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MELDINGER, PERSONALIA
Januar l 948.
Geologstillingen ved Norges tekniske høgskole (i bd. 26, p. 230 kalt
"ingeniørgeolog-stilling") er besatt med cand. real. EGIL SÆTHER. For
tiden vikarierer Sæther for dosent dr. jENS A. W. BuGGE, som er i Amerika
med statsstipend.
Som assistent ved Geologisk institutt, Norges tekniske høgskole er
ansatt ANDERS HELTZEN.
Dr. ANDERS KvALE har tatt imot en kallelse som Associate Professor
Structural Geology ved University of California, Los Angeles.
Som vikar for dr. Kvale har Bergens Museum antatt lektor ToR
BIRKELAND, Stavanger.
Dr. HANS RAMBERG arbeider som Research Associate ved Department
of Geology, University of Chicago.
Som mineralog i Vegdirektoratet er ansatt cand. real. RoLF SELMER
fra l . august l 94 7.

OLSEN

Som kontorsjef ved Norges Geologiske Undersøkelse er ansatt berg
ingeniør CHR. BERTHEAU-HANSEN fra l. oktober l 947.
Cand. mag. NILS SPJELDNÆS er ansatt som vikar i amanuensis
stillingen ved Paleozoologiska Avdelningen, Riksmuseet, Stockholm, i tiden
l. november 1947-3 1. oktober 1948.
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd har etter anmod
ning fra Handelsdepartementet oppnevnt et g e o l o g i s k u t v a l g med
formann dir. C. W. EGER og øvrige medlemmer berging. ToR AMDAHL,
ing. H. BRÆKKEN, dir. C. BuGGE, dr. C. W. CARSTENS, byråsjef S. K. HøEGH
OMDAL, prof. NIELS-HENR. KOLDERUP, dir. JoHAN KRAFT JoHANSSEN, dir.
AASULV LøDDESØL, berging. A. 0KKENHAUG, dr. I. TH. RosENQVIST,
industridir. E. SLÅTTO, prof. LEIF STORMER, prof. TH. VoGT. Utvalgets
sekretær er cand. real. ToRE GJELSVIK. Et arbeidsutvalg består av herrene
Eger, Carstens, Kraft Johanssen, Stormer, med Gjelsvik som sekretær.
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Generalforsamling torsdag 13. februar 1947.

Til stede 23 medlemmer.
Årsmelding ble lest opp og regnskapet vedtatt.
Foreningen er blitt anmodet av Universitetets rektor om å foreslå
3 medlemmer av innstillingskomiteen for Hans og Helga Reusch's legat,
som nå trer i kraft. Dir. C. BuGGE, dr. I. OFTEDAL og dr. K. MONSTER
STRØM ble oppnevnt.
Til styre for l 94 7 ble valgt:
Formann: N.-H. KOLDERUP (Bergens geologiske klubb).
Viseformann: H. BJØRL YKKE.
Sekretær: G. HENNINGSMOEN.
Redaktør: I. OFTEDAL.
Styremedlemmer: A. HEINTZ, CHR. 0FTEDAHL, H. MAJOR, TH.
Vom (Trondheims geologiske klubb).
Revisorer for 194 7: S. FosuE og T. STRAND med O. A. BROCH og
K. KRISTOFFERSEN som varamenn.
Reuschmedaljekomite for 194 7: T. STRAND og P. HOLMSEN.
Som foreningens regnskapsfører fortsetter A. GRANLI. Hans lønn
for l 94 7 ble godkjent.
Reuschmedaljen ble tildelt cand. real. J oHANNE HøDAL j AKHELLN for
arbeidet: "Rocks of the Anorthosite Kindred in Vossestrand, Norway",
trykt i Norsk geologisk tidsskrift bind 24, pp. 129-243.
Årsmelding for 1946.

Siden forrige generalforsamling er to medlemmer avgått ved døden:
Bergingeniør Julius Helverschou.
Dr. Gunnar Horn.
I samme periode er innvalgt 6 nye medlemmer: 285. Univ.stip.
Eilif Dahl, Botanisk Institutt, Blindern. 286. Konservator T. Soot-Ryen,
Tromsø Museum, Tromsø.
287. Magister Annemor Rosenqvist, Ant.
Schjødts gt. 18, Oslo. 288. Direktør Lars Krogh, Knaben gruver, pr.
Kvinesdal. 289. Cand. mag. Bjarne Sæbøe, Bergens Museum, Bergen.
290. Geolog Asbjørn Skordal, Bergens Museum, Bergen.
Medlemstallet er nå l 64, 82 livsvarige og 82 årsbetalende medlemmer.
I periodens løp er der holdt 7 møter med et samlet fremmøte av
207 personer. Av tidsskriftet er utkommet hefte 1-2 av bind 26.
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Utdrag av regnskap for 1946.

Inntekt.

Beholdning overført fra 1945:

I kasse ............... Kr.
62 8 25
I bank . . . . . . . . . . . . . . . l 846,09 Kr. 2 474.34
,

.

Innkommet medlemskontingent for årene 1940 til 1947 . . . . .. . . .. . .
Renter fra Livsvarige medlemmers fond ..........................
Berg- og Steinindustriens fond ... ........... ...........
Tilskudd fra staten . .. . ...
. . .
..
. .
. .
.. .
Su!itelmafondet . . . .... .. .... . ...... .. ......... .....
Varekrigsforsikringsfondet (bidrag trykking Bd. 25)......
Gave fra dosent dr. K. Milnster Strøm ..... .. . ........ . . . ... . .... .
Tilskudd fra Nansenfondet (H. Major's arbeide i Bind 26)
... ......
Det Videnskapelige Forskningsfond (Nordisk Geologmøte
1947)
Abonnement og salg av tidsskriftet ..... .......... ...............
Annonser i tidsskriftet ... .. . .. .....
..
. .. . .
.
Renter av bankinnskudd . .. .............. ......... .......... ...

-

l 340,00
208,58
623,59
400,00
2 500,00
5 000,00
100,00
750,00
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3 000,00
2 572,70
625,00
50,48
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.
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kr. 19 644,69
Utgift.
Tidsskriftet:

Trykking, rest på Bd. 25
. ... . . .. . . kr. 3 668,00
Bind 24, h. 3-4 . . . . . . . . . . . . . . 3 575,00
3 996.75 kr. Il 239,75
26, h. 1-2 . . . . .. . . .. . ... .

.

.

.

.

.

Klisjeer til Bind 24, h. 3-4
. . .. kr.
26, h. 1-2 . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

7,68
755,03

.

.

7 62 7 1
,

-----

Arbeidshjelp, porto og skrivesaker .. . . . ..... . . .. .... . .. ..........
Møter og representasjon ..... ...... .. ..... . .. ... ...... ... . ......
Rabatt ved salg av tidsskriftet . .. . . ...
. .
. .. ..
.
Reuschmedaljen . .
.. . .
...
. . . . .. . . . . .. .
Beholdning, overført til 1947: l kasse ............... kr.
76,38
I bank .......... ...... 6 176,22
.
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.

.

.

-

760,83
280,90
329,29
18,6 1
6 252,60

-

Kr. 19 644,69
LivsJJarige medlemmers fond.
1946 1/t

Fondets kapital:
500,00
Obligasjoner .... ....... ....... . kr.
8 990,00
Bankinnskudd . . . ..... ..... .... . 950,00
Innbetalt livsvarig kont. i 1946... -

Utgift

Inntekt

-----

Urørlig kapital ................ kr. JO 440,00
Renter av obligasjoner for 1946 . . .
. kr.
Renter av bankinnskudd for 1946 . . .. .
. .
Forvaltning av obligasjoner . .... ..... ... . ....
Overført renter til ord. budsjett . . . ... .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

87,25
1 28 ,33

kr.

7,00
2 0 8 58
,

.

-------

Kr.

215,58 Kr.

215,58

Berg- og Steinindustriens fond:

l 946 1/t

Fondets kapital ...... ... .. ... .. . kr. 25 554,00
Derav Kr. 20 000,00 urørlig .
Renter for 1946 .
. .
.
. . . kr.
Overført renter til ord. budsjett ........ .. ....
.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.

.

Kr.
Fondets kapital pr. '!t-1947:

.

.

•

.

.

623 59

.

,

kr.

623,59 Kr.

kr. 25 554,00

Regnskapet revidert av S. Foslie og H. H. Smith, Oslo 16/t 1947.

623,59

623,59
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Torsdag 13. februar 1947.

Til stede 24 medlemmer og 2 gjester.
Innvalg: Prof. W. Q. KENNEDY, Department of Geology, The Uni
versity, Leeds 2, England (29 1), etter forslag av Holtedahl og Neumann.
Berging. NILS PAULSEN, Geologisk Institutt, N.T. H., Trondheim (292),
etter forslag av Vogt og J. Bugge.
På grunnlag av standpunkter, skriftlig framsatt av Rosendahl og
Miinster Strøm, blev skrivemåten av geologiske ord på norsk diskutert.
RosEN DAHLs forslag var formet som et skriv til Kirkedepartementet og lyder:
Den geologiske terminologi er i stor utstrekning oppbygd av specielle
internasjonale faguttrykk. Det er en fordel, at disse ord blir skrevne likt
overalt, uavhengig av de forskjellige lands rettskriving.
Serskilt for geologien har vi mange hundrede, sannsynligvis bortimot
tusen, fagord med endelsen -it, mineralnavn som aragonit, biotit, cerit,
bergartnavn som anorthosit, diorit, pyroxenit, fossilnavn som ammonit,
belemnit, echinosphærit. Disse ord spiller i geologien samme rolle som
de internasjonalt latiniserte slekts- og artsnavn i biologien. Men mens
de norske rettskrivingsreformer aldri har rørt ved den biologiske termi
nologi, er det i de siste norske ordlister oppført en del geologiske fagord,
sannsynligvis fordi de er blit brukt også utenfor den rent faglige literatur.
Av ord med endelsen -it finner vi nogen tat med i ordlistene, og de er
oppførte med dobbel t i endelsen. Men de aller fleste av -it-ordene er
ikke og kan ikke tenkes å bli oppta! i de alminnelige ordlister, fordi
de utelukkende blir brukt i specielle faglige avhandlinger. For alle disse
ord har geologene opprettholdt den kjente internasjonale skrivemåte. Å
forandre den vil bare ha uheldige virkninger og sette et unødig! skille
mellom oss og våre naboland. Skal vi derfor følge rettskrivingslistene for
de ord, som tilfeldig er komne inn der, vil vi få to slags skrivemåte
for samme slags ord, hvilket også er uholdbart.
Vi vil derfor be om, at disse ord blir rettet i overensstemmelse
med den faglige skrivemåte, så snart nye utgaver skal trykkes. I tilfelle
av tvil vilde det være ønskelig, at de geologiske fagfolk, som praktisk
talt er de eneste, som har bruk for ordene, blir rådspurt.
I de norske ordlistene finner vi og hist og her nogen andre geolog
iske ord, som ender på -it, oppførte med dobbel t, f. eks. lakkolit, graptolit,
aktinolit (det siste ord i Sverdrup og Sandveis lister definert som
"strålingsmåler", hvilket sjølvsagt er galt). Disse ord hører til en annen
gruppe av fagord, avledet av det greske ord lithos, og blir enda i de
fleste språk skrevet med th. Bare den ukyndige, overflatiske betrakter
ser i denne endelse den før omtalte -it-endelse. Å innføre dobbel t i
disse ord vil overfor våre mer språklig korrekte naboland stille de norske
geologer i dilettantismens uheldige lys. Geologene kan under ingen
omstendigheter gå med på denne skrivemåte. At den er kommet inn i
ordlistene, skyldes åpen bart misforståelser, og vi må stille den absolute
fordring, at det blir rettet.
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Den stumme h i lithos-ordene kan naturligvis sløifes. Men vi vil
gjerne gjøre oppmerksom på, at det fører med seg konsekvenser for
mange andre ord, der lithos inngår, f. eks. lithium, lithologi, lithosfære,
lithosiderit, lithothamnion, lithistida o. s. v.
Foruten de nevnte lithos-ord, som i ordlistene har fåt dobbel t,
finner vi også nogen med enkel t men uten h, f. eks. litium, litograf. Men
de fleste av lithos-ordene er så specielle, at de aldri vil komme inn i
ordlistene. Mange blir derfor framleis skrevne med th, således gjennom
ført i den biologiske systematik.
Som det no er i norsk rettskriving, blir altså samme ordled skrevet
på tre forskjellige måter, med enkelt t, med dobbel t og med th. Det er
påkrevt å få dette rettet, og det bør gjøres fortest mulig, før den gale
skrivemåte setter seg fast. Norsk geologisk forening tilbyr sin hjelp ved
en eventuell revisjon av ordlistene.

Dosent K. MONSTER STRØMS innlegg:
Norsk Geologisk Forenings styre har bedt meg om å komme med
uttalelse om en skrivelse som konservator Halvor Rosendahl har over
sendt i form av en henvendelse fra Foreningen til Kirkedepartementet
" Om skrivemåten for geologiske fagord."
Utgangspunktet for etterfølgende er da konservator Rosendahls
skrivelse samt "Jakob Sverdrup og Marius Sandvei: Norsk Rettskrivnings
ordbok. Bokmål. Godkjent av Kirke- og Undervisningsdepartementet til
offentlig bruk og som hjelpebok i skolen. Oslo l 940", den siste som
uttrykk for o ffisielt fastslått ortografi.
Det gjelder særlig ord med endelsen -it (-itt). Der har rettskriv
ningsordboka konsekvent gjennemført skrivemåten -itt for alle disse ord,
og den opptar en lang rekke ord som bare har vitenskapelig og ikke
populær anvendelse. Der kan nevnes ord som ceritt, limonitt, echinitt,
aktinolitt. (Om dette siste sier Rosendahl at det er definert som
strålingsmåler! Men det er åpenbart ordet aktinometer som er falt ut
av satsen.)
Det er således klart at ifølge rettskrivningsordboka skal a li e fag
ordene på -i t t staves med to t-er. Rosendahls bemerkning om to skrive
måter fordi a I l e fagordene (selvfølgelig!) ikke kan komme med i en ordbok
av begrenset omfang, er således irrelevant. Skrivemåten er nå offisielt
fastslått som -i t t i alle tilfeller.
Angående geologenes praksis, så har visstnok Norges Geologiske
Undersøkelse i sine publikasjoner holdt på at granitt staves med to t-er,
alle øvrige ord med en t. Å trekke en grense slik at bare granitt skulde
være et så "populært" ord at det må med to t-er, mens syenit skulde
være så videnskapelig at det staves med en t, synes absurd.
I sin bok om Norges geologi, som nu er under utgivelse i N. G.U.'s
skrifter har da også Holtedahl helt gått inn for den offisielle stavemåten
med to t-er i alle ord.
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Så er det ordene med -ith, henholdsvis -itt, som stammer fra lithos.
Når man først sløyfer den stumme h i disse ord er det selvsagt helt
konsekvent å skrive dem med to t·er, det dreier seg jo ikke lenger om
noen transkripsjon, men om ortografi overensstemmende med norsk uttale.
"Å innføre dobbel t i disse ord vil overfor våre mer språklig korrekte
naboland stille de norske geologer i dilettantismens uheldige lys", skriver
Rosendahl.
Det er dog ikke i en konsekvent gjennomførelse av fastslåtte rett
skrivningsprinsipper med fordobling av konsonant (unntatt m) i kort utlyd
noe som helst dilettantisk.
For øvrig kan bemerkes at svenskene har sløyfet h-en i utlydende
-th (som aktinolit, graptolit, lakkolit) og således har ensartet endelse -t
overalt. Svenskene har temmeiig lang i-lyd. De gjør altså prinsipielt
nøyaktig det samme som vår offisielle rettskrivning, bare at vi markerer
vår korte i-lyd.
Engelsk stavemåte er svært inkonsekvent: actinolite, graptolite, men
Iaccolith.
Angående stavemåten inni ordene gjelder vårt rettskrivningsprinsipp
at sjeldne ord staves likt den fremmede opprinnelse, vanlige etter norske
regler. Det blir således en forskjell på Iithologi og litografi.
Litium inntar en grensestilling, men når rettskrivningsordboka anser
ordet som såvidt vanlig brukt at h-en bør sløyfes, er der ingen grunn
til å opponere mot det.
Rosendahl forvirrer her sakene noe ved å .ta med ord som: litho
thamnion og lithistida. Dette er slekts- og gruppenavn (latinisert gresk)
og bevares i den latinske form som alle tilsvarende zoologiske og botaniske
navn. Som regel settes de med kursiv. Så Rosendahls bemerkning om
at de "framleis blir skrevne med th, således gjennomført i den biologiske
systematik", er helt irrelevant. I den biologiske systematikk inngår de
som I a t i n s k e ord, ikke som norske fremmedord, og helst kursiveres
de, som sagt.
Noenlunde tilsvarende er forholdene innen medisinen, hvor man har
anatomiske betegnelser og sykdomsnavn dels på latin som corpus Iuteum,
ductus hepatocysticus, carcinoma bronchii, dels inngående i det norske
ordforråd som sinusitt, cystitt, etc. hvor -itt står for -itis. Parallellen med
geologisk terminologi er slående.
Konklusjonen på min gjennomgåelse av Rosendahls skrivelse blir
da: For geologiske (mineralogiske, paleontologiske) betegnelser som brukes
i norsk terminologi (til adskillelse fra slekts- og artsnavn som opptrer i
latinsk form og oftest kursiveres) opprettholdes den offisielle norske
rettskrivningsendelse -tt, uansett om ordene etter sin opprinnelse har hatt
og i andre sprog har endelsene -t eller -th.
Rosendahls skrivelse gir således ikke anledning til noen forføyning
fra Foreningens side.
Deltakere i diskusjonep var Rosendahl, Mi.inster Strøm, Rosenqvist,
Størmer, P. Holmsen, A. Bugge.
Norsk geol. tidsskr. 27.
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RoSENDAHLs innlegg:
H. Rosendahls opprinnelige forslag, som var innsendt til forrige møte
og er gjengitt ovenfor, gikk ut på å be departementet ikke å forandre
skrivemåten på vitenskapelige fagord. Like lite som den biologiske burde
den geologiske terminologi være avhengig av tilfeldige lokale rettskriv
ningsregler. Her skulde det gjelde mer enn ellers, at skriftspråket først
og fremst er et uttrykk for tanken og ikke for uttalen, som etter språkenes
lov alltid vil skifte med tid og sted. De ord, som i forvansket form er
komne i nn i rettskrivningslistene, burde i nye utgaver av ordlistene
føres tilbake til sin rette skrivemåte. Det vilde være ønskelig, at geo
logiske fagfolk, som praktisk talt er de eneste, som har bruk for ordene,
ble rådspurt.
Ved å tenke mer over saken og etter å ha rådført seg med andre
interesserte var Rosendahl nå kommet til et annet synspunkt enn
det, forslaget til forrige møte gav uttrykk for, og frafalt derfor dette
forslag.
Det naturligste og mest holdbare for geologene vilde være å innta
det samme standpunkt som biologene, nemlig at departementets rettskriv
ingslister ikke har noget med den vitenskapelige terminologi å gjøre.
Rettskrivingsordbøkene er ikke faglige håndbøker, og ingen fagfolk har
heller vært med å utarbeide dem. Det er ikke meningen, at de skal
føre ord i nn i fagspråket, men de tar ord u t av fagspråket og omdanner
dem til bruk i det alminnelige folkespråk, når det er trang til slike nye
ord. Det er en vokster_ av språket, som fagfolkene ser med glede.
Dette spørsmål vedkommer visstnok ikke direkte den sak, vi har
fore no; men det kunde nok her være på sin plass å anmode departe
mentet om, at fagfolk også i dette arbeid blir tat med på råd, så det
kan bli mer tilfredsstillende enn hittil. En bør ikke forandre den faglige
skrivemåte mer enn høist nødvendig. Orthitt (ortitt?), pyroxenitt, (pyroks
enitt?) og trilobitt er ikke mer norske enn orthit, pyroxenit og trilobit,
og den "fornorskede" skrivemåte understøtter en uheldig utta1e, ja den
er naturligvis en følge av denne uttale, som den korrekte skrivemåte
vilde hjelpe til å holde borte.
Det er ganske visst så, at terminologien for de geologiske fag ikke
er kommet inn i en så fast internasJonal latinisert norm som for de
biologiske fag. Men det er vårt mål å nå fram til det, og geologene
bør være de første til å hevde, at den geologiske terminologi skal være
likeverdig med den biologiske.
Like ens som vi skriver phacopidae og beholder samme skrivemåte,
om ordet får norsk grammatisk ending, phacopider, phacopidene, må vi
skrive phacolith, phacolither, phacolithene. Skriver vi lithothamion og
lithodomus, må vi skri ve lithosiderit og lithologi. Miinster Strøm skriver
og lithologi (sjeldent fremmedord), men litografi lvanlig fremmedord).
De aller fleste geologiske fagord er sjeldne fremmedord og skulde
derfor også etter Miinster Strøms standpunkt staves likt den fremmede
opprinnelse. Men etter principet å skille mellom sjeldne og vanlige
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fremmedord kan vi aldri få en konsekvent oppbygget terminologi. En
del geologiske fagord er komne inn i listene som vanlige fremmedord,
således en del med endelsen -it, som er gjort til -itt. De mange -it
endelser må vi konsekvent skrive med enkel t som i de andre nordiske
språk og i de fleste andre språk. Det er den rene latiniserte form, den
eneste, som kan bli godtat som internasjonal.
Å presse innbildte nasjonale serkrav inn i det, som først og fremst
skulde være internasjonalt, er en utidig reaksjonær retning. Om vi
vurderer det faglige internasjonale samarbeid, bør vi ikke godkjenne det,
som vil dra i den motsatte retning. Etter forrige verdenskrig kom det
fram slike nasjonale serkrav hos en del nye nasjoner. Men tanken er
dødfødt og kan bare skade dem, som vil bære den fram.
En logisk korrekt språklig oppbygd terminologi er en kulturverdi,
som det er vår plikt å verne. Den etymologisk korrekte form bringer
ordet i sammenheng med dets opphav og mening og er således en del
av ordets innhold, ikke bare en formalitet. Oppfyller vi ikke vår opp
gave som kulturvernere, før unødig skade blir gjort, vil det senere med
rette kunne bebreides oss, at vi ikke sa fra i tide.
Det, vi har behandlet her i Norsk geologisk forening, er bare et lite
led i en større sak, en internasjonal logisk oppbygd terminologi for alle
geologiske fag. Det er en sak, som kan bli tat opp ved de internasjonale
geologkongresser eller i UNESCO, som arbeider med det internasjonale
kulturelle samarbeid. Vår oppgave er bare å holde rett kurs innen vårt
lille område.
Konklusjon:
Geologene holder fast ved den samme faglige skrivemåte som de
andre nordiske land, og som også står nærmest den, en må kalle den
internasjonale. På samme måte som biologene mener vi ikke, at departe
mentets autoriserte rettskrivingsregler har til hensigt å gripe inn i den
faglige terminologi.
Også populariseringen av fagordene i de autoriserte lister bør gjøres
med mer fagligt skjøn enn hittil; vi tilbyr vår hjelp til det.
Om foreningen finner det ønskelig, bør det innhentes uttalelse fra
departementet, om ikke vårt standpunkt er rett.
Det ble besluttet ikke å gjøre noe i anledning av Rosendahls
forslag.
Deretter to foredrag:
Dr. T. STRAND: Om kambrium på Hadeland. Trykt i dette bind s.
f\9. I den etterfølgende diskusjon deltok Størmer, P. Holmsen, Kvale,
H. Major og foredragsholderen.
Cand. real H. MAJOR : Glangeauds studier av sedimentasjonen i konti
nenta/randen.

I løpet av de siste l 0-15 årene er det kommet ut en serie, mest
mindre, publikasjoner av franskmannen Louis Glangeaud og hans med
arbeidere.
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Det dreier seg om følgende arbeider: 1
l . L. Glangeaud, 193:5: Sur les depots marins du Flandrien dans l'estuaire de Ja
Gironde.- Proces-Verbeaux de Ja Soc. Linneenne de Bord
eaux. 6 sider.
1936: Extention e t eharaehteres petrographiques du Flandrien marin
2.

dans l'estuaire de Ja Gironde.C.R.S.de la Soe. geo!. de Franee,
no.4, p. 54-56, seanee du 17 fevrier.
1938: Transport et sedimentation dans l'estuaire et a !'embouchure
de la Gironde. - Bull.Soe. geol. de la Franee.5° Ser. t.VIII,
p. 599-631, 8 flg.
1 938 : Etudes quantitatives et experimentales sur l'erosion et le
transport par les eaux eourantes.- Revue geogr. phys. et de
geo!.dynamique, vol. XI, fase. 4, p. 323-370, 15 flg, l pl.
1938: Sur une methode d'etude des troubles en suspensions dans
les estuaires et des fleuves.-C. R.des seanees de l'Aeademie
des seienees, 3015, 206, p. 1667-1669, 1 flg.
1938: Le mouvement des sediments et Ja formation des banes,
seuils et mouilles dans la Garonne et J'estuaire de la Gir
onde.- Congres intern. de l'U nion geodesique et geophysique,
Washington. Comm. de Potamologie, Question 3, Rapport 6.
14 sider, 9 flg.
06 Yvonne Bonnichon, 1939: Sur les eanses dynamiques des variations de la turbidite et du debit solide dans Ja Garonne
maritime et la Gironde au eours des marees.- C.R. Academ.
Sei., 3/4, 208, p. 1072-74.
1939: Origine et mode de formation des sediments detritiques.
- "Sciences", no. 30, avril-mai, p. 329-339, 3 fig.
1939: R6le de la suspension tourbillonaire et du roulement sur le
fond dans la formation des sediments aetuels de l'estuaire
girondin entre Bordeaux et Ja Pointe de Grave. -C. R.
Acad. Sei., !SiS, 208, p. 1595-97, l flg.
og G. Gande!, l 9 39: Phenomenes dynamiques intervenant dans le
triage granulometrique des sables sur Ja dune et la plage du
Pyla (Arcachon). -C. R.Aead. Sei, l LS, 209, p. 893-895, l flg.
1 9 J. l : Phenomenes hydrodynamiques du ressac, Jeur r6le dans
le transport, et le triage des galets (observations et mesures).
C.R. Acad. Sei. 27/ 1, 212, p. 1 4 6
14
9 l flg.
1941: Correlation statistique, classifleation et hierarehie des faeteurs
intervenant dans la formation des sediments. Bull. Soc.geo!.
de Franee, Ser. 5, XI, p. 371-388.
1945: Sur la formation et la repartition des faeies vaseux dans les

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9

l O.

Il.

-

12.

13.

,

estuaires. -C.R.Acad.Sei. 29/12, 2 1 3, p. 1022-24.

Glangeaud, som nå er professor ved Universitetet i Besanc;on,
var tidligere knyttet til Universitetet i Bordeaux. Her utførte han en
rekke undersøkelser omkring innløpet til Bordeaux, i samarbeid med
havnemyndighetene. Utenom sin rent lokale, praktiske verdi, yter disse
arbeidene meget av almen interesse, og siden de for det meste fins i
tidsskrift som er lite lest av norske geologer, tror jeg at et kort sammendrag
av dem vil kunne interessere.
1

Jeg skylder professor, dr.C. E. Wegmann takk for at han har funnet fram
disse arbeidene til meg, og for rettledning ved deres gjennomarbeidning. Jeg
vil også få takke hans assistent, M. Jean-Pierre Portmann for hans vennlige
assistanse.
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Innseilingen til Bordeaux går gjennom Gironde, et brakkvannsbasseng,
som er innpå l 00 km langt og høyst 1 1 km bredt; munningen ut i
Atlanterhavet er bare 5 km bred. To store elver faller ut i Gironde,
Dordogne fra ENE og Garonne fra SE. Deres hydrografiske basseng
fyller nesten hele den sørvestlige delen av Frankrike. Lengst mot øst
når det et stykke inn i Centralmassivet, og i sør strekker det seg til
Pyreneene. Det lavere området består av tertiære og tildels kvartære
sedimenter.
Tidevannet spiller stor rolle i Gironde. Det merkes også oppover
Garonne, helt opp til Cadillac, 27 km ovenfor Bordeaux.
Utenfor munningen går det en havstrøm langs kysten, fra sør mot nord.
Tidevannsvirkningen er kraftig, og brenningen spiller også stor rolle her.
Om opprinnelsen til Girondes løp har det vært hevdet at det var
tektonisk betinget av forkastning. l motsetning til dette hevder Glangeaud
at Girondes beliggenhet er epigenetisk. Omkring Gironde finner en under
de resente, kontinentale, brakkvanns- og elveavsetningene en petrografisk
og faunistisk vel definert, marin serie, hvis dannelse etter all sansynlighet
sto i forbindelse med avsmeltningsstrømmene fra den siste mellom
europeiske nedisning, Wiirm-breen. Boringer, som ble utført, viste at
mektigheten av disse flandriske avsetningene varierer meget sterkt. De
kan nå opp til 40 m, men på den annen side viste det seg at de tertiære,
(lutetiske) kalklagene, som danner underlaget for avsetningene, raker opp
som øyer. Dette viser en pre-flandrisk negativ marin oscillasjon, med
betydelig erosjon. Etter at havnivået igjen hadde steget ble erosjons
kanalene for det meste fylt igjen av flandrisk materiale, og tildels har
gjenfyllingen pågått til resent tid. Bare Girondes løp danner ennå en
ikke helt gjenfylt kanal.
Oppgaven for undersøkelsene var å bestemme og måle flest mulig
faktorer som virker på bankedannelsen langs innseilingen til Bordeaux.
P r ø v e t a k i n g e n delte seg i to hovedgrupper:
A . P r ø v e r a v m a t e r i a l e u n d e r t r a n s p o r t. Glangeaud
skiller som vanlig er, mellom 1 bunntransport, 2supensjonstransport og
3 kolloid transport.
(Transporten i kjemisk oppløsning spiller liten rolle
for de avsetningene som her kommer på tale.) Et særskilt apparat ble
konstruert til å fange opp materialet som er i bevegelse langs bunnen:
En firkantet metallkasse med skrå tverrvegger, som åpner seg utover når
kassen når bunnen. Materialet glir innover disse portene og gjennom
kassen. Tar en samtidig blindprøve med et liknende apparat, som åpner
seg og blir stående 5 cm over bunnen, blir differensen av disse prøver
et temmelig rent bunntransportert materiale.
Prøver av materiale som transporteres i suspensjon kan en få med
Collets sylinder, et vidt horisontalstilt åpent rør, med klaffer som raskt
kan lukke åpningene, når apparatet er senket til den dybden en ønsker
prøven fra. Mengden av materiale som transporteres i suspensjon, er ikke
som det bunntransporterte materiale betinget direkte av strømhastigheten,
men av strømmens turbulens.
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Nå vil alle ha sett småhvirvlene, som transporteres med strømmen
nedover en elv, de såkalte eddies. Disse eddies vil føre med seg be
tydelige, raske fluktuasjoner i turbulensen, fluktuasjoner som ikke lar
seg beregne.
Collets cylinder gir bare øyeblikksbildet av slamgehalten der prøven
ble tatt, og parallellprøver viser ofte variasjoner på 25%. En har derfor
gått over til å bruke flasker, som fylles langsomt, f. eks. 9 l. på 5 minutter.
Disse viser seg imidlertid ofte vanskelige å manøvrere på større dyp, og
for sine undersøkelser har Glangeaud oftest brukt et pumpeapparat, som
tok opp 200 l. på ca. 8 min. På grunnlag av disse turbiditetsmålingene
kunne en slutte seg tilbake til turbulensen der prøvene ble tatt. Strøm
hastigheten og -retningen ble også undersøkt grundig ved flottører og de
vanlige apparater for måling av strømhastighet.
B. Pr ø v e r a v a v s a t t m a t e r i a l e ble tatt ved særlig grunne
skrapeprøver, for lettere å kunne korrelere dem med prøvene av materiale
i transport, tatt på samme tid. V i d e r e b e h a n d l i n g e n av alle prøvene
skjedde ved at materiale med mindre tverrsnitt enn 3 11. ble skilt fra ved
slemming. Materialet opp til 0,5 mm ble klassifisert ved slemmesylindre.
og det grovere materialet ved sikteapparater. For å forhindre peptisering
av kolloidmateriale utførtes slemmingen med vann av samme saltgehalt
som der prøven ble tatt. Prøvene som var tatt opp med pumpeapparatet
ble f. eks. sendt direkte inn i et slemmeaggregat. På denne måten opp
"
nåddes den "naturlige granulometriske kurven for prøven. For å komme
over til standardkurver måtte så hver prøve peptiseres ved omrøring med
ammoniakkvann, og etterklassifiseres.
Deskriptive resultater: Undersøkelsene ga dette bilde av sediment
asjonsprosessene:
I. E r o s j o n e n . Her understreker Glangeaud de resultatene som
svensken F. Hjulstrom kom til i sitt arbeid over Fyrris å (Studies on the
morphological activity of rivers as illustrated by the Fyrris river. Bull.
geo!. inst. Upsala, 1935). Hjulstrom viser her hvorledes korn på 1- 100 fL
i monodisperst system kan motstå erosjon minst like godt som korn av
dimensjoner 200-2000 11..
Viktig for motstandsevnen mot erosjon for finkornede sedimenter er
det om de har vært tørrlagt, slik at de til en viss grad er konsolidert.
Virkningen av den økte motstandsevnen ser en ved at de eldre, flandriske
lagenes overflate ofte danner grensen for erosjonens virkning i Gironde.
Bare nær munningen, der strømhastighetene blir større og der det opptrer
store, faste turbulenshvirvler, settes dette flandriske materialet påny i
bevegelse.
En ser samme virkning også for kortere tids konsolidering i de
slamvollene som legger seg opp langs bredden av Gironde og på banker
som tørrlegges ved lavvann. Disse avsetningene utsettes alltid påny for
like sterk strøm som den som formådde å frakte materialet fram, dit det
ble avsatt da strømhastigheten avtok. Men p. g. a. at materialet har vært
tørrlagt og er noe konsolidert, og dessuten p. g. a. de hydrauliske forholdene
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som ble demonstrert i
kurven, blir erosjonen
bare ufullstendig. Dette
1000
fenomenet er meget al
minnelig, og det kalles
med et fransk ord for
100
"cholmatage".
Il. T r a n s p o r t e n .
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Fig. 2. Kurver for erosjon og sedimentasjon. Tegnet
som transporteres, stem
etter F. Hjulstriim, Bull. Geo!. Inst. Uppsala, 25.
mer godt med strøm
hastigheten og de avtar
jevnt nedover, like til nedre del av løpet, der dimensjonene avtar mer enn
en skulle vente.
I G i r o n d e er også dimensjonene mindre enn en
-

skull e

vente etter strømhastigheten en finner der, og de varierer lite

(diam. O, l mm, beregnet over 2 km lengder). Dette at materialdimensjonene
er mindre enn strømhastigheten k u n n e tillatt, er et fenomen som ennå
ikke er godt nok forklart. Det henger muligens sammen med tidevannets
virkning.
I m u n n i n g e n , ved Point de Grave har en observert store
strømhastigheter, opptil 2, 7 misek., tilsvarer at steiner med diam. 20 cm
kan beveges. U t e n f o r m u n n i n g e n virker bølgeslagene i forbindelse
med tidevannet, og resultatet blir vekslende bevegelser ut og inn av det
grove materialet. Når så kyststrømmen mot nord tas med i betraktning,
får transportbanene sikk-sakk form. Særlige materialtyper (kunstig materiale)
viser at denne nordgående transporten iallefall kan bringe materiale helt
fra munningen av l' Adour til Point de Grave (200 km!). I den neritiske
sonen, utenfor 15 m-isobaten, stanser bunntransporten fordi bølgeslagenes
virkning er svekket. Dette viser seg ved at bunnkart fra 1872 stemmer
enda, bortsett fra en del slammateriale som er avsatt siden den tiden.
B. Suspensjonstransport: I G a r o n n e transporteres normalt lite
materiale i suspensjon, - elvevannets turbiditet er liten. Bare i flom
periodene tilføres betydelige slammengder fra Tarn og Lot, men materialet av
setter seg ikke. En kan derfor si at strømmens turbulens er "underernært".
I G i r o n d e er turbiditeten langt større enn i Garonne (og i Dordogne),
og den er også større enn det gjennomsnittsstrømhastigheten skulle kunne
forårsake. Dette henger sammen med at tidevannet kompliserer, og øker
meget sterkt, turbulensen i Gironde. På denne måten blir suspensjons
transporten i Gironde langt større enn bunntransporten.
-
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Når tidevannet slår om fra ebbe til flo, stanser strømmen en stund,
turbulensen opphører, og slammet synker ned mot bunnen og danner et
opptil 35 cm tykt lag. Når så strømmen begynner å gå innover, får en
kraftig og uordnet turbulens som hvirvler opp dette slamlaget, og slam
gehalten i vannet stiger meget sterkt. Ved omslaget fra flo til ebbestrøm
ser en nok noe av det samme fenomenet, men langt mindre tydelig.
Slammassen ved bunnen vil bevege seg i takt med tidevannet, men
tydelig faseforskjøvet. Resultatet av dette er at ved en måling fraktet
5 timers ebbestrøm gj.sn.lig 0,3 kg slam pr. m3, mens strømmen i be
gynnelsen av flotid ( 15 min. etter lavvann) fraktet mer enn 3 kg pr. m3•
Følgen av dette er at mens vannmassen i Gironde fornyer seg i løpet
av få tidevannsperioder, følger ikke slammassen med strømmen utover.
Den blir liggende innenfor munningen, fordelt over et indre og et ytre
maksimum, som flytter seg opp og ned med tidevannet. Denne slam
massen har fått navnet "bouchon vaseux" - slamproppen. Bare i flomtid
drar vannmassene med seg det ytre slammaksimum ut forbi munningen,
og slamgehalten i Gironde avtar betydelig i denne tiden, på tross av at
det nettopp er nå at elvenes slamtransport har et tydelig maksimum.
Dette paradokset blir imidlertig lett forståelig når en hører at gjennom
et tverrsnitt av Gironde frakter hver tidevanns-strømning like meget slam
som fjerdeparten av den slammengden som Garonne og Dordogne til
sammen frakter årlig ut i Gironde. En forstår at de hydrodynamiske
faktorene, som betinger at det danner seg en slampropp i Gironde, er
faktorer av første orden for slamdannelsen i innseilingen.
Ut e n f o r m u n n i n g e n holder bølgeslagsvirkningen slammaterialet
i suspensjon, slik at det kan fraktes videre ut på større dyp, eller i le
av øyene nord for munningen. Særlig i flomtid har slamtransporten i
denne sonen sine maksima.
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C. Transporten av kolloidmateriale spiller liten rolle for vårt bilde.
Forsøk med prøver av elvevann viste at om det fikk samme saltgehalt
som den en vanligvis finner i Gironde (0,7 Ofo) vil nok endel av mate
rialet med dimensjoner mindre enn l fL utfn
_ okkes, men de sammen
fnokkete partiklene får ikke større dimensjoner enn ca. 12 [J.. Med den
turbulensen en har i Gironde i gjennomsnitt (A=20) vil dette ikke gi
anledning til noen avsetning av materiale, en får bare en litt øket kon
sentrasjon av slammateriale nær bunnen. Først på stort dyp, 50 m
omtrent, ser en at det dannes slambanker av dette kolloidmaterialet.
Ill. A v s e t n i n g e n .
(Her blandes materialet fra forskjellig
transportmåte, og jeg behandler dem derfor regionalt, ikke fenomenologisk.)
I G a r o n n e finner en, som ventelig er, nær sagt bare bunn transportert
materiale i bunnprøvene, og det viser jevnt avtagende kornstørrelse, fra
44 mm forholdsvis langt oppe, til 3 mm der tidevannsvirkningen begynner
å gjøre seg gjeldende. Dimensjonene er stadig i god overensstemmelse
med strømhastigheten i flomtid. Et interessant forsøk ble gjort ved at
en gravde ut en renne, temmelig vid og lang. Det viste seg at den
først ble fylt igjen ved første flomtid, og da med samme slags materiale
som det som dannet bunnen der før. Dette viser en s t a b i l i s e r t av
setningsdynamikk. Liknende resultater er oppnådd i andre modne eller
nesten modne elveløp.
I G i r o n d e virker tidevannsstrømmene til å redusere resultant
strømmen, og hermed bunntransporten s effekt. På enkelte punkter
kan resultantstrømmen være null eller til og med snu seg. Dette
gjør at det avsetter seg slambanker av fint, bunntransportert materiale
(0,5 mm).
Slammaterialet avsetter seg på to forskjellige måter i Gironde:
a) I rettlinjete løp danner det seg midtbanker. Deres dannelse synes å
være i strid med strømhastigheten, som nettopp har sitt maksimum her.
Bankene dannes på så dypt vann at de i k k e t ø r r l e g g e s ved lavvann,
så de kan ikke henge sammen med noen konsolidering av materialet.
Det er d e h y d r o d y n a m i s k e f o r h o l d e n e som spiller inn. I et rett
linjet løp vil det danne seg to turbulenshvirvler med horisontal akse, slik
at en får negativ turbulensutskiftning langs aksen av løpet (A er negativ).
På denne måten tvinges slammaterialet ned mot bunnen, både av sin
egen tyngde (som overalt ellers) og av turbulensvirkningen (et kjent
fenomen fra andre løp, og fra laboratorieforsøk).
b) "Cholmatage" -fenomenet gjør seg gjeldende l . langs bredden,
2. på midtbankene, når de har vokst så store at de ligger tørre ved lav
vann. På disse midtbankene avsettes meget bunntransportert materiale
også, og det dannes linser av slam her, som etterhvert dekkes av grovere
sand. Slammet bidrar her til å fiksere det grovere materiale.
Normalt er avsetningene i Gironde av blandet opprinnelse, med
både bunntransportert materiale og materiale som har vært transportert
i suspensjon. Studier av materiale under transport viste at det bunn
transporterte materiale mest hadde kornstørrelsen 200-400 11. mens
'
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materialet i suspensjon viste kornstørrelser på 16-40 fl·· Dessuten er
det bunntransporterte materialet bedre sortert enn suspensjonsmaterialet.
I avsetningen i littoralsonen utenfor munningen kommer også eolisk
og marint materiale inn fra kyst-transporten. Materialet her kan likne
meget på det en finner i nedre del av den fluviatile sonen.
I den neritiske sonen, utenfor 15 m-isobaten avsettes lite bunn
transportert materiale. Slamlag bunnfelles i flomtidene. En får ofte sjikt
ninger med stor romlig kontinuitet, ofte med sedimentmateriale av blandet
opprinnelse.
Glangeaud understreker betydningen av at en stadig passer på å
ha overensstemmelse mellom den målestokken i rom og tid som en ut
strekker resonnementene til, og virkeområdet, resp. perioden, for faktorene
som en regner med. Skal en undersøke virkningen av en faktor med
lite virkeområde på et bilde i større målestokk, er en nødt til å gjennom
føre en tankemessig summering av de mange små virkningene, og her
byr de statistiske metoder den sikre vegen.
Et eksempel på hvorledes virkningen av forskjellige faktorer er be
grenset til deres egen målestokk gir materialtransporten langs kysten
utenfor Landes.
Glangeaud har utført studier av bølgeslagenes virkning på små kuler
i strandsonen. Nå veksler bølgeslagene på en slik måte at en ikke kan
beregne deres små variasjoner. For å unngå disse ukontrollerbare be
tingelser, ble observasjonsperiodene utstrakt til 25 bølgeslag. Forsøks
resultatene er framstilt i disse kurvene:
Blir grovt materiale skylt innenfor "det døde punkt" skylles det sann
synligst videre innover, mens bevegelsesretningen lenger ute er mer variabel.
Betraktes nå transporten over flere tidevannsperioder, vil dette grove
materiale ikke bare anrikes i sonen innenfor det døde punkt der det
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fins med den vannstand den har i øyeblikket, men det vil samles i over
kant av høyvannstanden til en s t r and l i n i e. Forholdene i Middelhavet
viser hvor vesentlig tidevannsfaktoren er, for at strandlinjer skal dannes.
Utenfor Algier, "der tidevannsvirkningen er svak, opptrer bare en usortert
strandsone, med blanding av grovt og fint materiale.
Nå kan strandlinjen være begynnelsen til grovmaterial-anriking i
større målestokk, til dannelsen av e t k o n g l o m e r a t. Til dette forlanges
det at en ny faktor, som strekker seg over lengere perioder enn tidevanns
variasjonene opptrer, nemlig de marine oscillasjoner: a. En l a n g s o m .
t r a n s g r e s j o n vil flytte strandlinjen med seg, og en får i k k e n o e
u t s t r a k t k o n g l o m e r a t, men bare enkelte gravsteiner, som r e s i
d u u m etter flyttingen av strandlinjen, dannet p. g. a. de n o r m a l e a v
v i k e l s e n e f r a s a n n s y n l i g h e t s l o v e n for denne flyttingen. b. En
r a s k t r a n s gr e s j o n vil legge tilbake det meste av strandlinjens
materiale og transgresjonskonglomerat dannes. (Andre faktorer kan
gripe inn)
Ved r e g r e s j o n er sannsynligheten for konglomeratdannelse langt
større, uten at det dermed er sagt noe om sannsynligheten for deres
resistens mot seinere erosjon.
Ov e r s i k t ove r f a k t o r e n e s o m s p i l l e r v e s e n t l i g r o l l e
i f o r s k j e l l i g e mål e s t o k k e r i r o m m e t:
Laboratoriemålestokk.
A. Ångstrøm-meter a) Molekylarstørrelse: Kjem. reaksjoner, pH,
dissosiasjon, krystallkimedannelse, bakterievirksomhet. b) Kolloid-dimen
sjon: ladning etc. c) l v.-80 p.: Adhesjon, hydrophob-phil-itet. d) > 8011.:
Form og overflate av korn, friksjon, hardhet, etc.
B. Lokal fasies: meter til l 00-meter: Faktorene fra A kommer
inn som v i l k å r l i g e faktorer, som danner statistiske s a n n s y n l i g h e t e r.
Hydro-dynamiske og morfologiske fenomener arbeider i denne målestokken.
C. Regional gjennomsnittsfasies ( x 50 000-200 000). Lokalt viser
fasies og fenomener ofte brå overganger. De må sammenarbeides til
gjennomsnittsfasies for å tre inn i denne større målestokken. Eks.: En
målte karbonat Dfo langs kysten i en rekke små grustak, herav 0io C08-kurve
som igjen ved statistisk analyse gir statistiske parametre som karakteriserer
områdets regionale fasies (middelverdi, fm, etc. etc.).
D. Petrografiske provinser, l 0- 100-km (l : 200 000- 1 : l 000 000).
Her kan de statistiske parametre for diverse kjennetegn gi uttrykk for
klimatiske, orogene, oceanografiske fenomener. Geografiske variasjoner her
kan være l) vilkårlige, 2) periodiske, 3) jevne eller 4) diskontinuerlige. (Dette
siste svarer til at en overskrider en grenseverdi, ;:, : singulærpunkt i funk
sjonssammenhengen med geografiske, biologiske eller meteorologiske tilhøve).
Opererer vi samtidig i t i d og r o m , kommer det enda tydeligere
fram at faktorene som er vesentlige for fenomenene i liten målestokk,
reduseres til å forårsake små pendlinger omkring nye hovedkarakterer,
som bestemmes av faktorer som hører hjemme i større målestokk.
Paleontologiens og stratigrafiens metoder er den beste illustrasjon her.
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Like lite som en etasjeinndeling eller en inndeling i større tidsavsnitt
kan settes i relasjon til hver enkelt arts variantutvikling, kan en betrakte
en steins bevegelse som funksjon av hver enkelt bølgebevegelse, når
iakttagelsen strekkes ut over lenger tidsrom. Andre faktorer med l a n g
s o mm e r e variasjoner spiller da hovedrollen. (Bølgebevegelsen kan vel
helst betraktes som en slags "katalysator" for transporten over lengere
tidsrom). Hermed er ikke sagt at elementærfunksjonene a l d r i spiller en
hovedrolle når en betrakter fenomenene over tidsrom som langt overskrider
deres funksjonstid (jern, - fosfat- og svovelleier dannes ved bakterie
virksomhet). Men i disse tilfellene er de underlagt d i r i g e r e n d e feno
mener. Svinger disse, vil elementærfunksjonene brått miste sin virkning,
og vi kan få diskontinuerlige variasjoner (som nevnt under petrografiske
provinsers målestokk).
På samme måte spiller adhesjonen av kolloidpartiklene inn ved slam
dannelsen i Gironde, så l e n g e hydrodynamikken gir vannet stor slamgehalt.
For nå å komme over til behandlingen av sedimentenes fysionomi
og fylogeni, må en betrakte sedimentet som gjenstand, og ikke bare
sedimentasjons-fe no menene. En må skjelne mellom l. et aktuelt
sediment som ennå befinner seg i utviklingen, og 2. et fossilt sediment,
som representerer en fiksert likevekt, i alle fall hva sedimentasjons
prosessene angår.
Et sediment i utvikling defineres ved flere grupper av bestanddeler
nied forskjellige kjennetegn (mengden av detritisk materiale, organisk
materiale etc.). La oss kalle disse mengdene x, x2,
xn. I hvert øyeblikk
er disse bestemt, dels av indre parametre, l, som kornstørrelse, kjemisk
egenskap etc. , dels av ytre parametre, E, som saltgehalt i vannet, PH·
•

•

•

strømhastighet, turbulens etc. I og E varierer med målestokken, og en
må alltid passe på å beholde samme målestokk gjennom hvert resonnement.
Er en av de indre parametre særlig framtredende, har vi en d o m i 
ne r e n d e faktor, og e r e n a v d e ytre faktorer særlig viktig, kalles den
for en d i r i g e r e n d e faktor.
Bare i svært enkle fall har det lykkes å bestemme variasjonene i et
sediments utvikling som funksjoner av faktorene som ligningssystem:
d�
d�
dt = f, (xl, x2 . ..xn, E, n, ..., dt = fn (xl, x2 .. xn, E, !).
.

Derimot kan en ved å gjøre et stort antall observasjoner lage
hyppighetskurver, som en kan interpretere ved statistiske metoder. Slik
analyserer en først de statistiske undersøkelsene for en bestemt av ob
jektets karakterer, og siden danner en seg forbindelser mellom flere av
objektets karakterer.
Har en samlet materiale fra et større område med noenlunde
e n s a r t e t d y n a m i s k o p p r i n n e l s e , blir de statistiske parametre
karakteristiske for det Glangeaud kaller en sedimentpetrografisk g j e n n o m
s n i t t s f a s i e s . Innenfor disse finner en l ok a l e fasies, definert ved mere
spesielle egenskaper, som et særlig mineralinnhold, dominerende kornform,
spesiell form av den granulometriske kurve etc.

126

NORSK GEOLOGISK FORENING

I det sedimentasjonskomplekset som Glangeaud særlig har bearbeidet,
kan en skille ut en fluviatil fasies, i Garonne, en brakkvanns og littoral
fasies, i Gironde, og ved kysten nærmest utenfor, (molasse-fasies), og en
neritisk fasies (flysch-fasies).
En kan ikke si at en gjennomsnittsfasies uten videre karakteriserer
den granulometiske kurvetypen for hver enkelt prøve i regionen. Den
bestemmer bare helhetsbildet. En bruker derimot middelverdiene og
andre størrelser, som beregnes av kurvene, til å karakterisere en fasies.
Betrakter vi et stabilisert, konsolidert sediment, er bare gjenstanden
tilbake, mens fenomenene har forsvunnet. Ved å studere sedimentet i
mikroskopisk målestokk, behandle dets mineralsammensetning, struktur og
granulometriske kurve ved statistiske metoder, kan en etablere parametre,
som bidrar til å klarlegge den sedimentpetrografiske gjennomsnittsfasies,
og hermed eventuelt de dynamiske dannelsesforhold.
Sedimentenes fysionomi kan vi studere i s j i k t e n e s målestokk.
En vekselserie av fysionomisk veldefinerte sjikt, som f. eks. sandstein
skifer (typisk for flysch-fasies), kalles en assosiasjon. Kjenner vi sjiktenes
opprinnelse, kan vi snakke om deres g r u p p e r i n g (bio-detritisk osv.).
Monogenetiske serier defineres ved overgang fra en likevektstilstand,
f(E, 11) til en ny, j(E, 12). Sedimentene som dannet seg i rennene, som
ble gravd ut i Garonne, er eksempler på monogenetisk dannelse. Mona
genetiske dannelser grenser mot serier som representerer forholdsvis meget
større tidsrom enn de selv.
I større målestokk kan en liknende inndeling foretas: Kystavsetningene
utenfor Landes karakteriseres av en enkelt fysionomi, og serien sies
å være hyperhomogen. Den karakteriseres av egenskapene, midlere
korndiameter = 525, sfæricitetskoeff. = 0,8, kvartsinnhold 94 Ofo, etc. De
statistiske kurver viser liten bredde, serien er hyperdetritisk, oligobiologisk.
På denne måten kan en få en meget variert og rikholdig klassifikasjon
av de forskjellige sedimentene, og mulighetene for variasjon kan synes
uoverskuelige. Men blant de tallrike mulighetene er bare et fåtall realisert.
Dette skyldes først og fremst at blant de utallige, innbyrdes uavhengige
parametre, som bestemmer en sedimentpetrografisk gjennomsnittsfasies,
vil en faktor alltid være d i r i g e r e n d e: jordens gravitasjonsfelt. Det
virker permanent og uanfektet av alle de andre parametrenes variasjoner,
i større målestokk i tid og i rom enn noen annen. Det er en grundig
og kritisk undersøkelse av et aktuelt sedimentasjonsforløp, som Glangeaud
har utført i disse arbeidene. I Norge har vi flere gamle sedimentdannelser
som kan tenkes å ha mange trekk tilfelles med det, f. eks. de yngre
sedimentene i Trondheimsfeltet, den downtonske sandsteinen og flere andre
sedimenter i Oslofeltet og devonformasjonene på Vestlandet og ved Røragen.
I sitt siste sammenfattende arbeid gir Glangeaud en klar, logisk
gjennomarbeidning av resultatene, der han understreker den store rollen
m å l e s t o k k e n i tid og rom spiller for resonnementene. Det bør kunne
gi gode impulser for andre geologiske arbeider, sedimentpetrografiske
såvel som andre.
Mlinster Strøm ytret seg etter foredraget.
·
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Møte 303.

Torsdag

6.
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mars 1947.

Til stede 20 medlemmer, 2 gjester.
Innvalg: Bergmester HARALD NoRDRUM Ross, Kongsberg Sølvverk,
Kongsberg (293), foreslått av Bjørlykke og Neumann. Doc.IVAR HESSLAND,
Paleontologiska Institutionen, Uppsala 5, Sverige (294), foreslått av Stormer
og Henningsmoen.
Det ble referert et brev fra den nystiftede Tyrkias geologiske fore
ning, Ankara, hvori presidenten (formannen) uttrykte ønsket om kollegialt
samarbeid med Norsk geologisk forening.
Cand. real. EGIL SÆTHER holdt kveldens foredrag: Foreløpig meddel
else om resultat av undersøkelser i Fensfeltet. Trykt i dette bind s. 66.
I ordskiftet etter foredraget deltok Chr. Oftedahl, Rosenqvist, Bjor
lykke, I. Oftedal, Kristoffersen og foredragsholderen.
Møte 304.

Torsdag l O. april 194 7.

Til stede 30 medlemmer, 3 gjester.
Viseformannen meddelte at prof. dr. V. M. Goldschmidt var avgått
ved døden siden siste møte.
Innvalg: Stud. real. THORE WINSNES, Abbedikollen 34, Bestun (295),
foreslått av Gleditsch og Henningsmoen.
I. OFTEDAL holdt minnetale over prof. dr. V. M. Goldschmidt. Blir
trykt i dette bind.
Dr. phil. S.A. ANDERSEN (København) holdt foredrag om Klimaveks
linger og Niveauforandringer i Kvartærtiden.
I Danmark findes Aflejringer fra tre Istider og to mellemliggende
Interglacialtider. l den sidste Istid naaede Isen til den midtjyske Is
randslinie, saaledes at det vestlige Jylland Syd for Limfjorden ikke har
været dækket af Is siden den næstsidste Istid, hvorfor de interglaciale
Moser fra den sidste Mellemistid ikke er dækket af Moræne, men blot
af arktisk Flydejord o. l. Det samme gælder Havaflejringerne fra den
sidste Interglacialtid. Derimod er de interglaciale Aflejringer fra den
næstsidste lnterglacialtid dækket af Moræne i det sydvestlige Jylland,
maaske netop undtaget Egnen omkring Esbjerg, hvilket kan tyde paa, at
Isen i den næstsidste Istid vel har dækket hele Jylland, men at Randen
da kun naaede til Esbjerg.
Gaaende ud fra, at Niveauforandringerne stort set har haft samme
Forløb efter de tidligere Istider som efter den sidste, har det været
muligt at få yderligere Oplysninger om Danmarks Udvikling i de tidligere
Istider og Interglacialtider. De arktisk-boreale og de tempererede Kyst
linier fra Postglacialtiden skærer hinanden omtrent l 00 km inden for
Grænsen for Isens største Udbredelse i den sidste Istid. I den næstsidste
Istid og den sidste Interglacialtid, har dette Skæringspunkt ligget ca. l 00
km længere mod Sydvest i Danmark, hvilket maa fortælle, at Isens
Ydergrænse har ligget ca. l 00 km sydvestligere i Danmark under den
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næstsidste Istid, hvilket svarer til det nævnte Forhold, at Ydergrænsen
maa have ligget omtrent langs den frisiske Ørække ved Sønderjyllands
Vestkyst, men ved Esbjerg er Randen bøjet vestpaa og har da fortsat
tværs over Nordsøen til England, hvor den fortsætter i Ydergrænsen for
"The newer drift", som stammer fra den næstsidste Istid. Ligesom Isen
under sin største Uctbredelse i den sidste Istid dannede en Højderyg lidt
inden for Ydergrænsen, og denne fortsætter som det jyske Rev fra Bov
bjerg vestpaa ud i Vesterhavet, er Horns Rev ved Esbjerg tilsvarende
dannet lidt inden for Ydergrænsen for Isens største Udbredelse i den
næstsidste Istid. Hertil svarer ogsaa, at Havaflejringerne fra den næst
sidste Interglacialtid er bevare! i vid udstrækning i Esbjerg-Egnen og
langs Vesterhavskysten, Syd herfor.
I den næstsidste Interglacialtid er der aflejret arktisk Ler, Esbjerg
Leret, i Egnen omkring Esbjerg, nu naaende op over Havets Overflade.
De boreale Aflejringer bestaar derimod af Sand og Grus, som ligger
l 0-20 m under Havets Overflade ved Vognsbøl, NV for Esbjerg, hvilket
ganske svarer til Forholdene efter den sidste Istid i Vendsyssel, hvor
Yoldialeret gaar op til 30-40 m o. H., mens de boreale Aflejringer af
Sand kun naar op til ca. 20-25 m. Forholdere i Esbjerg-Egnen har da
efter den trediesidste Istid lignet dem i Vendsyssel efter den sidste Istid.
Aflejringerne fra denne Interglacialtids varme "Holstenhav" træfl'es syd
herfor strækkende sig til Nordvesttyskland. Den Bule, som den tredie
sidste Is har presset i Jordskorpen, har tilsvarende været bredere end
de senere, hvilket stemmer med, at den trediesidste Istid regnes for at
være den store Istid.
Moseaflejringerne fra de to Interglacialtider synes ogsaa at være
væsensforskellige, idet Skovudviklingen efter det foreliggende Materiale
at dømme, har været forskellig i de to Interglacialtider. I den første har
Granen været til Stede i ringe Mængde i hele den ældre Del af lnter
glacialtiden, mens den synes at mangle totalt i den ældre Del af den
sidste Interglacialtid. Dens Maksimum i den senere Del synes at være
meget større i den sidste Interglacialtid end i den første. Tilsvarende
begynder den løvfældende Skov i den første Interglacialtid med et ud
præget Elmemaksimum, mens den sidste karakteriseres ved et stort
1-Iasselmaksimum, som dog ikke som i postglacial Tid falder i Fyrretiden,
men i Begyndelsen af Egetiden, og endelig findes der i den sidste
lnterglacialtids Midte en Avnbøgtid, hvori Avnbøgen har dannet Skove i
Danmark. Tiden falder sammen med en udpræget Udtørringshorisont,
ofte kendetegnet ved et metertykt Sandlag i Moserne, og de Fund af
Daadyr, som hidtil er fundet og hvis Fundhorisont kendes, hører hjemme
i denne varme og tørre Tid, hvor Klimaet i Danmark har været mellem
europæiskt. Den sidste Interglacialtid har været betydelig! varmere end
nutildags, mens det tilsvarende Forhold ikke er blevet konstatere! i
Moserne fra den næstsidste Interglacialtid.
Den næstsidste Istid falder i to Afsnit. I den første har Isen gaaet
ud til den før omtalte Y dergrænse. Derefter er Isen smeltet bort i gen,
for atter at rykke frem, saaledes at den norske Is er gaaet frem til en
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Grænse, der løber lidt nord for Ringkjøbing og mod ØSØ. Mellemtiden
maa betegnes som en Interstadialtid. I denne Istid har der været en
voldsom Sandflugt i Danmark som svarer til, at den ældre Loss er blevet
aflejret i Mellemeuropa m. v.
Den sidste Istid falder i tre Afsnit, adskilt ved lignende Interstadial
tider. Den er begyndt med det ældre baltiske Fremstod, under hvilken
Isen dækkede de danske Øer og Sydøstjylland, og i Sønderjylland naaede
Isen endog længere frem end under de følgende Fremstod. I Moserne
fra den sidste Interglacialtid kendetegnes ddte Fremstod ved et Lag
Flydejord og Sand- det saakaldte " Mellemgulv ".- Efter denne Tid er
Isen smeltet bort fra Danmark og i hvert Fald en Del af Skaane, efter
ladende en Moræne (C), der er udpræget baltisk, idet indtil 1/4 af Stenene
er palæozoiske Kalksten. Derefter fulgte en lang og ret mild Intersta
dialtid, under hvilken Fyrren voksede i Danmark tillige med en Del
Gran, især i de sydlige Dele af Landet. Paa Grund af sin Mildhed er
den ofte blevet opfattet som en særlig Interglacialtid. Den repræsenteres
i de interglaciale Moser fra den sidste Interglacialtid ved arktisk eller
subarktisk Torv, som ligger oven paa "Mellemgulvet". Naar dette ofte
indeholder Rester af varmere Plantevækster, skyldes det, at de stammer
fra forstyrrede interglaciale Aflejringer i Bassinernes Randomraader.
I Slutningen af denne Interstadialtid er Temperaturen aftaget, og Sand
flugten er nu begyndt for Alvor, hvorved næsten alle de Tusinder af
interglaciale Moser, som maa have existeret, er blevet ødelagt og er
skyllet eller blæst vek. Ogsaa overfladiske Lag af anden Art er blevet
ødelagt, og selv Morænen er mange Steder blæst helt væk, og idet
Stenene er vejrsmuldret, er det næsten kun de haarde Kvartsiter, som
er blevet tilbage, og de er tilsvarende alle smukt vindslebne. Flyvesandet
fra denne Tid optræder i Danmark som gullige Lag af fint Sand med
Rav-Pindelag, dannet af Planterester fra de interglaciale Moser og Brun
kullag m. v., som er blevet ødelagt.
Efter denne ældre baltiske lnterstadialtid er isen atter rykket frem
over Danmark, men nu kom Isen fra Nordøst og naaede frem til den
kendte midtjyske Israndslinie, saaledes at ogsaa det nordlige Jylland blev
dækket af Is, som hovedsagelig medbragte norske Blokke til denne Del
af Landet. De samtidige Moræner i Østjylland og paa Øerne ( Moræne
D) kendetegnes ved store Mængder af Kinnediabas, idet Isen her har
passeret Mellemsverige. Tilsvarende indeholder den rigeligt med Blokke
fra Dalarne, men ogsaa Aalandsblokke og Østersjøkvartsporfyrer af hvilke
den røde naar længst nordpaa i Jylland. De har alle passeret over
Mellemsverige til Danmark. Denne Nordøstmoræne i Danmark kende
tegnes desuden ved et stort lndhold af Kridt, Kalk og Flint, som Isen
har optaget ved at passere hen over Kalkomraadet i det nordøstlige
Danmark. Da denne Is senere er smeltet bort fra Danmark, efterladende
denne kalkrige Moræne, maa ogsaa Skaane atter være blevet delvis isfri.
Derefter er isen rykket frem paany over Danmark, og under dette yngre
baltiske Fremstod har den kun dækket de danske Øer og det sydøstlige
Jylland indtil den østjyske lsrandlinje. Forud for dette Fremstod har der
Norsk geo!. tidsskr. 27. 1947.
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været en yngre baltisk Interstadialtid, som har været betydeligt køligere
end den ældre. I den sidste Istid havde England kun Is i Bjergene i
Skotland, Nordengland og i Nordirland.
Mens Klimaet i Danmark har været udpræget arktisk, hvilket frem
gaar af de arktiske Strukturfænomener: Flydejordsgryder og Iskiler, som
findes i Jylland, var Klimaet blevet betydeligt varmere, da Isen rykkede
frem over Sydøstdanmark under dette Fremstod. Øst for Linien træffes
nemlig ikke de samme arktiske Strukturfænomener som Vest for den,
hvilket maa betyde, at de højarktiske Forhold ikke længere raadede i
Danmark. Saaledes kan man anse det yngre baltiske Fremstod for at
være fremkaldt af en Tilvækst i Ismasserne som en Følge af Forøgelsen
af Nedbøren, som maa være fulgt med Stigningen af Temperaturen.
En hel Del af de Dyrearter, hvoraf der er fundet Rester i Istidens
jordlag i Danmark, og som hidtil blot er blevet betegnet som interglaciale,
maa imidlertid henregnes til den sidste Istid og dens to Interstadialtider.
Dette gælder i første Række Mammuten, hvoraf der foreligger ca. 70
Fund i Danmark i jordlag fra den sidste Istid. Resterne viser i mange
Tilfælde intet Spor af, at de har været transporteret i Isen eller i Smelte
vandet, saa de maa stamme fra Mammuter, der har levet i Danmark.
De var jo ogsaa vidt udbredt i Europa i den sidste Istid. Samtlige Fund
af Elefantrester fra ældre Jordlag maa da ogsaa henføres til Skovelefanten
eller eventuelt til Forgængerne for Mammuten. Ogsaa enkelte Fund af
Rensdyr maa henføres til selve den sidste Istid, og det samme gælder
nogle faa Fund af Bison, et enkelt af en meget stor Form maa dog
henføres til Overgangen fra den næstsidste Istid til den følgende Inter
glacialtid. Et enkelt Fund af Steppe-Antilopen fra Ringe paa Fyn maa
henregnes til den sidste af de to Interstadialtider, svarende til at de
daterede Fund af dette Dyr i Mellemeuropa tilhører Magdalenien. Ogsaa
det eneste danske Fund af Moskusoksen er gjort i den yngre baltiske
Moræne og maa henregnes til den sidste Interstadialtid.Fra Tundratiden
efter det yngre baltiske Fremstod stammer Fundene af Kæmpehjort,
Vildhest, Steppe-Egern, Bison, Rensdyr og jerv.
En jævnførelse afForholdene i Danmark med det øvrige Skandinavien
har vist, at den gamle Opfattelse af, at Allerødtiden i Danmark er ældre
end de ydre Raer ved Horten-Moss maa opretholdes. I Sverige er
Allerødtiden paavist næsten op til Sydenden af Vattern, hvor Fortsættelsen
af de ydre Raer findes. De indre Raer, der svarer til de nordlige mellem
svenske Moræner og Salpausselka I-Il i Finland, faldt i den danske
Fyrretids Begyndelse og i Slutningen af den gotiglaciale Tid. Isrands
stadierne omkring Oslo var finiglaciale og svarer til selve Fyrretiden i
Danmark. Pholas Havet svarer til den ældste Egetid i Danmark og til
Ancylussøen i Østersøen, idet Forbindelsen mellem Kattegat og Østersøen
over Darsser Tærskelen mellem Falster og Tyskland først er blevet
aabnet nogen Tid ind i Egetiden i Danmark. Først efter denne Tid blev
Østersøen til et Littorinahav med stor Saltholdighed, som var en Følge
af, at der paa den Tid var et kraftigt Tidevand gennem Sundene og
Bælterne i Danmark, som var smallere end nutildags. Endnu saa sent
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som 400 e. Kr.F. laa Vendsyssel 4 m lavere end nutildags og Esbjerg
Egnen ca. l m lavere end nu, ganske svarende til Forholdene i Sydnorge.
Dette stemmer ogsaa overens med, at nutildags hæver Frederikshavn sig
ca. l ,5 mm aarligt mere end Esbjerg.
I ordskiftet etter foredraget deltok Rosendahl, Eilif Dahl, Holtedahl,
Mtinster Strøm og foredragsholderen.

Møte 305. Torsdag 8. mai 1947.

Til stede 36 medlemmer, 2 gjester.
Formannen refererte et skriv fra styret i "Xlth International Con
gress of Pure and Applied Chemistry" hvor N. G.F. blir invitert til å
sende en delegasjon til kongressen i London 194 7. Det har ikke tidligere
vært sendt delegasjoner til kjemikongresser fra N. G.F., og det ble be
sluttet heller ikke å sende noen denne gang.
Formannen refererte et skriv fra styret i "International Geological
Congress, XVIII Session, Great Britain 1948" hvor N. G. F. blir invitert
til å sende en delegasjon. Styret i N. G.F. vil senere utpeke en repre
sentant for foreningen.
Formannen refererte et brev fra Dr. A. Straus i Berlin, som ber om
å få det som i de siste ca. l O år er blitt trykt i Norge om miocene og
pliocene planter. Det ble vedtatt å undersøke i Videnskaps-Akademiet
hvordan man forholder seg der angående forbindelse med tyskere.
Innvalg: Dr. phil. S. A. AN DERSEN, Studiestrædet 3, København ( 296),
foreslått av Rosendahl og Henningsmoen. Stud. real. IVAR HERNES, Under
haugsveien 9 B2, Oslo ( 297), foreslått av Henningsmoen og H. Major.
Prof., dr. GuNNAR SA.vE-SODERBERGH, Bergagatan 6, Uppsala, Sverige ( 298),
foreslått av Heintz og Henningsmoen. Dr. phil. GERHARD REGNELL, Paleo
zoologiska Avd., Riksmuseet, Stockholm 50 ( 299), foreslått av Heintz og
Ørvig. Fil. Iie. B ERT IL W ÆRN, Paleontologiska Institutionen, Uppsala 5,
Sverige (300), foreslått av Heintz og Henningsmoen. Cand. real. OLAV
L IES TØ L , Geografisk Institutt, Blindern (30 1), foreslått av Chr. Oftedahl
og H. Major.
Kveldens foredrag: "Om jaciesutvikling og skyvetektonikk i sparagmitt
avdelingen" ble holdt av PER HoLMSEN og CHR. 0FTEDAHL. I ordskiftet
etter foredraget deltok Holtedahl, Størmer, G. Holmsen, Sæther, I. Rosen
qvist, Strand, Mtinster Strøm og foredragsholderne.
IV. NORDISKE GEOLOGMØTE 1 9 4 7.

Norsk geologisk forenings styre tok i l 945 opp planen om å holde
et nordisk geologmøte i Norge. Det var først meningen å holde det i
l 946, men da de danske geologer det år i stor utstrekning skulle reise
til Grønland, ble møtet utsatt til l 94 7 i håp om at en da kunne regne
med flere danske deltakere, et håp som desverre slo feil, da mange av
de danske geologer også i l 94 7 måtte reise til Grønland.
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Det ble vedtatt at arrangementet av møtet skulle overlates til Bergens
geologiske klubb, da ekskursjonene vesentlig skulle holdes på Vestlandet.
I januar 194 7 sendte styret ut innbydelse til møtet. Den omfattet en berg
grunnsekskursjon på Vestlandet med KOLDERUP, KvALE og MORTENSEN som
ledere, en berggrunnsekskursjon i Trøndelag med VoGT som leder, og
3 kvartærgeologiske ekskursjoner på Vestlandet, A og C med FÆGRI som
leder, og B hvor også UNDÅS og konservator HÅKON OLSEN skulle være
med som ledere.
Tiden for ekskursjonene var slutten av august - begynnelsen av
september.
Styret søkte og fikk av Statens Forskningsfond av 1919, den natur
vitenskapelige avdeling, et bidrag på kr. 3000.00 til ekskursjonene og
forberedelsene av dem.
Berggrunnsekskursjonen på Vestlandet.

Deltakerne samledes på "Fjellstova", Hallingskeid, i løpet av mandag

25. august.

Den første del av ekskursjonen gjaldt et tverrsnitt av den kaledonske
fjellkjede fra Hallingskeid til Grinde i Sogn. Denne delen begynte med
at man om morgenen 26. august fra grunnfjellet på Hallingskeid gikk
opp til fyllittavdelingen. Grensen er her, som på den klassiske lokalitet,
Finse, en sikker overleiringsgrense, men det er likevel tydelig at det har
foregått skyvninger, slik at de øverste par meter av grunnfjellet er deformert.
Om ettermiddagen gikk man til Kjosfossen ved Myrdal, og fikk på
denne tur et inntrykk av hvorledes fyllittavdelingens undergrense er
ujevn, og av hvor mektig og variert fyllittavdelingen er. Videre fram
kom vi i de overliggende bergarter av Bergen-jotunstammen. Underst har
disse en mylonittsone, og hele serien er nærmest gneisaktige mangeritter.
2 7 . august om morgenen så vi først på grensen mellom gneisene i
grunnfjellsvinduet i Aurland og glimmerskifrene over. Deretter gikk
turen med " Hornelen" ut Aurlandsfjorcten til Leikanger. l det strålende
vær var de veldige anorthosittmasser og gabbroer lette å få overblikk over.
Fra Leikanger tok vi med buss ut til migmatittene ved Grinde. Disse er
tydelig diskordant under fyllittavdelingen. Bare det som lå umiddelbart
under grensen er konkordant med fyllittavdelingens struktur. Turen gikk så
gjennom de krystallinske skifre over fyllitten, kvartsitter og gneiser, og gjen
nom mangeritter og andre bergarter av Bergen-jotunstammen til Sogndal.
28. august reiste vi gjennom anorthosittene fra Sogndal til Kaupanger,
og så på trondheimittintrusjonene i Kaupanger. Derfra med ferje til
Gudvangen og med buss til Stalheim, hele tiden gjennom den store av
deling av Bergen-jotunstammens bergarter. På veien fra Stalheim mot
Voss demonstrerte BJARNE SÆBØE de kvartsrike bergarter, formodentlig
sileksitter, som står sammen med Bergen-jotunstammens bergarter, og
deretter viste disponent ENDRE ToRSNES , A/S Voss Skiferbrudd, ekskur
sjonsdeltakerne rundt i et skiferbrudd på Saude. A/S Voss Skiferbrudd
sørget for forfriskninger i bruddet, og om kvelden var vi alle Voss
Skiferbrudds gjester ved en middag på Fleischers Hotell.
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Fig. l.
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Et av oversiktskartene utarbeidet ved Bergens Museum

og delt ut til deltakerne i berggrunnsekskursjonen.

Ekskursjonens rute innlagt.

Forminsket til ca. lf4.

Allikevel kom alle med toget 29. august kl. 7. Denne og neste dag
gikk ekskursjonen gjennom de strøk hvor ANDERS KvALE har klarlagt
skyvetektonikken. Da KVALE var i California, måtte KoLDERUP og
MoRTENSEN demonstrere forholdene her også. Først reiste vi fra Dale
gjennom Bergsdalen, hvor det underst er migmatitter, og så metamorfe
bergarter av det undre skyveflak. Deretter gikk turen fra Trengereid
gjennom en del av den større Bergensbuen til Årland i Samnanger.
30. august gikk de.t så videre gjennom den større Bergensbuen,
gjennom øvre og undre skyveflak med glimmerskifer mellom, og ned til
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de kambro-siluriske skifre i Steins
dalen-Norheimsund. Fra Norheim
sund gikk turen gjennom de kambro
siluriske skifre, med en sving innom
grunnfjellet i Ljoneshalvøya, til
Bakka i Strandebarm.
31. august hentet Geofysisk
institutts "Arma uer Hansen" oss i
Bakka, og tok oss til Årsand i
Kvinnherad, hvor vi så på et lite
flak av den undre del av fyllittav
delingen som ligger direkte på
grunnfjellets migmatitter. Deretter
inn i Maurangerfjorden, hvor pre
kambriske agmatitter står langs
sjøen, hvor vi så den åpne sprekken
i Bergsfjell, og hvor Bondhusbreen
skinte fram i dalen. På turen ned
over til Skånevik passerte vi flere
flak av glimmerskifer som lå mer
eller mindre uforstyrret på grunn
fjellet, o g kom inn i grunnfjellet i
Skånevik.
l. september førte MORTENSEN
Fig. 2. Ekskursjonen og "Arma uer Hansen"
oss gjennom intrusivene og effu
ved grunnfjellsgrensen på Halsenøy i
sivene
Vanneset, og så tok
Sunnhordland. (Fot. H. Tuominen.)
"Armauer Hansen" oss gjennom
lagseriene i Fjelberg til Leirvik,
Stord. Herfra tok vi om ettermiddagen en tur til den klassiske fossil
forekomst ved Limbuviken, og besøkte kisgruvene på Litlabø, hvor direktør
SMITH MEYER orienterte og bergingeniør l.jOHNSON førte oss ned i gruven.
2. september tok vi bil gjennom det kaledonske eruptivmassivet til
Fitjar, og reiste herfra med "Armauer Hansen" nordover mot Bergen.
Underveis var vi i land på Salthello i Austvoll og så på injeksjonsmeta
morf marmor, og noen steder i Skogsvåg hvor vi studerte gneis-amfibolitt
komplekset.
3. september, ekskursjonens siste dag, ble brukt til å gå gjennom
lagserien på Os og anorthositt-serien på strekningen Nesttun-Arna
Åsane. Om kvelden la professor V. TANNER på vegne av de svenske
deltakere en laurbærkrans på professor CARL FRED. KOLDERUP's grav
som en anerkjennelse av hans arbeid med å utforske Vestlandets geologi.
K vatærekskursjonene.

Kvartærekskursjonen var delt i tre uavhengige ekskursjonsavsnitt,
kalt Kvartær A, B og C.
K v a r t æ r A startet etter programmet på Otta 28. august kl. 16.48,
men den virkelige samling av deltakerne fant naturligvis sted på toget
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Fig. 3.

Fra Nigardsbreen.
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(Fot. l. Lundqvist.)

ettersom man ble plukket opp på strekningen Oslo - Hamar. Underveis
så man på de fra toget synlige snitt i Romeriks-terrassene hvis hovedtrekk
kunne følges. F. ø. var dagen vesentlig en reisedag hvor geologien trådte
i bakgrunnen - geomorfologi var det dog alltid muligheter for å diskutere
i de sterkt kuperte landskap hvorigjennom ekskursjonen gikk. Fra Otta
gikk ferden videre med buss over Sognefjell til Turtagrø.
29. august gikk. deltakerne fra Turtagrø gjennom Helgedalen til
Styggedalsbreen.
Helgedalens fortsettelse i dalskulderen over Berge
diskutertes. Ved Styggedalsbreen brukte ett parti tiden til å studere
morenevoldene foran breen, mens et annet gikk oppover langs breens
lengdeakse til bortimot 1600 m. Derfra returnerte noen av deltakerne
samme vei mens andre gikk over fast land tilbake til morenefeltet, hvorfra
man· i småpartier fant veien tilbake til Turtagrø. Moreneområdet foran
Styggedalsbreen er eiendommelig ved å ha to serier endemorener, hvorav
den indre etter vegetasjonen å dømme må være meget ung. Man ble
enig om at denne sannsynligvis svarte til 1 750-framstøtet for Jostedals
breens utløpere. Den ytre serie skiller seg i vegetasjon ikke ut fra
omgivelsene, den må være vesentlig eldre, men kan foreløpig neppe
dateres. Tilsvarende finnes ikke tydelig utformet foran Jostedalsbreens
utløpere.
30. august gikk turen med buss fra Trutagrø gjennom de kompliserte
daltrin Bergedalen - Fortundalen - Skjolden (randdelta). Videre langs
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Lusterfjorden til Gaupne (terrasser, randdelta) og opp gjennom Jostedalen
til Elvekrok hvor bussen veltet foran hotellet.
Nigardsbreen har forlatt siden 1 750.

Man gikk over det område

Denne og andre breers regressjon

ble demonstrert bl. a. ved fotografier tatt fra samme standpunkt gjennom
en årrekke.

For

Nigardsbreens vedkommende er det eldste fotografi i

serien fra 18 74.
31. august delte ekskursjonen seg i to. En del gikk med breføreren
ANDERS HESJE VOLL til den såkalte "høgste breakulen", som imidlertid

nu er utsmeltet og står som en nunatakk på snebreens høyeste punkt.
Årets snegrense lå anslagsvis l 00 m under dette, resten av breområdet
hadde i år defisitt for sne. - De andre deltakere dro med frk. EIDE
som leder til Bersetbreen for å studere flere morener og mere regressjon.
l.

september

gikk

ferden med buss til

Marifjøra, med biler til

Grinde, og derfra med Bergens Museums motorbåt "Tass" til Fjærland.
Biltur til de klassiske - men nu praktisk talt forsvunne - breer i
Fjærland.
2. september var igjen reisedag: Med "Tass" til Flåm, med jern
banen til Bergen. Deltakerne var på dette tidspunkt ute av stand til å
fordøye mere naturskjønnhet, geomorfologi og bergvegger.
Kv a r t æ r B. var en dagstur 3. september med leiet hurtiggående
motorbåt til interglasialfinnestedet på Blomvåg. Lektor UNDÅS og kon
servator HÅKON OLSEN deltok som ledere. Foruten interglasialfinnestedet
besøkte man på Blomøy en av UNDÅS's MG·lokaliteter, på Kvanr.holmen
ytterst ute mot sjøen en jettegrytelokalitet, og dessuten kikket man på
Herdla-morenen i forbifarten.
sjonenes

deltakere

med

- Om

aftenen samledes kvartærekskur

berggrunnsekskursjonens

i

festen

på

Fløyen.

Kv a r t æ r C startet 4. september med buss til Halhjem - underveis

demonstrertes randdeltaet ved Ulven. Videre med "Tass" til det neolitiske
steinbrudd

på

Hespriholmen,

Djupadalsboplassen på

sydligste hittil kjente forekomst

Bømlo

(med den

av UNDÅs's pimpstensrand ved Tapes

grensen) og til Espevær for overnatting.

På Espevær ble ekskursjonen

mottatt med enestående gjestfrihet, idet deltakerne bodde som gjester i
forskjellige familier. Det hele var arrangert av kjøpmann MARCHUS LARSSEN
og frue.
5.

september

var

kunne gjennomføres.

været desverre så dårlig

at

programmet ikke

Med "Tass" gikk ferden tilbake til Bømlo (Mekjere

tjønn) og derfra til Eltravåg.

Med biler til Haugesund og videre med

M/S "Haugesund" til Stavanger. P.g.a. lite tilfredsstillende innkvarterings
forhold i Stavanger ble hovedkvarteret neste dag forlagt til Viste strand
hotell, som ga deltakerne en strålende service.

6. september gikk turen med buss til Stavanger- Holeheiens sandr

dannelse - kystryggen ved Reve - åsstrøket ved Klepp stasjon og videre
NE-over

til

Foss-Eigeland,

dødisdannelser

ved

supramarine terrasser ved Sviland og Hetland.

Kalberg

(Smørpiggen),

Dagens ekskursjonstema

og diskusjonstema var Jærens glacigene dannelser.
7. september var ekskursjonstemaet forholdet mellom land og hav
på Jæren siden siste istid.

Etter å ha besøkt Vistehulen dro deltakerne
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igjen

med

bussen

til

strandlinjelokaliteter

i

Randaberg

fra

Grødeim

( 26 m o.h.) til den recente strandvold ved Bø, via Tanangerhalvøen til
Figgjodalføret

der

de

senglaciale

strandlinjer

skjærer de postglaciale,

demonstrasjon av transgressjonslagfølgen i Figgjos bredd (i pøsende regn
vær).

Videre over Klepp og Bryne (hvor te var et ukjent begrep) langs

åsryggen til Vig og videre langs kystryggen som ble studert nøyere ved
Obrestad der nye snitt tillot litt nøyaktigere studium av ryggens indre.
Grustakene

viste

bretransgressjon.

glacifluvialt

materiale

Skagerakbreen ble

som

studert

var

stuet

sammen

litt nord for Horr,

ved
og i

Ogna ble det gjort et kort opphold for demonstrasjon av Lintjønn-strand
volden.
Derfra gikk turen til Egersund hvor ekskursjonen oppløstes.
En del av deltakerne tok toget østover, mens HtiRNER, IVERSEN og
bergenserne reiste tilbake til Viste, en busstur hvor vår utmerkede
sjåffør

GRøSFJELD lot

bussens hestekrefter få ta igjen for alle de av

brytelser ferden ellers hadde bestått av.
Ekskursjonsleder var F ÆGRI med stud. real. HALDIS EIDE som assistent.
På

festen på

Fløyen 3. september møttes alle deltakerne i Vest

landsekskursjonene og medlemmene av Bergens geologiske klubb.
Formannen i Norsk geologisk forening ønsket velkommen, og ekskur
sjonsdeltakere fra

Danmark,

Finnland, Sverige og Holland uttrykte sin

takk for det ekskursjonene hadde budt på.
Trøndelagsekskursjonen.
Det nordiske geologmøte i Norge ble avsluttet med en tre dagers

ekskursjon, den 6., 7. og 8. september, i Trondheimsfeltet, under ledelse
av professor THOROLF VoGT. Typeområdet ved Hølonda-Horg, omkring
50 km syd for Trondheim, ble besøkt (se:

The geology of part of the

Hølonda-Horg district, a type area in the Trondheim region.
Geo!. Tidsskr. B. 25, s. 449, Oslo

svakt

metamorfe lavaer og

formodet undre
tektoniske trekk.
Vi startet

Norsk

1945). Det var særskilt de forholdsvis

luffer i flere nivåer i ordovicium og opp i

silur som ble demonstrert, samt stratigrafien og små
Det deltok 4 finske, 3 svenske og 9 norske geologer.

hver morgen med buss fra Trondheim og vendte tilbake hit

om aftenen.

Høstværet var ennå godt og varmt, gjerne med sol eller

opphold om dagen og regn om natten; deltakerne fikk se en typisk bred
trønderdal, med sine solbelyste gårder og marker under innhøstningens
tegn, omgitt av mørke skogsåser, og en typisk trøndersk skogsbygd, med
vann og store skoger og bare enkelte enslige gårder.

Lørdag den 6. september så vi på veg- og elveprofilene på begge

sider av elven i Gauldalen mellom Støren og Hovin, som representerer
den sydøstlige fasiesutvikling, delvis med graptolittskifer. Ved Haga bro
ble det først gitt en oversikt over området, i tilknytning til et veggkart
i stor målestokk.

I de sammenhengende vegskjæringer nord for broen

ble den vulkanske Størengrønnsteinen (skiddaw) demonstrert, med sine vel
oppbevarte putelavaer, agglomerater, luffer og lag med rød jaspis. Videre
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Kart over ekskursjonsområdet Hølonda-Horg.

Ekskursjonens ruter er angitt med tykk opptrukket strek (bilveg) eller tykk brutt strek
(liten veg eller sti).
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Fig. 5.

Lyngesteinskongiomeratet, Foss, Gauldalen.
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(Fot. G. Henningsmoen.)

nordover, på østsiden av elven Gaula, så en på Krokstad sandsteinsskifer
,
nord for Haga gård, på Krokstadsandsteinen nord for Gylløien, og på
Dicranograptusskiferen (caradoc) i de gode veg- og elveskjæringer nær
Kåsan. Her oppdaget Bror Asklund med sitt skarpe øye en ypperlig
graptolitthorisont på et par cm's bredde, med graptolitter som ser ut til
å være bedre oppbevart enn de hittil kjente. Ved Gaula nær Vollagjerdet
kunne overgangen mellom Dicranograptusskiferen og Vollakonglomeratet
studeres bedre enn før, siden vannstanden i elven ikke har vært så lav som
nå siden i 190 l. Forholdene tyder på at det har funnet sted oscillasjoner
ved overgangen fra skifer til konglomerat. Ved Foss ble Lyngesteinens
kvartsittkonglomerat demonstrert, og ved Gaulfoss vegbro Gaulfoss-skiferen
i Sandåserien (antatt llandovery) med et smalt lag av rhyolitt-tuff og små
submarine glidninger av sedimentene mens de ennå var løse.
Etter en enkel lunch ved Hovin stasjon ble lokaliteter på vestsiden
av Gaula demonstrert. Ved Bruabergan så vi på helleskiferdraget i
Krokstadskiferen, med lag av grønnsteinbreksje, og sandsteinsf.ylte tørke
sprekker som viste hva som var opp-ned på serien. Ved steinbruddet syd for
Hovin stasjon, og i vegskjæringer nord for bruddet ble Hovinsandsteinen
demonstrert, med crossbedding som også viste opp-ned på serien. Her
kunne en se trykkskifrighet (falsk skifrighet) i smale skiferlag og tensjons
sprekker (gash veins) i sandsteinslag, som viste at en befant seg i det
sydlige ledd (sjenkel) av en synklinal. I lia ovenfor Hovin stasjon ble til
slutt det mektige og grove Lyngesteinskonglomerat studert. På tilbake-
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vegen besøkte ekskursjonen leirtaket til Lundamo teglverk, hvor det ble
funnet små Portlandiaformer.
Søndag

7. september var viet den

intermediære

skogåsene på vestsiden av Gauldalen ved Hovin.
det gitt en oversikt over traktens geologi.

Ved

fasiesutvikling i
Nordtømme ble

Her kunne en også studere

Grimsåsrhyolitten i et lite steinbrudd. Herfra gikk deltakerne en kjerreveg

ca. 2,5 km mot nordvest, til toppen av skaret mot Grøtan, og så i rekkefølge

på l. Vollakonglomerat og sandstein.

2. Tømmes svarte skifer med sand

stein,

som her var sterkt tektonisk påvirket.

serie

av massiv rhyolitt-tuff.

4.

3. Hareklettens mektige

Krokstad-skifer og sandstein, som er

dårlig blottet her, og 5. Størengrønnsteinen med lag av rød jaspis.
Hos Elias
lunch.

Midttømme, på gården Midttømme, ble inntatt en enkel

I bergene bak gården ble Lyngesteinskonglomeratet studert. Esp

haugens mektige lagete rhyolitt-tuff, med mange smale striper av svart
skifer, ble demonstrert ved kjørevegen langs Kolobekken, ved inngangen til
Tømmesdalen. Ekskursjonen kjørte også inn til Esphaugen, hvor den fant
spor av fossiler i restene av Brøggers gamle fossilførende steinblokk.
Mandag 8. september ble anvendt til å studere den vestlige kalkrike
fasiesutvikling på Hølonda.
Strand gård ved Ånøya.

Det geologiske kartet ble demonstrert ved

Her var det også brutt litt takskifer (Høveskifer)

på en laget grønnsteinstuff tilhørende Støren-serien som en så på. Ved
Gaustadbakken ble Gaustadbakkbreksjen studert. Senere g ik k ekskur
sjonens deltakere etter smale skogslier opp på toppen av Katugleåsen,
forbi Stenset, syd for Fjøsåsen, nord for Høgåsen, over dammen til Damtjern
og fram til gården Ven. Underveis ble Hølondaskiferen, Hølondakalken,
og Hølondaporfyritt (andesitt av Bergtypen) demonstrert. Særlig interesse
vakte kanskje andesittbruddstykkene i Hølondakalken, tydet som porygent
materiale.

Ekskursjonens mannsterke krefter veltet lyng- og jorddekket

av berget på et gunstig sted og skapte derved en glimrende lokalitet for
studiet av det vulkanske bruddstykkematerialet, som var vitret fram av
den umetamorfe kalksteinen.

Fossiler ble vesentlig samlet i kalksteinen

og i et smalt skifernivå ved dammen til Damtjønna.
Lunch ble inntatt hos Trygve og Anne Aas på Ven gård, en av de
eldste gårdene på Hølonda. Vennakonglomeratet, som mest består av en
metamorf kalksandstein her, ble demonstrert på odden nordvest for Ven.
Ekskursjonens deltakere samledes om aftenen til et festlig avskjeds
måltid i Palmehaven på Britannia hotell.
Bror

Asklund,

Løkken Verk,

Leif Stormer og
disponent Thorry

til ekskursjonen.

Det var taler av Aarne Laitakari,

Thorolf Vogt.

En hilsen ble sendt til

Kiær, med takk for elskverdig støtte
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IV. Nordiske geologmøte.
Deltakere.
V: Berggrunnsekskursjonen på Vestlandet. - T: Trøndelagsekskursjonen.
A, B, C:

Kvartærgeologiske ekskursjoner.
V

Danmark
Finnland

Norge

Hansen, Kaj, dr. phil. ...........
Iversen, statsgeolog ............ .
Brenner, Thord, docent ........ .
Enkovaara, Antti, magister ......
Laitakari, Aarne, professor ......
Tuominen, Heikki V., magister ..
Varma, Arno, magister ..........
Birkeland, Tor, amanuensis ......
Danielsen, Anders, cand. real. ...
Dietrichson, B., bergingeniør ...
Dons, Johannes A, cand. mag ....
Egede Larsen, Kari, stud. real. ...
Eide, Haldis, stud. real. ........ .
Ellingsen, A., cand. mag. ....... .
Figved, Brynjulf, skolestyrer .....
Fægri, Knut, professor .........
.
Henningsmoen, G., konservator ..
Holmsen, Per, statsgeolog ...... .
Holtedahl, Olaf, professor ...... .
Irgens, Ellen, assistent ......... .
Iversen, Anker, preparant ...... .
Kolderup, Niels-Henrik, professor
Kullerud, Gunnar, stud. techn. ...
Landmark, Kåre, konservator ...
Major, Harald, assistent ........ .
Mortensen, Odd, geolog ........ .
Oftedahl, Chr., assistent .........
Oftedal, Ivar, konservator .......
Olsen, Håkon, konservator ..... .
Ottesen, P. 0., lensmann ....... .
Rosenqvist, Ivan, dr. phil. ...... .
Samuelsen, Andreas, lektor ......
Sund, Tore, assistent
........ .
Strand, T., statsgeolog ...........
Størmer, Leif, professor .........
Sæbøe, Bjarne, cand. mag....... .
Sæther, Egil, assistent ..........
U ndås, 1., lektor ............... .
Vogt, Th., professor .............
Wollf, Francis, lektor ...........
Asklund, Bror, statsgeolog .......
Caldeni us, Carl, stats geolog .....
Caldenius, Selma, fru .......... .
Florin, Sten, fil. lic ............. .
Forseil, Paul, amanuens ........ .
Horner, N.G., docent ...........
Kulling, Oscar, docent ..........
.

.

Sverige

X

T

A

B

X

X

X

X

X

X

c

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
/

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

142

NORSK GEOLOGISK FORENING

-

V
Sverige

Larsson, Walter, fil. dr. .
...
Lundqvist, jan, fil. stud. .........
Magnusson, N. H., professor .....
Mars, Karl-Erik, amanuens
Norin, Erik, professor
. . ..
Tanner, V., professor ............
Thorslund, Per, fil.dr.
Lehman, jean-Pierre, Agrege de
l'Universite
Klompe, Theo, dr
.
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