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Sorlaldcts Geologifopnirrg

-

10 An berctning.

dasene 3.-5. oktober 1969 ble det arrangert et seminar i geologi pe Evje.
var Studiesamnemnda for Agder-fylkene i samarbeid med Uni
Initiitivtacere
-i oslo,
studiekonsulenten i Aust:Agdei og lokale interesser i Evje/
uirsiretet
Homes. At Evie ble stedel for dette tiltaket var naturliS pa bakgrunn av den

I

mangeArige inteiesse for mineraler og geologi som del var der.

Oooslutningen om seminaret ble meget god, idet ner 100 personer meldte seg'
St.'u'diekonsilent Paul Hals var kuriledir, og forelesere var konservator Inge
Bryhni, vit.ass. Ole Frigstad og mineralog Borfild Nilsen. alle fra Universitetet'

lansert. Til A forberede
dette ble det nedsatt et arbeidsutvalg testAende av Soren @sterhus. Theodor
Pe seminarct ble tanken om e stifte en geologiforening

Gautestad, Arthur Landsverk. Orest landsvelk og Peder Tvedt'

Arbeirlsutvalget innkalte til stiftels€smote pl Evje skole 2'1., mai 19'10. Ca.
40 interesserie motte. Motet ble betraktea som et e$mote slik at man kunne
foreta valg.

i at en forening skulle dannes. Arbeidsutvalgets forslag
tekter ble droftet og med noen endringer vedtatt.

Motet var enig

til

ved'

Det forlte styret ble bestaende av:
Peder Tvedt, formann

O.A. Vatneitrom, Thorbjom lveland, Utede Lange Nilsen og Jan Ktue

Haug-

land som styremedlemmer

Eivind G. Uilestad, Theodor Gautestad, Arthur Landsverk og Anne Grethe
Haugaa som varamenn.
Revisor ble Konrad Evensen.

Ilvordan har S.G. frrngert i disse

I

l0

fuene?

for foreningen stfu det som fo$te Punkt at m-an skal skaPe infor og formidle kunnskaper om geologi. Vi har dedor sett dette som

vedtektene

teress€

en hovedoppgave

.

Det mA konstatercs at san ednteress€n ofte er et motiv for i bli medlem i
S.G. Det er vel 6 bra, men geologi er likevel mye mer enn fine mineraler' Det
er kort sagt naturen rundt oss. bet er den jordskorpen vi alle trlkker pA og
lever av.

i

forenincen har derfor tatt opp forskiellige sider av geologien lkke
minst 6elder det-innhotdet i tre-dagers-seminarar som vi har hatl hvert er siden
foreningen kom i gang.

Stvret

Allerede i oktober 1970 ble det et nytt seminar pl Evje, hvor tiltelen Pa et
av foredragene var: Jordskorpen og dens bergarter ' vert livsSrunnlag - av

4

pV. hni Stip. Per Chr. Sebo talte om Ivelan<l.EvjeomrAdets geologi.
ltpe
Vi ml her. nevne at Inge Bry-hni fra Unive$itet€t hu'vert krumtippen- i

mange ay vAre a[angementer. Han er forovrig vert fo$te og
medlem.

p

hittil

enestC ares.

til vanli_B arrangert i september, og de gtu fra fredag
sond.ag_ettermiddag. _Det er som rege[ 34 foreleining[r og to eks:

.{tie.9 seml"arene blir_

til

kveld

kgnjo-n9r,
Yi ogsa

_

Vi fltr

ekspertei

lokale kefter.

til

A foretese, mJn ved siden av d-em elngasjerer

De to forste seminarene var som nevnt pi Evje. Senere har vi latt <le ambulere til fonkjellige- steder pi Sorlandet. Dette bl.a. for at dvstandene er storc,
men dessuten ogsi for I kunne ta den stedlige geotogi opp som tema. I 197i
ble siledes seminaret lagt

til

Grimstad i samuUliO-mea-Sot5.

Vi har to

ganger hatt kvartsergeologien som tema pe seminarer. Siledes hadde
hosten 1972 kvartaergeologisk seminar i Mand:rl. Hovedforeleser der var
prof. Steinar Skjeseth fra NLH, As. Dessuten var dosent Bjom Andersen fra

yi

Bergen ogsi med.

Vi $entok

samme temaet 1915, denne gang pd Eikely i Froland. Der ogsl
var det Skjeseth som foreleste og var guide i omrldet. Lektor Hans Petter
Evense_n
_fra Holt var ogse foreleser. Prof. Skjeseth har forowig vnrt mye

med

i

S.G.

En annen person som vi i vfu forening har hatt stor glcde av er Torgeir Falkum
fra Arhus Univesitet. Han er opprinnelig fra Kristiansand. Falkum har i mange
ar sammen med sine geologistudenter studert og kartlagt geologien pl Sodandet.

P{ to av v&e seminarer har

Falkum vzert

med. Forste gangen
i

var i Sogne i 1976 og andre gangen i Flekkefiord 1978. Begge gangeneble
hovedvekten lagt pA bergarter og den geologiske historien omiadel. Oet
bor her nemes at han har skrcvet om sitt arbeid: )Sorlandets geologiske ut.

i

viklingt.

I

1973 ble Arendalsomradets geologi behandlet pA et seminar pa Eikely i Fro1974 og 1977 v* Evje igien stedet. Det siste, 1979, var i Tvedestrand hvor ostre del av Agder ble studert.
r igien Bryhni som hadde

land.

I

Det

hovedansyaret.

i

Vi har slledes Eiennom disse 10 &ene ambulert frem og tilbake pA hele Agder. De som har v?ert med pA alle eller de fleste av seminarene, har flltt en

grundig innforing

i

Sorlandets geologi. Som det fremger av ovenstiende har
seminarcr hatt fagfolk fra uniyersiteter og hogskoler. Seminarene
har vErt godkjent som universitetsseminarer og sAledes nytt godt ay stor stotte
okonomisk. Vi bor her neme at studiekonsulent Pauls Hals har vrrt en moget
lyttig og viUig kontakt for oss. Foruten eksperter utenfra har vi ogse hatt
lokale krefter til redighet. Bl.a. har Ole Fr. Frigstad vEert mye benyttet. Det
er ogsA mange amatorgeologer som pA forskjellig mAte har vert aktive, ikke
minst som guider. Her bor scrlig nevnes Orest il-andwerk.

vi pn ale

5

Deltagelsen pe seminarene har variert fra ca. 30

til ca' 100, og det er folk i

alle aldre, friskoleungdom til Pensjonister.

Ilvilke andre faglige sldiviteter har forcningen stett for?
crunn av de store aYstander er det ikke helt lett a arrangere slike
Oer"for er det de lotale avdelinger som mest har tatt seg av detle'
PA

i S'G regi'

Vi mA nevne steinmessen pl lveland. Steinmess€r er nA noe som foreger mange
stider rundt i landet. D6t e! vel forst og fremst mineralinteresserte- pe$on€r

;lik;;;t
som

I

sarnle

ianrlet. De foreskjelliSe geologiforeningene
inn penger til virksornheten.

arrangerer dem helst

blitt oblgatorisk med en steinmess€ i lveland,- loln -regjl.i
vedtak iv styret i S.G. at eventuelle overskudd skal gn til
fattet
O"t
ei
-"i. tl stotte for
et frcmtidig mineralmuseum i Iveland Grunnstammen
.i-aiii.
fona
riineralsamling som lveland i sin tid kjopteLandwerks
er
i
-"."urn
og vil nok vare en kommunal
bJi-ii.r"ii
-'D;i;.;i.taiieter til et slik etmuseum.
fond fra steinmessen, kan trolig brukes
kan bli
eii.rt
;r-k
til samlingen.
til innkjop av mineraler"ett
Etterhvert er det

I.okaUag

Tidlic ble man klar over at det var nodvendig med en organisering. lokalt' I
iili'uf. o"*.t lokalavdelinger i Evje. Kriitiansand og Arendal/Grimstad'
A fl til noe
Ilit" ,U" ait* har levd viderJ. Pe Evje har det vart vanskeligseg
til meget
e
utvik'le
fortsatt
og
Kristiansand
Arendal
har
Derimot
varg.
aktive lag.

to lokalavdelingene driver regelmessiS motevirksomhet' fed fagligg
foredras. De avholder kuner. Det har bl.a. vzert kurser lor berynnere I
Grimsti'a, Kristiansand og Arendal. Lokalavdelingene arangercr maflge

Disse

turer i distdktet og ogse lengre turer.

Det er sikkert at skal den geologiske interessen holdes oppe,

er

det viktig med

milj;. D;t skal nevnes

at man har vzErt inne PA tanken
ikke realisert.
er
enni
Men
det
Flekk;Sord.
i
til
en
avdeling
a fe

aktiyiteter

i

det n&re

Interessen for amatorgeologi er stor over hele landet. Sodandets
geologiforening er den eldste forening, men det var ikke lenge ett€i at det
-tilsvarenie foreninger i Oslo of Telemark. Tanken om et felles organ
fom
for foreningene dukket opp.

NAGS.

Botstayene NAGS st& for Norske Amatorgeologers Sammenslutnhg. NAGS
er altsa en sammenslutning av flere amatorgeologiske foreninger. Etter siste
oversikt er det na 18 slike som et med NAGS.

Det ove$te orcan for NAGS er Feue$ldet. Dette fellesrddet best& av en
t.or"r.nt*t iii hver forening. Fellesredet skal ha to moter i erct. A$motet
av'holdes om hosten. FellesrAdet velger et s€kretariat.

6

NAGS skal arbeide for saker av felles interesse for foreningene, men Felles
ikk. noe overstyringsorgan. Hver forening er surir"n'i sinu dispo-

:r

19:1
slsJonel.

NAGSi-nytt. Behovet for et medlemsblad meldtc seg ogsa snart, og NAG$
nytt-.kom 8ang. stort s€tt hu det ogsi vsert tilfeie. Dette biadit vil sta
og falle med at det kan skaffes redaktor. Det er en jobb mert mye arbeirl,
og
den kaster lite

ellq intet

av seg.

Bladet skal vare i bindeorgan mellom Felleuadet og de enkelte foreningene.
Bladet skal ha variert innhold av faglig tilsnitt, forJningsnytt og -"kti"it.t"r.
Det_er viktig at de enkelte medlemmer skiver i bladet. - Vi m6
Lnromme at
det har vert heller lite bidrag fra S.C.
Arsmotet

i

S.G. er som regel

for tiden. Det er vanskelig I

i mai.

fl

Det er ikke det store sus over lrsmoter
folk til a ta pe seg hverv i forcnincer. Dette

har ogse Sodandets Geologiforening fett erfarc.

VAre ersmoter kombineres alltid med et fagtig foredrag og/eller ekskursjoner.
Vi. har gieme fusmotet pe lordag med et ioiedrag etierp-d. Dagen etter har

det olte vcrt en ekskunjon. Det er da som regel flere pA ekskunjonen enn pA
e$motet-

Pl samme mate som s€minarene har vi latt e$motene ambulere fra Evje/ Iveland
til Kristiansand, Grimstad, Froland,
Per Myrann

SEMINAR I98O
Sodandets Geologiforening

vil

arrangere

sitt Arlige seminar

septgmber pA Grenaderen, Evje.
_21
Forelesere _ blir Inge Bryhni, John-Brommeland

!9

i

6den

og Ole Fr.Frigstad.

Orest Landsverk vil std for eksku$jonene. Mer detal]erte opplys nger
kommer siden, kryss av i kalendereir nA.
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