
Lars  bodde sammen  med Elin på Løkken.  
De fi kk to nydelige tvillinger, 5 år gamle 
Nora og Nikolai. 

Lars var i god form sommeren 2009 og 
gikk en lang tur på Åmotsdalshytta denne 
sommeren. Formen ble dårligere utover 
høsten og tilstanden ble kraftig forverret 
like inn under jul. Lars ble innlagt på 
sykehus 18 desember, men skrev seg ut 
selv  til jul. Han ville være sammen med 
Elin og tvillingene og feire jul.  Han klarte 
å være hjemme hele jula, men måtte inn på 
sykehuset igjen på nyåret 2010 og tilstanden 
forverret seg.  Den  9 januar gikk Lars bort 
45 år gammel. 
 
Lars fi kk med seg en god ballast hjemmefra 
i form av erfaringer med friluftsliv og fysisk 
aktivitet. Dette fi kk han glede av resten av 
livet. 

Lars møtte Elin på et orienteringsstevne 
på Korsveien i Hølonda og etter at Elin 
hadde vist fram mineralsamlingen sin var 
nysgjerrigheten og interessen for stein 
vekket til live for alvor. 

Etter dette møtet ble det de to, og Elin som 
er utdannet geolog fi kk mange spørsmål 
og Lars sin vitebegjærlighet vokste og 
vokste. Alt han leste, observerte eller 
hørte ble husket. Lars hadde en fabelaktig 
hukommelse.

Selv på lokaliteter som tilsynelatende 
var gjennomsøkt fl ere ganger kunne Lars 
med sin teft og sitt skarpe  blikk fi nne nye 
druser og pene mineral-stuffer. Elin og Lars 
kompletterte hverandre på mange områder. 
De to reiste på mange steinturer og på Lom 
fi kk Lars en av sine mest kunnskapsrike 
venner.

Minneord om Lars Jørgensen
Av Harald Taagvold

Lars var grundig og systematisk i alt han 
foretok seg. Han studerte Informatikk 
ved Distriktshøgskolen i Molde og 
hovedoppgaven var å utvikle den engelske 
versjonen av Geolib. Et møysommelig 
systematisk program-meringsarbeide  og 
mye data som måtte legges inn manuelt. I 
dette utviklingsarbeidet  samarbeidet Lars  
med geologer fra Bulgaria og det resulterte 
i en ny modul for Geolib. Lars var ikke 
redd for å ta kontakt med andre og den store 
kunnskapstørsten førte til mange kontakter 
i inn og utland.

Lars og Elin etablerte fi rmaet Geosystems 
i 1994-95 og gjennom fi rmaet fi kk Lars 
både ta i bruk og  utvikle sine innovative 
og kunstneriske evner.  Lars arbeidet mye 
med å utvikle begrepet Geodesign og få 
innholdet til å bli en del av Geosystems.  

Lars hadde en kunstnerisk side der han 
skapte  steinskulpturer, men han ville  også 
gi skulpturene et innhold som betydde 
noe. 

Lars samarbeidet med stiftelsen MOT i 
kampen mot narkotika og i arbeidet  for 
å  fremme oppvekstvilkårene for dagens 
ungdom. Han samarbeidet om en egen 
”steinbru” som symboliserte arbeidet i 
MOT og som blir brukt i anskueliggjøringen 
av MOT`s fi losofi ske ide-grunnlag.

Lars hadde en skarp penn, var politisk 
engasjert i lokalmiljøet og var ikke redd for 
å si hva  han mente. Lars var svært opptatt 
av rettferdighet og at sannheten skulle fram. 
Fortielser og fremmedgjøring var noe Lars 
kjempet imot gjennom hele livet. Lars var 
tvers gjennom redelig og en ryddig person 

som en kunne stole på. Hvis Lars hadde 
fått et annet utgangspunkt som ungdom 
hadde han kunnet nådd enda lenger i sine 
engasjement. 

På Løkken har Lars og Elin utstillingslokaler 
som er åpen for enhver og mange 
skoleklasser har vært innom og fått dele 
Lars sine kunnskaper om mineraler og 
norsk geologi.

Lars og Elin har bygd opp en bedrift med 
mange fasetter og Lars har vært en sterk 
pådriver og utvikler i dette arbeidet. Selv 
om Elin blir alene vil hun fortsette å  utvikle 
konseptet og forretningsideene skapt av 
dem begge.

Til slutt vil vi som har fått oppleve Lars, 
takke for mange trivelige og interessante 
steinturer sammen. 
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Vår nye, 124 siders 
fargekatalog bugner 
av spennende tilbud 
for alle typer hobby-
arbeid; sølv, stein, 
kniv og mye an-
net, samtidig med 
at du fi nner tilbud 
på verktøy av alle 
slag, maskiner 
og spesialutstyr. 
Kontakt oss og vi 
sender den gratis 
til deg.

VI HAR ALT DU TRENGER PÅ ETT STED
TIL ARBEID MED STEIN SØLV, KNIV OG MYE ANNET HYGGELIG HOBBYARBEID

VI ER KJENT FOR  GOD SERVICE, 
RASK  LEVERING OG 
HYGGELIGE PRISER

Se vårt store utvalg av 
verktøy, halvfabrikat og 
sølv i tråd, plate og rør.

* UTROLIG UTVALG AV SLIPT OG USLIPT SMYKKSTEIN
* VERKTØY OG MASKINER FOR BEARBEIDING AV STEIN
* DIAMANTSLIPEUTSTYR FOR STEIN OG METALLER
* UTSTYR FOR Å LAGE SMYKKER I SØLV OG STEIN
* EKTE OG UEKTE INNFATNINGER
* KNIVMAKERUTSTYR OG VERKTØY
* LÆR AV MANGE KVALITETER
* SØLV OG SØLVSMEDUTSTYR
* RIMELIG OG GODT NYSØLV
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