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Minneord over Johannes A. Dons

Av Jørn H. Hurum

Av Lars O. Kvamsdal

Jeg hadde lenge gått og sett på en topas fra
Russland i utstillingen. Den sto høyt opp på to
gråbrune kvartser og hadde mye stygg rust på
stuffen. Men jeg trodde den hadde potensial.
Jeg fikk lov av Rune (S) å prøve meg. Først
en runde i steinrens, det hjalp på rusten, så en
runde til og litt ultralydpenn for å se hvor hardt
beleggene satt. Belegget var ganske hardt, så
jeg prøvde vannpistolen. Den åt seg ganske
sakte gjennom beleggene, og det viste seg at
den ytre glimmeren kunne fjernes også.
Plutselig kom topasen til syne under de
dobbelterminerte
kvartskrystallene!
Det
var tydelig den samme krystallen som var
dobbeltterminert og hang mellom kvartsene.
Jeg tok da en pause til dagen etter for å se
hvordan den så ut i tørket tilstand.

Dagen etter fortsatte jeg. En uformelig klump
dekt av glimmer viste seg og være en lekker
rosa feltspat krystall.

Johannes A. Dons døde 14. november
2009, nesten 90 år gammel. Med ham er
en av Norges fremste geologer gått bort.

den fine måten han forklarte geologien på
for oss amatører. Han brant for faget og
hans entusiasme smittet over på oss.

Denne var delvis hul, så jeg kunne ikke
preparere hele uten at den kollapset, men fikk
den godt fram. Det kom også en mindre topas i
champagnefarge fram på den ene kvartsen.

Dons ble født 26. februar 1920. Han var
hele sitt liv interessert i geologi. Hovedfaget
tok han i 1949, men han var ansatt ved
universitetet i Oslo allerede fra 1948.
Dons var i alle år knyttet til MineralogiskGeologisk Museum på Tøyen. Han var
bl.a. bestyrer der fra 1974 til 1986.

Det er nok mange ting og mange opplevelser
Dons vil bli husket for. Jeg kan bl.a. nevne
boka ”Geologisk fører for Oslotrakten”,
”Geologisk kart over Oslo og omegn” og
funnet av meteorittkrateret i Hallingdal.
Dessuten de utallige foredrag han har holdt
og de mange turene han har ledet.

På begynnelsen av 60-tallet var Dons
førstekonservator ved museet. Det var
i denne tiden han begynte å legge merke
til at det var en jevn tilstrømning av
unge mennesker som leverte inn prøver i
resepsjonen på museet. Han så at her var det
mennesker som hadde opparbeidet seg en
del kunnskaper på området. Han bestemte
seg for å gjøre noe for disse personene.

Med Johannes A. Dons har en bastion
i norsk geologi blitt borte. Han vil bli
savnet.

Jeg begynte å bli ganske nervøs. Stuffen
begynte å bli så fin at jeg ikke har sett lignende
i St. Petersburg engang…
Stuffen ble kjøpt av en svensk mineralhandler
og havnet på Naturhistorisk museum i 1894
og først nå kom den til sin rett! I dag står
stuffen i sikkerhetsmonteret i museet og er en
av de absolutt beste stuffene fra tsarens egen
topasgruve.

Etter å ha diskutert saken med noen andre
personer med tilknytning til museet, ble det
bestemt at det skulle etableres en klubb for
barn og unge som var interessert i geologi.
Dermed var Steinklubben født. Det hele
startet med en omvisning på Geologisk
museum i Oslo 9. mai 1965. Dette ble
dermed den første geologiklubben i
Norge.
Dons var en feltgeolog. Han har lagt
ned utallige timer bl.a. i Telemark og i
Oslofeltet med geologisk kartlegging og
på ekskursjoner. Han elsket å være ute og
han elsket å formidle geologi både til leg
og lærd. Vi er mange som har fått oppleve
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Steinklubbens leder, Lars O. Kvamsdal, og
Steinklubbens grunnlegger, Johannes A. Dons,
på Hadeland Bergverksmuseum på Grua 22.
mai 2005. Steinklubben markerte sitt 40-årsjubileum denne dagen. Jubileumsturen ble den
siste steinklubbturen Dons deltok på.
Foto: May-Liss Funke.
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