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Inn i vestiby len og sa ferste der til ven
stre . Her er det Don s holder til i sitt
sto re rommslige kontor. Ta khey de n er
slik som det er vanlig i monumentalbygg
fra denne tiden . Bygget er reist i 1911
1917. Rom sligheten er ogsa et begrep vi
synes passer godt til dagens intervjuo
bje kt. Til var bem erkning om takhe y
den , bem erker Dons athan har hatt god
plass til bunkene med arbe idso ppgaver
pa skrivebordet. Vi rna medgi at vi synes
bunkene er Iitt lavere na enn sist vi var
innom . Det er et skrivebord som brerer
preg av nedtrapping, og 28. februar er
siste offisielle arbe idsdag .
Sa lIaer job ben gjort?
Det lat er til at det er noen som tror det ,
men her kan jeg love det er mye ugjort.
Fo r a si det mildt , e r det med blande te
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fe le lser jeg rna se at stillinge n jeg na har
ikke blir opprett ho ldt. Her ska l spares
10% pa lennsutgifter sa man ben ytter
anledningcn til kutt ved naturlig avgang ,
som det het er. I det hele ta tt har knapp 
heten pa ress urser til museen e vzert et
pro blem de senere arenc . Pa den maten
at vi far alt for lite , og at vi som ska l
ad ministre re de t heIe bruker mye tid og
krefte r pa a beg ru nne det lille som tilfly
te r oss. Vider eutvikling er jo det vi
egentlig skulle driv e med , og det er dette
vi viI.
Er dette sa vik tig?
Ja , - museen e er Universite te ts , var
he yeste lsereanstalt s. ansikt utad . Det er
vikt ig at vi fra msta r med et anste ndig
ansikt utad. Slik begrunner vi, Universi
tet et, heIe var eksiste ns , var systema-



Belgeslagsm erk er og regndriipeavtrykk , Spor etter regnvcer pa en sandj7ate i Telem ark
for 120 million er ar siden. Funn et ved veiutvidelse i Tveitogrend, Vinje i 1970. Dette
er av de eldste regndrapeavtrykk som er kj ent .

tiske samling av kunnskap og vide refor
midling av denne kunnskapen . Folk har
kra v pa a fa vite hva vi driver med , og
det er dette vi gjerne vii gjere pa en best
mulig mate.
Men situasjo nen er vel ikke helsvart ,
besekstallet ved museet nadde jo en topp
i [jor?
Det er klart vi er tilfr eds med at 52000
var innom her i 1989, og jeg vii gjerne tro
at de fleste som kom hadd e utbytte av
beseket hos oss og at de kommer igjen.
Vi har jo sa mye fint a by pa etterhvert.
Men revisjon og renoverin g av bade
montere og innhold sta r langt oppe pa
enskelista . Slik kunne vi presentere oss
og geologien pa en skikkelig mate. Dess
verre havnet vi bak i keen da en utifra
bygningenes tilstand foretok en vurde
ring av hva som matt e gjeres med
museene pa Teyen . Zoologisk museum
har man na fatt satt i stand . Na gjenstar
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bota nisk og sa kommer vi. l eg mener
naturlig nok at vi burde ha komm et fe rst
side n geo logien dann er grunnlaget bade
for zoo logi og botanikk .

Vi blir avbru tt av telefonen .
Ja , halla , det er Dons.
A, hva slags ste in det er i ses terkirkene
pa Gran . 10 , det er ulike typer kalk stein ,
noen med bracciopoder , og sa er det vel
noe merk stein blant annet cam ton itt , en
gangbergart. Det sies at garde ne hadde
plikt til a levere stein til byggverket. Og
disse tok da gjerne lesblokkene sa det
har blitt litt av hvert. I trappa vet jeg det
er en gneis og den er jo ikke loka!' men
et eyeblikk du , jeg har en rektor fra
Hadeland her na sa jeg skal spe rre han
am han vet noe mer.
- Det gjord e vi ikke . Det lot forevrig til
at riksantikvaren var forneyd med svaret
han fikk fra Dons.



Skoleverket, h va m ed del?
Her har geo logien veert svsert ste rnode r
lig beh andlet , nesten neglisjert , - i ste in
landet Norge . Desto ste rre utfordringer
har vi fatt vi som arbeidet her. Men det
er en histo risk tradisjon at kunnskaper i
geo logi ska l vrere for de fa. De fleste
elever som er ferdig med grunnskolens
niende klasse vet mye om for eksempel
blaveis og ekorn og deres levevis og bio
toper. Men 99% av den voksne befolk
ning i de tte landet vet faktisk ikke for
skjell pa en bergart og et miner al.
Kanskje vi be r si at bergarten er miner a
lets «biotop»?
Har ikke dere geo loge r selv en del av
ansvaret fo r at del har blitt slik?
Svart lite , men er jeg, og det har sine
historiske arsak er . Oct var svrert lite
populeert at geologene i sin tid var de
ferste som gikk ut med at art en menn e
sker slett ikke var 4000 ar gammelt , noe
kirk en og dermed makten i samfunnet
hardnakk et hevdet svrert lenge . Forre
ste n pagar det fortsatt «apeprosesser
noen stede r. Vi ble pa en mate stilt i
skammekro ken i forrige arhundre, og det
har va rt svart vanskelig a komme ut der
ifra , det henger litt igjen, ser det ut til.
Ingen lysning?
Nja , men jeg er pa ingen mate forneyd
med de nye lrereplanen e i orienteringsfag
hverken for grunnskolen eller for den
videregaende skole . Men det blir lett slik
nar det ikke finnes geologer som bekler
sentrale komm andoposter i samfunnet, i
departementene og i ulike did og utvalg.
De forsvant til oljeindus trien da dett e star
tet , og siden har de blitt der. Na er det fritt
fram for andre faggrupper som naturlig
nok kjerer fram sine saker. Det er
meningslest at mesteparten av geologiun
dervisningen i videregaende skole gjeres
av filologer ofte gjennom geografiunder
visningen eller andre samfunnsfag. fagpla
nen som na skal tas i bruk har blitt til et
miniuniversitetsfag ribbet for alt som er
spennende . Tilbake star terre kjedelige
puggekunnskaper. Dette er drepende for
geologiinteressen.
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Du har selv et [ade rskap nar del gjelder a
spre kunnskaper om faget , tar du ansvaret
fo r dette?
Det er vel «Steinklubben» og andre geolo
giforeninger du tenker pa, Steinklubben
har forev rig rukk et a bli 25 iir. Joda , det
vedkjenner jeg meg gjerne . Men dette var
jeg ikke alene om. Det er vel sa at jeg
hadde ideen om at noe burde gjere s for de
ofte sveert unge gjengangerne vi hadd e her
pa museet. barn s iver , nysgjerighet og vir
ketrang rna man ta yare pa. Gunnar Hen
ningsmoen og Thor John e var med pa a
dra igang dette og Steinklubben har veert
drevet godt siden. Na er de inne i en sva rt
god periode har jeg innt rykk avo
Sa na kommer del mange unge «geologer»
etterhvert?
Oct har aldri vrert siktemalet ved Stein
klubben . Det er et tilbud til barn og unge
hvor de gjennom turer og museum sbesek
og meter skal fa et glett inn i geologiens
spennende verden . viten om hvor de sa
kan hent e inn mer viten om geologien,
kan de bli viktige ste ttespillere for oss i
den posisjonen de havner i livet. Det er
nyttig for dem selv, geologien og sarnfun
net forevrig. Jeg viI tro at en komrnu
neingenier som har vart innom Steinklub
ben en periode ikke uten vide re viI legge
et tomtefelt midt i en gammel tungmetall
gruve eller pa vterste radioaktive skiffe
ren .
H vordan er ditt forh old til sam /ere?
Det har vel variert litt. Pa en mate var det
enklere fer. Miljeet var lite og oversiktlig.
Aile kjente aile , man visste om hverandre ,
hvem som hadd e veert hvor. Na er miljeet
stort og uoversiktlig, og form en pa stein
samling hos de ulike er sveert forskjellig.
Man har fatt inn sterke komm ersielle inte
resser og et ganske stort press fra utlandet .
Vi har vert nedt til a bruke naturvernlo
yen og verne en del sentrale forekomster.
Hvor effektivt dette vernet er , er det vans
kelig a si. Men det fungerer rimelig bra
tror jeg , til tross for en del kjedelige episo
der. Det burde ikke vsere vanskelig a fa
forstaelse i sarnlermiljeet for at en del
forekomster narmest rna betrakt es som



hell ige natu rd okumenter. Men brud ne
kar vii vel finnes i alle leire til enhve r tid.
Sto rt se tt sa har vi ett svte rt godt forho ld
til samle re og vi har hatt fine sama r
beid sp rosjekter gjennom mu seet s ven
nefore ning. savel so m fore ningene he r i
bye n .

Har museet noen fo rde /er av dette sam ar
beidet?
Ska l man sa marbe ide rna det vccre e n
rim elig ba lanse mellom hva man gir og
hva man tar. Jeg synes vi ligge r omtre nt
i likevekt i sa mat e. Vi gir kunnskap for
ekse mpel gje nno m min eral og fossi lbe 
ste mme lse r og vi mottar som gay er en
de l interessant vite nskape lig mat eri ale
ti l yare magasin og utst illinge r samt til
fo rskning.
Steinsamling har fo revrig lan ge tradi 
sjo ne r her i landet. D et var ikk e uvanli g
at de kondisjonerte hadde fine samlinger
se ntralt plassert i sine hje m. Bad e Jacob
Aall og Bernt A nker hadde bra sam
linger so m de sto lt viste fra til besek en
de. Prins Christia n Fr edrik (1814), sei
nere kon g Christian den 8. av Danmark
hadde ogsa en praktfull samling. Du ska l
se at det va r ikke bar e politisk re nkesp ill
de dr ev med pa Eidsvol l. Kan skje va r
de t en og anne n godstuff i omle p ogsa .
Jeg vii altsa legge ve kt pa at det forplik
ter a sa mle ste in. Dette er naturdoku
menter. D et er derfor viktig at de blir
tatt godt yare pa; det vii si at merking og
kat alogi se ring rna veere viktige deler av
hobbyen . E nhve r samler rna tenke pa
hva som vii skje med samlingen den
dagen sa mlere n ikk e e r der len gre. Den
kan ha yne som veigrus! Jeg vii i denne
sa mme nhe ng minne om, at i den gr ad
det ikk e med ferer forpliktelser for
mu seet , sa mottar vi gjerne te stamenta
riske gaver . En fin min eralsamling fulgte
forevrig deichmanns testamentariske
bokgave til O slo by i sin tid .

Kan vi si nob/esse olblige = adelskap
fo rplikter?
Ja , det skulle pa sse .
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T ide n har grltt fort i se lskap med Don s .
vi skjenner at va r tid er ut e da han dis kre t
nevner at na rna han hjem for a sne kre
til noen plate r til a henge opp bergartste
lefonkat alogom slagen e fo r 1988. De ska l
ha en utsti lling med disse fra mov er til
varen,
I dora komme r vi pa at de t er vanlig a
spo rre ved slike anledninger:
H va nil?
Det blir etterhvert gjo rt ista nd et lite
kr yp inn t il meg et elle r anne t sted i byg
ningen, sa de t kan vel tenk es at jeg far
noe a ste lle med fremover.
Karstue?
Ja.
Tenke t vi det ikke!
STEIN ved ghw




