Telemark, - det er Dons det!

Cal/sta Vil/deggen selt mot sv. Foto J. Naterstad 1988

Intervjuobjektet blir Iitt brydd da vi serverer sitatet.over skrivebordet
til ham i "karstua" i flverste etasje pa Geologisk museum i Oslo.
Navel, jeg skal ikke stikke under en stol atjeg har befattet meg mye
med dette fylket, det fait seg slik. Telemark sto for tur jeg var ung og
sprek* og hadde Iyst pa oppgaven.
Hva er spesielt med geologien i Telemark?
hal' vi Rjukangruppen med metamOife sure
Vi kan vel si at nAr del gjetder Telemarksu- og basiske lavaer og tuffer, noe kvartsitter
itcns bergarter, som opprinnelig har vrert og konglomerater/agglomerater. SA komsedimenter og vulkanitter som senere harmer Seljordgruppen i mellom, her hal' vi
vrert utsatt for olTIvandling og folding, sA overveiende kvartsitter, samt kvartsskifre,
har de opprinnelige struktllrene blitt bevaIt kvartsittkonglomerater og kalkholdige skiforbausende godt, srerlig gjel- =---~-~-~ fre. Og s~ har vi ¢verst Bander dette omddet mellom Ban- Et portrettintervju med dakgruppen med basiske lavakonservator Johanes
dak og Rjukan. Det er nesten
cr, sure lavaer og tuffer,
Dons ved Mineralogisk
sensasjonelt at man kan si sfi
kvartsskifre, kvartsitter og
Geologisk Museum sto
mye om s~ gammelt fjell. i STEIN m.1 1990.
konglomerater, samt tynne
Omkring en milliard Ar, ogsA
soner av kalkspatmarmor.
kan man finne b~de b¢lgeslagsMellom disse sonene er det
merker og brAst¢rknet lava. Det er ingen naturiigvis store diskordanser sam henger
tvil am at i Telemark finnes noe av det sammen med periodene med folding og
aller best bevarte grunnfjellet i Norge.
erosjon. Bergartene kan f¢lges videre utoHvordan kan vi grow dele inn Telmarksut'- ver i Telemark, men alt dette kan sees og
tell?
er ogs~ forklart p~ de geologiske kartene,
Ja, la oss ta det Iitt systematisk. Underst s~ jeg foresl~r at interesserte tar for seg
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disse.

geologisk kart er en meget konsentrert og
oversiktlig form A pre~ntere mye infonnasjon p~. En fin m~te ~ tilegne seg kunnskaper p~ for de som kan lese det. Den geologiske kartleggingen hal' vrert en skandal0st
nedprioritert oppgave i mange Ar. Fra tid til
annen har det vrert presentert svrert ambisi0se kartleggingsprogram, hele Norge skulIe kartlegges i forskjellige kartserier. Dette
hal' ikke blitt fulgt opp med tilstrekkelige
bevilgninger fra myndighetenes side noe
som har f¢lt til at seriene har blitt avbrutt.

Hva er del dere geologer gj¢r for ii !age
grulIJllaget IiI el kart?

Det er ut i felt for ~ observere, det er med
andre ord ikke laboratoriearbeid i f~rste
rekke. V~re arbeidsredskaper val' loggbok,
hvor alt noteres, gjerne med skisser, geo-

logkompass til ~ m~le str0k og fall, geologhammer til ~ ta pr0ver, et fotoapparat og
kikkert til st0tte er ogs~ godt ~ ha. Jeg
mener ogsA at personlig glede over Aferdes
ute i naturen er en forutsetning for AIykkes
og trives med en slik oppgave.
Men er ikke il1nheming av karlgnllllllag en
ve/dig lang og kjede/ig prosess'
PA ingen mMe, vi var jo priviiigerte. Tenk
~ kunne bJi s~ godt kjent i et omr~de, lrere
A kjenne naturen og menneskene som bor
del' og samtidig ha tilfredstillelsen av ~ vite
at man gj0r en samfunsnynig innsats. Slikt
er ikke mange forunt!
T¢rrfllle?
Joda, det stemmer det, fiskestanga hal' vrert
min trofaste f0lgesvenn. Feltarbeidet med
Rjukankartet tok 9 m~neder og strakk seg
f01gelig over flere ~r, fiskestanga val' god ~
ha til avkobJing, det kan bli i overkant med
stein, etter 12 og 14 timers arbeidsdag, - og
s~ val' det s0ndager den gangen ogs~. En
annen ling, del vaT grei matauk. Fin smellfeit, kilos fje1l0rret er det vel ikke mange
som ville ha gAlt forbi, srerlig i ei matrasjoneringstid, som del var dengangen.
Hva kjennetegner en godfe/tarbeider?
Nysgjerrighet, dette er jo forskning. Evne
til A se og gjenkjenne strukturer. Finne
geometriske former og profiler, - Det er
nesten som ~ 10se kryssord, - loddrett og
vannrett skal jo passe sammen, strukturene
skal ikke I¢pe ut i inntet. Dette krever en
del tankearbeid, sA noen timer i ro kan
vrere vel anvendt tid, det nytter ikke bare ~
fly mndt ~ notere.
Er ge%gisk kart/egging nyttig?
Ja, sett utifra mitt st~sted s~ er sJik kart legging noe av det fornuftigste et land, - og
srerlig et fjelland som v~rt kan foreta seg.
Vi rnA vite mest mulig am den steinhaugen
vi bar pA. Det er basisressursen vAr. Et

Hvordan cr situasjollclllli1?

Det kommer mange nye kart fra Norges
Geologiske Unders0kelse. De ser ut til
srerJig ~ legge vekt p~ 10smassekart. Dette
kan vrere vel og bra, men det kan synes
som om dette g~r p~ bekostning av utgivelse av nye berggrunnskarl. Det er synd for
vi trenger flere berggrunnskart, sA mitt
0nske er fort gang i arbeidet med fargelagte
og infonnative berggrunnskart.
*Da dette intervjuet var Ferdig utskrevet,
21.juli, ringte vi nrennest pA sjanse til
MGM for ~ f~ godkjenning p~ teksten. Og sannelig del' val' han, blid og forekommende som alltid, midt i ferietida. Han
kunne fortelle oss at del var et slumpetreff
at han var tilstede pA kontoret for han hadde va:rt mndt i Oslofeltet med en gruppe
(0st)tyske geologstudenter. G~rdsdagen
hadde de vrert p~ Kols~stoppen (en bratt
sak, treningsfelt for fjellklatrere) i Brerum
utenfor Oslo. "Tenk vi val' p~ toppen akkurat da det klarnet, praktfullt ' " En typisk
Dons "registrering" Han syntes ellers at de
studentene han hadde med seg virket litt
"daue". Og det gjaldt visst b~de fysisk
fonn og fagJig gl¢d.
Ingen tvil om at den 73 Ar gamIe konservatoren holder formen. Karttegning i Telemartks bratter hal' nok lagt et solid grunnlag.
Er det grunnlag for slagorde!: Feltgeologer
holder lengst!
ghw

198

