København d. 5.august 2004
Lektor Erik Schou Jensen er født d. 31. Juli 1938 i København. Han er
matematisk student fra Efterslægtselskabets Skole i 1957, og bestod den
naturhistorisk-geografiske skoleembedseksamen med hovedfag i Geologi i
januar 1965.
I somrene 1958, 61 og 63 arbejdede han som geologassistent i Syd- og
Vestgrønland ved Grønland geologiske Undersøgelse. I 1965 og 1966 arbejdede
han som kortlæggende geolog ved Grønlands Geologiske Undersøgelse på
Kvanefjeld i Sydgrønland og blev 1. august 1966 ansat ved Institut for Almen
Geologi ved Københavns Universitet.
Den 1.august 1969 blev han samme sted ansat som lektor i ”Lithologisk og
strukturel analyse” og fungerede frem til 1981 som lektor ved Institut for almen
Geologi, hvor han bl.a. deltog i undervisningen af geologi- og
geografistuderende, herunder som leder af talrige sommerkurser og ekskursioner
i ind- og udland.
Den 1.september 1981 realokeredes han til Geologisk Museum for der at deltage i museets udadvendte aktivitet,
herunder i særlig grad varetage kontakten til folkeskolen, Gymnasiet og andre uddannelsesinstitutioner.
I februar 1987 blev han beskikket medlem af undervisningsministeriets udvalg vedr. undervisningen i Geografi i
gymnasiet og var i en årrække beskikket censor ved kommunikationsuddannelsen på Roskilde universitetscenter.
Erik Schou Jensens videnskabelige arbejde har hovedsagelig omfattet de palæozoiske sedimenter og vulkanske
bjergarter på Jeløya, samt i tilknytning dertil seismiske og strukturelle undersøgelser af den centrale del af
Oslofjorden, herunder de glaciale aflejringer på bunden af Oslofjorden. Dette arbejder er sket i nært samarbejde
med Geologisk Museum i Oslo, Norges Landbruks Høyskole i Ås og Norges geologiske Undersøgelse, som led i
den geologiske kortlægning af Østfold i det sydøstlige Norge. Han derudover deltaget i adskillige geologiske
ekspeditioner til både Vest- og Østgrønland.
På Geologisk Museum har han siden sin overflytning været ansvarlig for Skolesamlingstjenesten og den dertil
knyttede Skole- og informationstjeneste, som bl.a. omfatter en rundvisningsordning for skoleklasser, der besøger
museet.. Han har desuden deltaget i udarbejdelsen af museets nyere udstillinger f.eks. “Hvad er salt i
grunden?”(1983), “Vandrende kontinenter”(1985), ” Strandsten” (1987) “Grønlands Geologi”(1993) og
”Danmark i Dybet” (2000), samt en lang række særudstillinger bl.a. ”Olie– og naturgas i Nordsøen” (1981),
”Energi fra Nordsøen”(1986) ”Geologi i det tidligere Dansk Vestindien”(1992), Vin og Geologi (1996). Olie og
Naturgas i Nordsøen (Ny revideret udgave 2003). Flere af disse særudstillinger har siden rejst som
vandreudstillinger rundt i landet.
Erik Schou Jensen har desuden været tilknyttet flere større udstillingsprojekter i ind- og udland herunder
”Dybfrosne dokumenter”(1992) og ”Danmarks Saltcenter” (1998).
Erik Schou Jensen har gennem årene holdt en lang række populære foredrag over geologiske emner på Museet
og ud over det ganske land. Han har de sidste 25 år været underviser på Folkeuniversitetet i København,
Roskilde, Odense, Århus og Aalborg samt Folkeuniversitetscentret i Skærum Mølle. Han har holdt talrige
foredrag gennem Folkeuniversitetskomitéerne samt stenklubber og foreninger rundt i landet. Han har desuden
medvirket i adskillige radio- og fjernsynsprogrammer, herunder medvirket i udarbejdelsen af DR's
multimediepogram ”På opdagelse i Jordens indre”(1998). Han har skrevet og oversat flere
populærvidenskabelige bøger og artikler om geologi herunder som konsulent og forfatter på Danmarks
Nationalleksikon. Han har siddet i styregruppen for Kulturnatten siden arrangementet start i 1990.
Ud over disse aktiviteter har Erik Schou Jensen gennem de sidste 21 år arrangeret geologiske studierejser til
Norge, De Canariske Øer, Middelhavet, Kreta og Santorini, samt siden 1995 årligt ledet 2 geologiske
minikrydstogtrejser til Syd- og Nordvestgrønland.
I 1997 fik Erik Schou Jensen tildelt ”Geografiprisen 1997”.og i august 2004 fik han tildelt
H.C, Ørstedmedaljen i bronce .

