og 
begge hadde bidratt tungt i «oppdragelsen» av 
de øvrige stifterne.

 Bilde fra Geilomøtet i 1917. Sittende fra v.: Sandstrøm, Helland-
Hansen, V. Bjerknes og Sæland. Stående fra v.: J. Bjerknes, 

Krogness, Hesselberg, Sverdrup og Devik



  

Norges Geofysiske Forenings 
etablering

● Stifterne:

– Vilhelm Friman Koren Bjerknes (foreningens første formann

– Olaf Martin Devik 

– Bjørn Helland-Hansen 

– Hans Theodor Hesselberg

– Ole Andreas Krogness

– Harald Ulrik Sverdrup

– Sem Sæland

● Tilkomst i 1918:

– Bernt J. Birkeland

– Fridtjof Nansen

– Oskar E. Schiøtz

– Carl Størmer

– Lars Vegard

● Dette er trygt hva vi kan kalle kremen innen norsk geofysikk på denne tiden.

● Vi, de aller fleste av oss i allefall, står på skuldrene av disse og bringer tradisjonen 
videre. Kanskje ikke noe vi tenker på hver dag? 



  

Norges Geofysiske Forenings 
etablering

● Hva ble etablert:

– «foreningen Norsk geofysisk forening. Som nye medlemmer kan optas 
aktivt arbeidende videnskapsmænd på geofysikens område efterat 
vedkommende ved skrfitlig votering blandt  foreningens medlemmer 
har faat mindst to tedjedeler av medlemmeners stemmer»,

– «Det opprettes en permanent geofysisk kommisjon med faste 
medlemmer som også forutsettes å være medlemmer av foreningen» 

– «Det søkes opprettet et fond til fremme av geofysisk forskning under 
navnet «Professor Kr. Birkelands fond for geofysisk forskning». Fondet 
bør bestyres av den permanente geofysiske kommisjon», 

– «Man søker opprettet en tidsskriftserie: «Geofysiske publikasjoner»». 

● Mer detaljer i boken!



  

Kristian Birkeland skulle vært på 
Geilo i 1917!

● Det er sikkert at 
Birkelands død i Tokyo 
kort tid før det første 
møtet på Geilo, hadde 
sin effekt på 
grunnleggerne!

– Fondet som ble 
opprettet fikk hans navn

– Den første Geofysiske 
Publikasjon er dedikert 
ham

– Det er også jubileum for 
hans død og fødsel i år

(1867 - 1917)



  

NGF de siste 30 år

● NGF feiret 75-årsjubileum i 1992

● Jubileumsskriftet fra dette jubileet er leseverdig og finnes tilgjengelig på 
NGFs nettsider.

● Viktige begivenheter:

– Geofysisk Kommisjon ble nedlagt

– NGF dokumenterte sitt potensiale gjennom påtrykk for å gjøre Jan Mayen til en 
Geofysisk Forskningsplatform rundt 2005.

– Foreningen har blitt åpnet for alle

– Til tross for en svak medlems-nedgang klarer man å holde givende årsmøter 
hvert år. Som intern møteplass for geofysikere er NGF et svært vellykket forum.

– Digitaliseringen av Geofysiske Publikasjoner

– Etableringen av tilstedeværelse på nett ngfweb.no



  

En reise i en del av geofysikkens 
siste hundre år

Halddeobservatoriet grunnlagt 
som permanent meteorologisk-
magnetisk observatorium i 1912

– Birkeland skaffet pengene!

– Krogness var første direktør



  

Geofysiske Spor

● Tesdorpf No. 2179



  

Man trenge magnetiske målinger for 
sammenligning i Sør-Norge

● Krogness' svigerfar hadde 
vært lege på Dovre, og man 
kjente dermed Astronomen 
Sigurd Einbu

● Dombås magnetiske 
observatorium etablert 1916

● Vi har akkurat vært der og 
feiret 100-års jubielum et år 
for sent!
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Dombås Observatory
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Dombås Observatory
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Dombås Observatory
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● For å understreke hvor 
viktig lange geofysiske 
tidsserier er!

● Dombås oppdatert 
sekulærvariasjon

● Og vi reiste videre til 
Geilo for NGFs 
hundreårsjubileum!
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Boken 
Norsk Geofysisk Forening 100 år

● Består av 8 kapitler

– Kap 1 gir et historisk overblikk

– Kap 2-8 er viet de enkelte fagretningene i 
foreningen:

● Geodesi (Bjørn Geirr Harrson)
● Seismologi og faste jords fysikk (Hilmar 

Bugnum)
● Glasiologi (Olav Orheim)
● Hydrologi (Arne Tollan)
● Meteorologi (Sigbjørn Grønås og Magne 

Lystad)
● Oseanografi (Peter Haugan)
● Romysikk (Asgeir Brekke)

– Kap 2-8 er forfattet av hva vi kan kalle 
kjendiser innen sine respektive 
fagretninger i Norge

● Boken er typesatt i LaTeX og trykt av 
Nordisk Trykk AS

● Jeg har ønsket å gi forfatterne så frie 
tøyler som mulig, slik at det er deres 
oppfatgning av fagenes utvikling som 
presenteres

● Men alle har blitt bedt om å gi et 
historisk tilbakeblikk til før NGFs 
opprettelse, samt diskutere fremtiden.

e-bokversjon
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Boken 
Norsk Geofysisk Forening 100 år

● En spesiell takk til Dr. 
Njål Gulbrandsen ved 
UiT

● Han har gjort den siste 
editeringen i LaTeX og 
brukt forholdsmessig 
mye tid på å friske opp 
illustrasjoner gjennom 
boken. Uten ham tror 
jeg ikke vi hadde 
kommet i mål, i hvertfall 
ikke med et så vakkert 
resultat.
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Mer takk

● Styret

● Jubileumskomiteen.
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Noen Refleksjoner til slutt

● Kvinner i Foreningen

– Første kvinnelige medlem i foreningen var 
Guro Gjellestad i 1959. Andre medlem var 
Inger Bruun som også var Norges første 
kvinnelige statsmeteorolog

– Etter disse tok det mange år før flere kom 
til.

– Ved jubileet i 1991 5 % kvinneandel, i dag 
13 %

– En jobb å gjøre? Eller reflekterer dette 
den generelle andelen kvinner i 
Geofysikken? Uansett, definitivt en jobb å 
gjøre!

– Første kvinnelige leder var Inger Hanssen 
Bauer
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Noen Refleksjoner til slutt

● Medlemsutvikling:
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Noen Refleksjoner til slutt

● IUGG

● Jeg tror at et viktig arbeid for NGF i fremtiden kan være 
opp i mot IUGG. Her kan NGF ha en nasjonal rolle å spille.

● For dette trengs dedikerte representanter som faktisk er 
mer enn navn på et papir.

● Man trenger også en avklaring fra myndighetene om 
hvordan IUGG-kontigent skal betales.

● NGF er en bedre organisasjon for dette formålet siden vi 
er en åpen forening.
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Noen Refleksjoner til slutt

● Ønsker å oppfordre styret om å sende et 
eksemplar av boken til hver av medlemmene i 
den nye stortingskomiteen for forskning og 
utdanning, samt Forskningsdepartementet – 
dersom det blir igjen nok eksemplarer.



  

Norsk Geofysisk Forening 100 år

Takk og hurra!

Foto: Alta Museum
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