TELEMARK GEOLOGIFORENING
Av Ragnar Olsen

Fra en av joreningens mange turer til Bjordam

Et tilbakeblikk. Freda g 8. desember 1972 innkalte et interimsstyre bestaende av Tor Jacobsen, Alf Olav Larsen og Ragnar Olsen til det ferste
mete i den som noen maneder senere skulie bli Telemark Geologiforening.
Spenningen var stor denn e kvelden. Ville det komme nok interesserte til
at vi kunne fa dan net en geologiforening i Grenland. Det hadde Iykkes i
Oslo og ogsa i Sorlandets Geologifore ning. De 3 ovenne vnte personer var
blitt medlemmer av Serlandets Geologiforening og vi ville derfor forseke
astar te Gre nland lokalutvalg av Serlandets Geologiforening.
Innbydelse var sendt til 40 personer. Fra
Kristiansand hadde vi fAtt viseformann Jan
Kare Haugland, og fra Oslo hadde ferstekonservator 1. A. Dons pA kort varsel sagt seg
villig til Akomme for Aholde et Iysbildeforedrag om telemarks geologi. Her la alt til retteoDette ble et mete de tilstedevrerende sent
viI glemme. Det lille kafelokalet ble nesten
sprengt. 60 stk. pA ferste mete ! Flott mineralutstilling, inspirerende foredrag , steinauksjon, stort overskudd, og aile ville bli medlemmer. 3 maneder senere hadde vi avholdt
nok et vellykket mete med denne gang 110
tilstede., dessuten var det avholdt en rekke
styrerneter og behandlet 28 saker pA disse
metene. Vi hadde allerede opprettet verneutvalg, seminarutvalg og turkomite. Kommunen var kontaktet om vern av tekniske kul-

turminner (gruver). Man var ogsa i full gang
med forberedelsene til geologiutstill ing pA
Telemark Fylkes Handelsstevne i august
1973. (Her nedla medlemmene senere vel
500 dugnadstimer, og utstillingen pA 50 m
ble besekt av ca 4500 mennesker).
Men det var forst 4 rnander og I dag etter det
ferste meter, nemlig den 9. april 1973, at en
formelt regner stiftelsesdagen. Her fikk foreningen navnet Telemark Geologiforening og
vedtekter ble vedtatt.
Foreningens ferste formann ble Tor Jacobsen, som gjorde en fremragende innsats i
starten av foreningen. Senere fulgte de to
andre initiativtakerne som formenn.
Allerede i 1975 IA medlemstallet pA 110
betalende medlemmer. Selvom det i perioder
senere har vart oppe i 150-160 medlemmer,
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har medlemstallet stabilisert seg pa 110-120.
Et hundretall interessante met er er holdt pa
de 20 arene som er gatt . Likedann en rekke
turer og ekskursjoner. Til turene er det blitt
laget guider pa fra 2 til 15 sider. Disse turguidene har vert meget le rerike og er blitt
solgt til medlemmer av andre geologiforeninger.
Stor aktivite t har det vert i foren ingen, men
1976 var kanskje det mest aktive ar av aile.
Da gjen nornferte vi 12 sterre arrangementer,
dvs. meter, seminar eller turer. Gjennomsnittlig ca 50 medlemm er deltok pa disse
arra ngementene. Vi var f.eks. 60 stk. pa 2
dagers tur til Evje , med gruveturer og felle s
arrangement med Serlandets Geologifo rening pa lerdagskvelden. 40 stk. deltok pa
seminar om Telemark Geologi med pMI'lIgende 2 dagers busstur gjennom Telemark.
Etter 2 ars forberedelser og arbeid kunne vi i
1978 gi ut var fe rste og hittil eneste bok.
«Geologisk fere r for Gre nland », De 2000
eksemp larene var utsolg t i leper av 3-4 ar.
Det ga et pent overs kudd til fore ninge ns
drift. Skolene gjorde seg god nytte av disse
bekene,
«Nags-nytt» seinere STE IN har i snart 20 ar
vzert et utmerket bindeledd og inspirasjonskilde for aile medle mmer tilsluttet de amatergeologiske foreni nge ne. Beslutningen om
felle s tidsskrift 1974 pa "Stratos" i Oslo. Her
var de 4 fe rste fore ninge ne represe ntert :
Hedemark-, Oslo og Omegn-, Serlandet s- og
Telemark Geologiforening . Det 12 sider store referatet, som er fort i pennen av var fer ste sekreue r Helge Ihme, viser i detalj hvor dan man kom fram til en fomuftig ordning.

Telemark Geologiforening har laget flere
geologiske utstillinger, derav en permanent
pa Telemark Fylkesmu seum .
I en artikkel i 1974 uttalte far ferste form ann
Tor Jacobsen, dengang knapt 20 ar, noen
kloke ord . Jeg sitere r: «Imidlertid er det to
oppgaver som er gitt fersteprioritet av styret.
Den ene er det faglig oppl ysning sarbeidet
blant medlemmene, en oppgave som kontinuerlig utvikle s prog ress ivt, samtidig som
den stadig rna tas opp fra beg ynnel sen av, av
hensyn til bade nye medlemmer og den forskje ll i fagniva som hersker i medlemsmassen ».
Det er sa rlig en mann som har maktet dette
pa en imponerende mate gjennom disse 20
arene, Alf Olav Larsen. Han har betydd
svrert mye for foreningen , og kjenner du ham
ikke kan du pa arets Nordi ske Stein- og
Mineralmesse i Bamble, oppleve ham som
guide pa minicru iset som arrangeres sendag
ute i mine ralriket Langesundsfjorden. Vel
men til arets messe.

Agat.funnet i dagbruu, Kjorholt, 1977
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