
Thor A. Johne døde lørdag 18. august 2012 
e  er et meget kort sykeleie.  Han var den 
siste gjenlevende av de tre personene som 
s   et Steinklubben i 1965.

Steinklubben ble dannet fordi Johannes 
A. Dons på Geologisk Museum i Oslo 
hadde begynt å legge merke  l en jevn 
 lstrømning av unge mennesker som 

leverte inn prøver i resepsjonen på museet.  
I samarbeid med Thor Johne og Gunnar 
Henningsmoen (Paleontologisk museum), 
ble Steinklubben s   et e  er en omvisning 
på museet 9. mai 1965.  Den første turen 
gikk  l de klassiske lokalitetene på Grua 
på Hadeland 23. mai 1965.  Like e  er, 27. 
mai 1965 gikk turen  l Slemmestad. På 
den  den jobbet Johne i ESSO, og det ble 
holdt møter for steinklubb-medlemmene i 
kan  na  l Esso i Vika i Oslo.

Det var naturlig at Johne ble den første 
leder av Steinklubben og han var det 
fram  l 1976 da undertegnede overtok.  
Jeg var stadig i kontakt med Johne.  Han 
deltok fl ere ganger på møter og turer, 
han var medlem i Geologisk Museums 

Venneforening (GMV) og jeg traff  han 
også på mineralsymposiet på Kongsberg.  
Hver gang jeg mø  e Johne,  u  rykte han 
sin begeistring over at Bjørn Funke og jeg 
fortsa   drev Steinklubben.  Det var tydelig 
at Steinklubben betydde mye for ham.

Johne var generelt interessert i mineraler, 
men spesielt i smykke- og edelsteiner.  
Med engelsk diplomeksamen i gemmologi 
(smykkestenslære) fra 1962 var han en 
meget sentral person og pioner også i 
Norges Gemmologiske Selskap, der han 
var formann fra 1979  l 2001 og utnevnt 
 l æresmedlem i 2000.  Han ble sa   pris 

på langt inn i rekkene av gullsmeder og  
gemmologer.

Thor Johne var ak  v med sine interesser 
helt  l det siste. Han var på utenlandstur 
så sent som våren 2012 og han var stadig 
å se på møter.  

Vi i Steinklubben er veldig takknemlige for 
alt Thor Johne har gjort for klubben helt 
fra starten av og helt fram  l han døde.  
Entusiasmen hans over barn og ungdom 
som interesserte seg for mineralogi, var 
smi  ende og mo  verende.

En stor og ressurssterk mann er gå   bort, 
så alt for  dlig, Karl E. Dalen ble rammet av 
en uhelbredelig kre  sykdom våren 2012 
og e  er et langt og tungt sykeleie, sovnet 
han rolig inn i hjemmet 25. januar, 67 år 
gammel. 

Vi (undertegnede) hadde gleden av å bli 
kjent med ham og familien våren 1979, 
1/2 år e  er at BOG (Bergen og omegn 
geologiforening) startet. E  ersom vi og 
fam. Dalen hadde barn i samme alder, 
fartet vi land og strand rundt på mineral-
turer.

Vi var jo ”ny” i miljøet, og alt var spennende. 
E  er hvert ble det mange utenlandsturer 
på oss også, med Karl som kunnskapsrik 
reiseleder og guide. Var også og hilste 
på dem på hy  en på Lesjaverk. All  d like 
gjes  ri. 

Han kom  dlig med i styre og stell av BOG 
og var ak  vt med på det meste innen 
foreningen. Han  hadde en rekke styreverv, 
var leder i fl ere perioder, nestleder, 
turleder osv. , var også leder for NAGS i en 
periode. Skrev også mange fl o  e ar  kler i 
STEIN. 

Han var en ivrig samler og fant mye fl o  , 
drev med sliping, både  cabochon og fase  . 
Karl var en stor beundrer av det este  ske i 
sine mineralfunn og det er en stor samling 
e  er ham. Enkeltkrystaller lå hans hjerte 
nært.  

Han var en hjørnesten i BOG og mange 
vil nok huske hans mange fl o  e foredrag 
og lysbildefremvisninger. All  d like godt 
forberedt. 

Som inita  vstaker og turleder i BOG var 
Karl helt eksepsjonell, enten det var lokalt, 
innenfor Norges grenser eller utenlands. 
Han var en fantas  sk turleder og guide, og 
hadde en enorm kunnskap om det vi skulle 
se og oppleve. 

Han vil bli dypt savnet av steinvenner, 
både innenlands og utenlands, for sine 
kunnskaper og lune vesen. 

Våre varme tanker går  l hans kone 
Marianne og  l hans da  er Kjers   m/fam. 
Og vi er stolte og glade over å ha kjent Karl.

Thor A. Johne på Steinklubbens jubileumstur  l Grua, Lunner, Oppland 22. mai 2005.  
Foto: May-Liss Funke.
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