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Skaperen av den 

moderne geologi i 
Norge 



W. C. Brøgger og H. H. 
Reusch som unge 

geologer på Korsika i 
1876. I 1890 ble 

Reusch direktør på 
NGU og Brøgger 

professor. For NGU ble 
det et liv i skyggen av 

UiO



Museumsbygningene 

Byggeren Brøgger: 
 

Universitetets aula 
Universitetsbiblioteket 

Museene på Tøyen 



Politikeren og debattanten 
Brøgger: 

Kjempet for jernbane- og vassdragsutbygging 
Var sterkt opptatt av næringsutvikling. 
Var sentral med i Unionsoppløsningen 
Stortingsrepresentant fra 1906 –1909  

for Samlingspartiet. 
Vennekrets av upålitelige venstremenn: Bjørnson, 
Nansen, Nordenskiøld, Arctander, Astrup, Kildal 



Organisasjonsmannen Brøgger: 
 

Sentral i oppbyggingen av Stockholms Høgskola 
Leder av fakultetet ved UiO 

Første Rektor ved UiO 
Skapte Det Norske Vitenskaps-Akademi 

 



Naturviteren W.C. Brøgger : 
 

Petrograf-mineralog 
Paleontolog 

Kvartærgeolog 
Arkeolog 
Darwinist 

Sterkt påvirket av Carl von Linne 



Oldinyo Lengai, Tanzania



J. H. L. Vogt 1858-
1932 var professor 
fra 1886 ved UiO 

deretter NTH. 
Ved siden av 

Goldschmidt vår 
fremste geoviter. 



Info/mark presenterer ny Powerpoint-mal



Hva diskuterte geologene i 
perioden 1893 til 1909

En kort gjennomgang av 
protokollen fra Geologisk klubb  

og senere Norsk geologisk 
forening viser:

Det første møtet var et lengre 
foredrag av Brøgger om 

høifjeldskvartsen.
Deretter fulgte et møte med 

Reusch om Valdres geologi og et 
av K.O. Bjørlykke  
høyfjeldskvartsen.

Tørnebom hadde lansert 
skyvedekker som en tektonisk 

modell



Det tredje møtet var om 
eruptivmassene på Gran og det 

var bare Vogt som våget å 
kommentere

Det fjerde møtet var om sulfiddannelse og metalliske 
ertsforekomster dannet ved differensiasjonsprosesser i 

basiske eruptiver  ved J.H.L Vogt. 
Reush og Brøgger kom med kommentarer 



På de femte møtet holdt O. E. 
Schiøtz foredrag  om strandlinjers 

dannelse.
Dette foredraget førte til en lengre 
diskusjon hvor Reusch , Blytt og

Brøgger deltok

Noen diskusjoner gikk over flere møter , som den 
yngre sparagmitt i Valdres. Invertering av lagrekken og 

overskyvninger var det vanskelig og akseptere.
I 1895 ville Brøgger arrangere en ekspedisjon med 6-7
medlemmer som skulle reise fra Suldal og Røldal over 
kaledonidene til Valdres og Gausdal for å løse landets 
viktigste geotektoniske problemer., Men Reusch som 

var direktør på NGU hadde mindre tiltro til 
ekspedisjonen og ville ikke finansiere  reisen.

Senere publiserte Schiøtz sine profiler fra Østerdalen 
hvor grunnfjellet lå skjøvet over kombrosliriske

bergarter og Schiøtz var nok den første norske som 
dokumenterte langtransport av dekker i Norge. 



Goldschmidt om Brøgger: 
 

W. C. Brøgger var som mineralog 
og petrograf; ikke bare en enestående forsker og 
lærer, han var en vitenskaplig personlighet, som 
stod høyt over alle oss andre. Og vi, som hadde 

anledning til å lære av ham eller å delta i en liten del 
av hans gjerning, føler en dyp takknemlighet for alt 

det han gav oss. 

Hva vi kan lære av Brøgger ? 
For å få innflytelse i samfunnet 
og forstå samfunnets behov må 

en delta.  


