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Jeg håper at dette ikke endres pga. covid
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All undervisning blir torsdager og fredager. 

Vi må ha 3 feltkurs: lørdager, søndager og tirsdager? 
 påmelding til feltkurs 1 foregår, og veldig få er meldt til tirsdag



 4

Forelesninger og øvinger: 
motiverende og sosialt godt, men oppmøte ikke obligatorisk

(du kan lære mye på egen hånd, uten å møte opp)
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X

bilder og lydopptak legges ut på Bb

X
X

X
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Undervisningsplan ligger på Blackboard (Bb) 
og oppdateres når det er nødvendig
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1

2
3

3 feltkurs
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 Feltkurs 1: lørdag 4.sept eller søndag 5.sept
(kl 10:15-18:00) 

(skal oppdateres neste uke)
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Ta med en hammer (hvis du har) 
på første feltkurs, for å slå ut krystaller 

(snekkerhammer her helt ok)

Hvis hammer heter “geologhammer”
koster den mye mer. 

for stygg

luksus modell
(går ut over festbudsjett)

akkurat passe, mener jeg
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verdens mest solgt geologi lærebok

IKKE PENSUM hos oss

Forlagene “skoer seg” med obliagatoriske lærebøker 

Det er 5. utgave som selges nå.
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Mange oppdateringer ….  for å gjøre brukte bøker ubrukelige
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“Utdatert“
lærebøker er 
nesten gratis

og nesten 
like bra.

https://1lib.sk/s/marshak%20earth

Digitale bøker
er ofte helt gratis:

https://1lib.sk/s/marshak%20earth
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International Edition er nøyaktig samme bok som
amerikansk edition.

kan ikke selges i USA. 

Forlaget selger International Edition
 20% billigere i Norge enn i USA, 

fordi boken er litt mindre attraktiv i Norge.
(Det er amerikansk geologi som vektlegges.)
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Marshaks bilder er gode - jeg bruker dem i forelesninger (bildene jeg bruker er pensum). 
Pensum forøvrig er Nelsons kompendium, basert på Marshaks 3. utgave
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dansk geolog
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Melkeveien
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Universer 
Galakser 
Stjernesystemer 
Planeter 
Bergarter 
Mineraler 
Atomer

fra stor til liten ….
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Universer 
Galakser 
Stjernesystemer 
Planeter 
Bergarter 
Mineraler 
Atomer

1 av disse er kjent, Universet

ca. 100 milliarder av disse, for eksempel Melkeveien

ca. 100 milliarder av disse, eksempel Solsystemet

8 av disse, eksempel Jorden



 20
Trøndelag er ganske viktig sted i universet.

8 av disse, eksempel Jorden
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1 av disse (som er kjent)

ca. 100 milliarder av disse, eksempel Melkeveien

ca. 100 milliarder av disse, eksempen Solsystemet

8 av disse, eksempel Jorda

mange hundre, eksempel gneis

mange tusen (3800), eksempel kalifeltspat 

ca. 100 grunnstoffer, eksempel silisium

Universer 
Galakser 
Stjernesystemer 
Planeter 
Bergarter 
Mineraler 
Atomer



Galakser, ikke enkelte stjerner
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som rosiner
i brøddeig

The big bang / Det store smellet
Det ekspanderende universet
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“Dopplereffekt”
“Rødforskyvning” 

fargespektra fra galaksene forskyves 
mot rød, vekk fra blå. 

(men fargene blir ikke røde) 

R rød
B blå

“ROGGBIF”
“ROY G. BIV”

(+Infrarød,
+Ultrafiolett)
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Bill hører en mørk toneAnna hører en lys tone

A B
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                 4 “gassplaneter”
                                   disse 4 har også kjerner som tilsvarer de“terrestriske planeter”
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disse 4 har lite gasser. Gassene “blåst ut i rommet av solvinden”                      

1 asteroide 
belte

4 “terrestriske” planeter

4      1      4



amerikansk måte å pugge disse:
“My Very Educated Mother Just Showed Us Nine Planets”

norsk måte å pugge disse:
“Merkur Var Til Middag Julaften, Selvsagt Uten Nisser”
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asteroide belte
består av asteroider

her er en 
typisk 

liten asteroide.
19 km lengde

(den største asteroide
er Ceres, 

 946 km diameter)



             En planets avstand til Solen viser seg å være omtrent dobbel så langt som siste planet.   
Ingen vet hvorfor.
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(Interessant, men ikke pensum)
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Bodes lov sier at en planet “mangler” ved 2,8   Ceres oppdaget i 1801

Bodes lov sier at neste planet bør være her.  Uranus oppdaget i 1781

Johann Bode 1766 (nesten tabu å nevne, fordi inten kan forklare hvorfor den passer)
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Sammenslåing fører til friksjonsvarme.
Radioaktivitet fører til enda mer varme. 
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Når planet blir varmt nok, smelter noe av jernen.
“Jernkatastrofen” Smeltet jern strømmer til midten.

Potensiell energi blir til varme.
Hele planeten smelter.

Tung forbindelser går mot midten: 
“DIFFERENSIERING”.
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Kollisjon slenger ut deler av Jorden, 
men ikke deler av den tung jernrike kjernen. 

Derfor har Månen lav egenvekt.
Jorden: 5,5 (kilo per liter)
Månen. 3,3 (kilo per liter)
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Feil med bildet. Månen er tegnet alt for liten og for nært. 
Månens diameter er egentlig 1/4 av Jordas diameter
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————-
                              (trykkfeil: millioner, ikke milliarder)

Jernmeteoritt

(det er 2 typer meteoritter: 
jernmeteoritter, steinmeteoritter)
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K 40 er radioaktiv

atomisk nummer er lik antall protoner
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