
Välkommen till orienteringskursen Jordbävningar! 
 

 

Dina lärare är Alasdair Skelton, Erik Sturkell, Otto Hermelin, 
Barbara Kleine, Elin Tollefsen och Draupnir Einarsson. Alasdair är 
professor vid institutionen för geologiska vetenskaper. Erik är professor 
vid Göteborgs universitet. Otto är docent vid institutionen för geologiska 
vetenskaper. Barbara är forskare på Islands universitet och Elin är 
doktorand på institutionen. Barbara, Draupnir och Elin medverkar på 
exkursionen. Vår forskning handlar bl. a. om bevakning av grundvattnets 
kemi i jordbävningsdrabbade regioner. Vi berättar mer under kursens 
gång … 

 
Vårt schema är (onsdagar): 
22/1 Historiska jordbävningar – Alasdair Skelton 
29/1 Plattektonik – Alasdair Skelton (kap. 1-4 i kursboken) 
5/2 Förkastningar och jordbävningar – Alasdair Skelton (kap. 10 och 11 i kursboken) 
12/2 Var ligger epicentrumet och hur kraftig är en jordbävning? – Alasdair Skelton  (kap. 10,11 i 
kursboken) 
19/2 Jordbävningar och tsunamier – Alasdair Skelton  
* * * 26/2 Sportslov * * * 
4/3 Jordbävningar och vulkanism  – Otto Hermelin  (kap. 5, A, 6 i kursboken) 
11/3 Att förutsäga jordbävningar – Alasdair Skelton 
18/3 Island – Erik Sturkell (kap 9 i kursboken) 
25/3 Tentamen 
28/5 Omtentamen 
 
En exkursion till norra Island ingår i kursen. Datum för exkursionen är 29 juni – 5 juli 2020. 
Exkursionens kostnad beräknas till 6 000:- (exkl. flyg till och från Keflavik flygplats). Du 
anmäler dig till Alasdair Skelton på plats och senast 29 januari 2020. 
  
Föreläsningar börjar kl. 18.00 i William Olssonsalen vid Geovetenskapens hus (det gröna huset 
mitt emot T-bana universitetet). Slå Alasdair en signal på mobilen om du inte hittar eller inte 
kommer in (076 7707699). Vi är klara senast 21.00. Linjal och miniräknare ska tas med till alla 
föreläsningar. 

 
Kurslitteraturen är Marshak, S., Earth: Portrait of a Planet (International Student Edition: upplag 
5). Vi kommer inte att använda Athena – så ser till att komma till alla föreläsningar för att få 
tillgång till kursmaterialet! 
 
Har du frågor är det bara att ringa eller mejla mig: 
Alasdair – 076 7707699, alasdair.skelton@geo.su.se  
 
Välkommen! Alasdair, Erik, Otto, Barbara, Elin och Draupnir 
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