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Vad har du för utbildning? 
I grunden är jag maskiningenjör 
men jag trivdes inte riktigt med 
det yrket. När jag hittade till 
geologin hittade jag min plats på 
jorden. Geologin hade alla ingredi-
enser jag önskade mig: intellektuell 
stimulans, arbete ute i naturen, en 
känsla av äventyr och möjligheten 
att arbeta i exotiska länder. Ja, 
äventyret var en drivkraft. Jag läste  
till en Master of Science i mine-
ralogi och petrologi vid Stockholms 
universitet. 

Berätta om ditt yrkesliv 
Under hela min studietid arbetade 
jag som extrageolog med att kartera 
berggrunden i Lappand, vid 
Sveriges geologiska undersökning, 
SGU. Sedan arbetade jag två år i 
Saudiarabien vid Centre of Applied 
Geology. Vi uppdaterade saudiska 
studenter till internationell nivå i 
både teori och praktik. Arbetet in-
nebar mycket fältarbete. Sedan var 
jag två år i Abu Dhabi som projektl-
edare vid ett privat företag. Arbetet 

syftade till att utröna orsaken till 
höga halter av molybden, zink och 
bly i sediment. Vi undersökte orsak-
erna till förekomsten av radon i 
varma källor. Efter det arbetade jag 
vid SGU och Sveriges Geologiska 
AB i Sverige inom de projekt som 
handlade om att hitta ett slutförvar 
för använt kärnbränsle. När SGAB 
upphörde sin verksamhet under 
1988 började jag arbeta på Kungliga 
Tekniska Högskolan istället. Jag 
arbetade med att hjälpa forskarna 
med att hitta vetenskaplig informa-
tion. Idag är jag pensionär sedan 
sex år. Parallellt har jag sedan 
1980-talet medverkat som skribent 
i svensk dagspress och i tidskrifter 
samt gjort program i Sveriges Radio 
(OBS i P1). 

Vad var roligast i arbetet som geolog? 
Fältarbetet innebar att jag fick vistas 
ute i naturen. Det gav mig väldigt 
starka skönhetsupplevelser och det 
fanns ju också väldigt stor upp-
täckarglädje. Man visste ju inte vad 
man skulle hitta! Det var också en 
stor intellektuell stimulans att sam-
manställa materialet och försöka 
att tolka det man funnit! Geologin 
gav mig en rikare värld både 
yrkesmässigt och personligt. Idag 
kan jag inte gå förbi en häll utan att 
studera den, i övrigt är jag dock inte 
verksam som geolog. 

Hallå där ! Geologiskt forum har talat med 
Andrzej Olkiewicz, geolog och författare. 

Berätta om din bok
Konsten att vara invandrare kom 
ut i våras. Den handlar om hur 
man handskas med den ound-
vikliga känslan av främlingskap 
när man kommer till ett nytt land. 
Till Saudiarabien och Abu Dhabi 
kom människor från hela världen 
på 1970-talet. Det jag upptäckte 
var att det inte spelar någon roll 
varifrån man kommer, vilken 
nationalitet, religion eller utbildn-
ing man har, när man blir främling 
så reagerar alla ungefär likadant. 
Detta blev också stoff till min bok 
så småningom. Konsten att vara 
invandrare har blivit väl bemött 
och fått fin respons. Just nu upptas 
största delen av min tid av att hålla 
föredrag om vad det innebär att bo i 
ett nytt land.

”... När jag hittade till 
geologin hittade jag min 
plats på jorden.

Läs mer om Andrzej 
Olkiewicz och hans bok 

på hemsidan:
www.immigrant.nu
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Andrzej Olkiewicz flydde 
som 19-åring från Polen 
och kom till Sverige 
1957. Han är geolog 
och skribent och aktuell 
med boken ”Konsten att 
vara invandrare”.  Som 
geolog har han levt och 
arbetat i bland annat 
Saudiarabien och Abu 
Dhabi. Det är erfaren-
heterna och intrycken 
från tiden i flera länder 
som givit honom inspira-
tionen att skriva boken. 


