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NOTISER 
Notes 

Det første forsøk på å stifte Norsk Geologisk Forening 

I 1890 innkalte H. Reusch en del geologer til et møte hvor en skulle 
forsøke å få dannet en norsk geologisk forening. Dette første forsøket 
på å få i stand en forening lykkedes imidlertid ikke. I sin beretning om 
N.G.U.'s første år sier BJØRLYKKE og ScHETELIG (1909) bare at dette 
forslaget møtte motstand og måtte foreløpig oppgis. RosENDAHL (1944) 
har gjennom K. O. Bjørlykke fått en del supplerende opplysninger, 
men heller ikke han har kjennskap til den nøyaktige dato og program
met for Reusch's møte. 

Ved en gjennomgåelse av N.G.U.'s arkiv er jeg imidlertid kommet 
over original-innkallelsen fra Reusch, Fig. l, og det kan kanskje være 
av en viss interesse at den blir bevart for ettertiden. 

K. O. Bjørlykke har ifølge RosENDAHL (1944) gitt følgende referat 
fra møtet: ' . . . Blandt de frammøtte var også professor Hiortdahl. 
Etter at Reusch hadde innledet møtet, reiste Hiortdahl seg og leste 
opp et telegram fra Brøgger. Det lød: <<Forhindr dannelse av en geo
logisk forening». Derved skjønte man, at møtet var avsluttet, og de 
frammødte gikk hver til sitt. . .. ' 

Først 3 år senere våget så 6 yngre geologer (Damm, Engstrøm, 
Kolderup, Miinster, Øyen og Bjørlykke) å komme med en henvendelse til 
Reusch og de 2 geologiprofessorene (Brøgger og Helland) om det ikke 
kunne dannes en geologisk forening. Denne henvendelsen førte til 
dannelsen av <<Den geologiske klubb som i 1 90 5  gikk over til Norsk 
Geologisk Forening. 

Summary 
A minute which has been found in the archives of the Norwegian Geological 

Survey contains an invitation (dated 1890) to a meeting which was called to 
discuss the formation of a Norwegian geological society. The idea was abandoned 
at that time, but a geological club was formed in 1893, and in 1905 this was 
transformed into the Norwegian Geological Society. 

Fredrik Hagemann. 
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