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NORSK GEOLOGISK FORENING 

Møte 306. Onsdag 12. november 1947. 

Til stede 23 medlemmer, 2 gjester. 

Formannen meddelte at to a.v foreningens medlemmer var avgått 
ved døden siden forrige møte: overdirektor i S. G. U. Axel Gave lin 
(død 14. juni 1947) og Direktør i D. G. U. Victor Madsen (død 16. juli 
1947), og at minnetaler over dean holdes på kommende møte. 

Formannen nevnte at �styret hadde besluttet å holde årsmøte i Oslo 
i forrbindelse med generalforsamlingen i februar 1948. Som hovedtema 
hadde man tenkt seg Norges mineralske råstoffer og undersøkelsen 
av dem. 

Innvalg: Dr. phil. Kaj Hansen) Gammeltofts Gade 16, K0iberrhavn 
K. (302), foreslått av Størmer og Strand. Prof., dr. Erik Norin) Mine
ralogislk-geologiska Institutionen, Uppsala (303), foreslått av Hennings
moen og Chr. Oftedahl. Magister Antti Enkovaara) Oulainen, Finn
land (304), foreslått av Henningsmoen og Chr. Oftedalhl. Dr. R. Higazy 
(Egypt) p. t. Dep. of Geo!., UniverS'ity, Chicago, Illinois, U. S. A. (305), 
foreslått av Ramberg og Bruun. Prof., dr. W. H. Newhouse) Dep. of 

Geo!., University, Chicago, Illinois, U. S. A. (306), foreslått av Barth 
og Oftedahl. 

han Th. Rosenqvist holdt kveldens første foredrag: ,, En ny metode 
til mineralbesiemmelse.« Blir trykt i bd. 28. Etter foredraget ytret 
Mlinster Strøm, Dietrichson og foredragsholderen seg. 

Kveldens annet foredrag: >,Om deformerte konglomerater« ble holdt 
av Chr. Oftedahl. Se Journ. Geo!., Vol. 56, p. 476, 1948. I ords:k·iftet etter 
foredraget deltok Per Holmsen, Dietrichson, Mlinster Strøm, Bjørly;kke, 
Kolderup, Foslie, H. Major, Sven Føyn og foredrags1holderen. 

Foslies innlegg: I tilknytning til foredraget vil jeg omtale en 
høyst eiendommelig fore>komst av et sterkt defo11mert konglomerat, 
hvor de deformerende krefter har vært av en !helt annen karakter enn 
de vi nettopp har hørt om. Det gjelder et kvartskonglomerat vest for 
Renhornfjell på karubladet Jævsjø i Nordtrøndelag, tilhørende samme 
horisont som Portfjell-konglomeratet i Lierne og Vojtja-'konglomeratet 
i Sverige. 

På en jevn, gresskledd flate finner vi et felt, som minner om en 

tyrkisk begr.avelsesplaEs i miniatyr, men med en sverm av skråttstillete 
og ensrettete søyler. I vårt tilfelle rager dis1se slanke søyler 10-20 cm 
opp av jordsmonnet og er alle plant avikuttet på to1ppen. Alle heller 65° 
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mot S, 20° V i overensstemmelse med stedets foldingsa!kser. Som det 
vil forståes representerer søylenes plane toppflater rester av den gamle 
isskurte overflate, og deres oppragende parti er et mål for den post
glasiale denudasjon. I motsetning til.søylenes kvartsitt er nemlig mellom
massen en lettsmuldrende, kalkholdig glimmerskifer. Forvitringen er 
imidlertid gått meget dypere, så det lykkes 'bare med håndkraft å 
trekke enkelte av dem hele opp. Disse opprinnelig noenlunde ekvi
dimensjonale rullestener viste seg da å ha form omtrent som en fhval
rosstann med maJksimal tykkelse 7--8 cm og lengde 70-80 cm. Inn
befattet det borteroderte parti må lengden ha vært henimot det dob
'belte altså en meget ekstrem deformasjon. 

I motsetning til foredragsholderens ellipsoidiske boller er altså 
disse uttrukket i en temmelig slank spis,s, og aksene b og c blir like
verdige. Dette henger å�penbart sammen med, at vi her har en over
ordentlig markert omlbøyning av hele lagr,ekken. 

Møte 307. Torsdag 4. desember 1947. 

Til stede 26 medlemmer, l gjest. 

Det ble meddelt at et av foreningens medlemmer, direktør Lars 
Krogh ved Knaben Gruver var avgått ved døden siden forrige møte. 

Innvalg: Prof., dr. A. Hagner, University of Wyoming, U. S. A. 
(307), foreslått av Barth og Chr. Oftedahl. Dr. Thea Klampe, Tech
nische Hoogeschool, Bandoeng, Java, Indonesia (308), foreslått av 
I. Oftedal og Henning'Smoen. Cand. mag. Dan Laursen, Haslev, Dan
mark (309), foreslått av Rosendaihl og Henningsmoen. 

C. Bugge holdt minnetaLe over bverdirektør Axel Gavelin, og 
H. Rosendahl holdt deretter minnetale over Direktør Victor Madsen. 
Minnetalene blir try:kt i bd. 28. 

Kveldens foredrag »Indonesia, a centre of volcanic activity« ble 
holdt av dr . Thea Klampe, Bandoeng, Java. 

ÅRSMØTE OG GENERALFORSAMLING 1948. 

Møte 308. Onsdag 1 1. februar 1948. Kl. 12.15. 

Geologi,sk ,auditorium, Blindern. 

Til stede 38 medlemmer, 2 gjester. 

Odd Mortensen: » Oversikt over ikkemetall-mineralindustrien.« 
I ordskiftet etter foredraget deltok Foslie, Arne Bugge, Rosenqvist, 
Broch, Chr. Oftedahl og foredragslholderen. 

H. Bjørlykke: » Geologisk malmleting.« I ordskiftet etterpå deltok 
Gjelsvik, Carl Bugge, Foslie, Arne Bugge, Worm Lund og foredrags
holderen. 
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Møte 309. Onsdag 1 1. februar 1948. Kl. 19. 

Geologisk auditorium, Blindern. 

Til stede 34 medlemmer, 5 gjester. 

l. Th. Rosenq1;ist: »Norske uranforekomster.« Se Tidsskr. Kjemi, 

Bergv., 1948, No. 7, p. 116. Etter foredraget ytret Foslie og foredrags
holderen seg. 

Dos. M. 11!Jortenson: »Oppredning.« I ords1kiftet etterpå deltok 
Rosenqvist, Mortensen og foredrag,sholderen. 

Generalforsamling torsdag 12. februar 1948. 

Til stede 35 medlemmer. 

Årsm el din g fo r l 9 4 7. 

Siden forrige generalforsamling er fire medlemmer avgått ved 
døden: 

Professor, dr. V. M. Goldschmidt, ·t 20. mars 1947. 

bverdirektor Axel Gavelin, -t- 14. juni 1947. 

Direktør Victor Madsen, ·t 16. juli 1947. 

Direktør Lars Krog!h, + 17. november 1947. 

Et medlem har meldt seg ut: 

Ingeniør Klams Serck-Hanssen. 

I samme tidsrom er inn valt 19 nye medlemmer: 

291. Prof. W. Q. Kennedy, Dep. Geol., University, Leeds 2, England. 
292. Berging. Nils Paulsen, Geol. Inst., N. T. H., Trondheim. 
293. Bergmester H. N. Ross, Kongsberg Sølvverk, Kongsberg. 
294. Doc. Ivar Hessland, Paleontologiska Inst., Uppsala 5, Sverige. 
295. Stud. real. Thore Winsnes, Aiblbedikollen 34, Bestun, Oslo. 
296. Dr. phil. S. A. Andersen, Studiestrædet 3", København. 
297. Stud. real. Ivar Hernes, Underihaug.svn. 9 b, Oslo. 
298. Pro>f., dr. Gunnar Save-Soderbergh, Bergag. 6, Uppsala 5, Sverige. 
299. Dr. phil. Gerhard Regnell, Paleozool. Avd., Riksmuseet, Stockholm. 
300. Fil. lic. Bertil Wærn, Paleontologiska Inst., Uppsala 5, Sverige. 
301. Cand. real. Olav Liestøl, Geografis,k Institutt, Blindern, Oslo. 
302. Dr. p:hil. Kaj Hansen, Gammeltofts Gade 16, København K. 

303. Prof., dr. Erik N orin, Mineral.-geol. Inst., Uppsala, Sverige. 
304. Magister Antti Enkovaara, Oulainen, Finnland. 
305. Dr. R. HiJgazy, Dep. Geol., University, Chicago, Illinois, U. S. A. 
306. Prof., dr. W. H. Newhouse, Dep. Geol., UniverJSity, Chicago, Illinois, 

U. S. A. 
307. Prof., dr. A. Hagner, Dep. Geol., University, Chicago, Illinois, 

U. S. A. 
308. Dr. 'Dheo Klompe, Teclhnische Hoogeschool, Mijnbouwkundige Af

deling, Bandoeng, Java, Indonesie. 
309 . .Adjunct, cand. mag. Dan Laursen, Haslev, Danmark. 
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Medlemstallet er nå 176, hvorav 82 livsvarige og 94 årslbetalende 
medlemmer. 

Det er sorm vanlig 'holdt 6 ordinære møter. Det samlede frammøte 
var etter møte[protokollene 171 personer. 

Nordisk geol01gmøte nr. 4 lble holdt av Norsk geologisk :forening i 
tiden 25. august--S. september. Det omfattet en berggrunnsekskursjon 
(ledet av N.-H. Ko1derup) og 3 kvartærekskursjoner (ledet mr Knut 
Fægri) i Vest-Norge, hvor Bergens geologis·ke klubb var arrangør, og en 
berggrunnsekskursjon i Trøndelag (ledet av T!h. Vogt). 

Av tids;skriftet er i året utkommet bd. 26 h. 1-4. 

U t d r a g  a v  r egnska p f o r l 9 4 7. 

Inntekt. 

Beholdning overført fra 1946: I kasse ....... Kr. 76,38 
I bank . . . . . . . . . . » 6 176,22 

Innkommet medlemskontingent for årene 1939--1947 ....... . 
Renter :fira livsvarige medlemmers fond ................... . 

Renter fra Berg- og Stenindustriens fond ................. . 

Tilskudd fra staten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
Tilskudd fra Sulitjelmafondet ........................... . 

Abonnement og salg av tidsskriftet ................ . 
Renter av bankinnskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Utgift. 

Tidsskriftet: Trykking, Bind 26, hefte 3---4 
Klisjeer til Bind 26 . . . . . . . . . . . Kr. 273,59 

179,37 Klisjeer til Bind 27 . . . . . . . . . » 

Arbeidshjelp, porto og skrivesaker .. . 

Møter og ekskursjoner ................ . 

Rabatt ved salg av tidsskrtftet . . . . . . . 

Representasjon, anskaffelser og Reuschmedaljen 
Beholdning overført til 1948: I kasse ......... . 

I bank ......... . 
Kr. 106,37 

» 5 034,53 

Livsvari.l)e medlemmeTs fond. 

1947 1. jan. Fondets kapital: 
Obligasjoner ............. . 

Bankinnskudd ........... . 

Innbetalt livs. kont. i 1947 .. 

Kr. 500,00 
» 9 940,00 
» 200,00 

Urørlig kapital . . . . . . . . . . . . Kr. 10 640,00 

Renter av obligasjoner og bankinnskudd 

Inntekt 

for 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 330,03 

Forvaltning av obligasjoner ........... . 

Overført renter til ord. budsjett .. . 

Kr. 6 252,60 
)' 1 490,00 
·;, 324,03 
?> 403,63 
» 400,00 
» 2 450,00 
» 1 879,50 
)) 83,60 

Kr. 13 283,36 

Kr. 3 132,50 

;y 452,96 
') 759,10 
» 3 349,25 
» 220,40 
» 228,25 

}) 5 140,90 

Kr. 13 283,36 

Utgift 

Kr. 6,00 
» 324,03 

Norsk geo!. tidsskr. 27. 

Kr. 330,03 Kr. 330,03 

16 
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Berg- og steinindustriens fond. 

1947 l. jan. Fondets kapital . . . . Kr. 25 554,00. 
Derav kr. 20 000,00 urørlig. 

Renter for 1947 ................ . Kr. 403,63 
Overført renter til ord. budsjett ... . Kr. 403,63 

---- --�··---

Kr. 403,63 Kr. 403,63 

Fondets kapital pr. l. jan. 1948 kr. 25 554,00. 

Regnskapet revidert av S. Foslie og T. Strand, Oslo, 13. jan. 1948. 

Reusch-medaljen ble tildelt cand. real. Tore Gje11svik for hans av
handling: »Anorbhosittkomplekset i Heidal«, Norsk geologisk tidsskrift 
Ed. 26, s. 1-58, 1946. 

Resultat av valgene: 

Styret: 

Formann: H. Bjørlykke. 
Viseformann: P. Holmsen. 
Se'kretær: G. Henningsmoen. 
Redruktør: I. Oftedal. 

Styremedlemmer A. Heintz og Chr. Oftedahl1 samt 
repre:s1entant for Bergens geolog•iske .klubb: N.-H. Kolderup og 
representant for Trondheims geologiske klubb: Th. Vogt. 

Kasserer: A. Granli. 
Revisorer: S. Foslie og T. Strand med varamenn O. A. Broch og 

K. Kristoffersen. 
Reusch-medaljekomite: T. Gjelsvik og C. W. Carstens. 
Berg- og steinindustriens gavefond: C. Bztgge1 O. Holtedahl og 

H. H. Smith. 

Møte 3 10. Torsdag 12. februar 1948. 

Til stede 36 medlemmer, 1 gjest. 

Innvalg: Berging. Albert C. Sunde1 Oscars .gate 46, Oslo (310), 
foreslått av Størmer og Henningsmoen. Cand. mag. Hans Holtedahl, 
Torgny Segerstedts veg 16, Vindern, Oslo (311), foreslått av Dons og 
Ohr. Oftedahl. Stud. real. Johannes Færden1 Blindern Studenter'hjem, 
Blindern, Oslo (312), foreslått av Dons og Chr. Oftedahl. Cand. real. 
Rolf S. Selmer-Olsen) Veglaboratoriet, Søhwensens gate 6, Oslo (313), 
foreslått av Rosenqvist og Ohr. Oftedahl. Mag. scient. Sole Munck1 
Mineralogisk Museum, Østervoldgade 7, K01ben1havn (314), foreslått av 
Bart:h og Ohr. Oftedahl. Dosent Magne Mortenson1 N. T. H., Trondheim 
(315), foreslått av Bjørl)"kke og Kolderup. Dr. Kalervo Ranlwma1 Dep. 
Geol., University, Chicago, Illinois, U.S. A. (316), foreslått av Barth 
og Ohr. Oftedahl. 
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S. Foslie: »Sedimentære jernmalmer i Søndre Ofoten og deres 
manganmineraler.« 

Blir delvis publisert i et kommende nr. av N. G. U.s skrifter. 
I ordskiftet etter foredraget deltok Barth, C. Bugge og foredrags

holderen. 

Møte 311. Torsdag 4. mars 1948. 

Til stede 32 medlemmer, 1 gjest. 

Th. Vogt holdt kveldens foredrag: »Bidrag til Trondheims feltets 

geologi.« I ords,kiftet etter foredraget deltok Carstens, C. Bugge, Chr. 
Oftedahl, I. Rosenqvist, O. Holtedahl, H. Bjørlykke, H. Rosenda:hl og 
foredragsholderen. 

Møte 3 12. Torsdag 15. april 1948. 

Til stede 38 medlemmer, 6 gjester. 

Viseformannen meddelte at man hadde besluttet på styremøtet å 
spørre N.-H. Kolderup om han ville påta seg 'foreningens representa
sjonsplikter på den internasjonale geolog-konferansen i London 1948. 

Inn valg: Diplomingeniør (malmgeolog) Gunnar Kullerud) p. t. 
University of Chicago, Illinois, U.S. A. (317), foreslått av B. Bruun 
og H. Ramberg. 

Gunnar Holmsen holdt et foredrag om ønskekvisten. I ordskiftet 
etter foredraget deltok S. Føyn, O. Holtedahl, K. M. Strøm, H. Rosendahl, 
P. Holmsen, S. Foslie, C. Riiber, L. Størmer, A. Bugge og foredrags
lholderen. 

Deretter talte Carl Bugge om N. G. U.s markarbeide sommeren 1948. 
Etter dette ytret P. Holmsen og foredragsholderen seg. 

Møte 3 13. Torsdag 13. mai 1948. 

Til stede 8 medlemmer. 

Harald Bjørlykke holdt kveldens foredrag: »Hosanger nikkel
gruver.« 

Blir publisert i et kommende nr. av N. G. U.s skrifter. 
Etter foredraget ytret S. Foslie, I. Rosenqvist og foredrags

holderen seg. 

Møte 314. Torsdag Il. november 1948. 

Til stede 32 medlemmer og 5 gjester. 

Formannen meddelte at et av foreningens medlemmer, dir. Vilhelm 
Karen, var avgått ved døden siden siste møte. 

Formannen meddelte at styret hadde valgt dr. Ivar Oftedal til 
representant i norsk nasjonalkomite for krystallografi. 
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Det var innkommet et sirkulære med innrbydelse til den 4. inter

nasjonale 1kongress som holdes av INQUA (Den internasjonale forening 

for kvartærgeologisk undersøkelse) i Budapest høsten 1949. 

Det var innkommet et brev fra Prof. dr. R. Kozlowski, Varsj<ava, 

der han takker for den geologLske litteratur N. G. F.s medlemmer hadde 

samlet sammen og sendt til universitetet i Varsjava. 
Eilif Dahl holdt 'kveldens foredrag: »Studier over forvitringstyper 

i strøket Nordfjord-Sunnmør) og deres relasjon til istidene.« 
Gjennom lang tid har et fenomen som har vært kalt blok:khav 

(tysk Felsenmeere), vært kjent fra mange nordlige strøk. Med hlokkhav 
mener vi store masser av blokker som er forvitret løs in situ fra det 
underliggende faste fjell i bergartstyper som på andre lokaliteter, gjerne 
lavereliggende lokaliteter, viser frisk slipning etter isen. 

Blok,khavene har vært søkt for1klart ved to forskjellige hypoteser. 
Den første hypotese antar at frostforvitringens intensitet øker sterkt 
med høyden. Tilstedeværelsen av blokmhav i høyfjellet kunne da for
klares ved denne antakelse. Den annen hypotese antar a:t de områder 
der det finnres blokkhav, lå isfri under et 1el1er annet ,brdremstøt. For
vitringen i 'blok!khav,sområdene skulle da tilhøre en lengre forvitrings
syklus enn forvitringen lavere ned. 

Hvis den siste hypotese var riktig skulle man vente: 
l. At den nedre grense for rblokkhavsforvitring skulle synke mot 

havet fra våre sentrale fjelltrakter Jotunheimen og Dovre, idet alle 
innlandsiser tynner ut mot havet. 

2. Den nedre grense for 'blok'khavsforvitring burde kunne fast
settes noenlunde skarpt, grensen !bør ikke være flytende. 

Hvis begge disse !Spørsmål kan besvares med ja skulle saken. være 
avgjort. Det var for å undersøke disse foi'Ihold at jeg fikk en ,bevilg
nin gav Nicolai Andresens fond til en reise i strøket Sunmør-Nordfjord, 
sommeren 1948. 

Strøket byr på en stor fordel ved slike undersøkelser. Bergartene 
er hovedsakelig gneiser som vanligvis 'ikrke forvitrer lett. Bergarten 
skifter over korte distanser mellom øyegneiser og finkornige ly,se ·gnei

ser, således at man nesten ov,evalt ihar flere bergartstyper representert. 
Min erfaring er at øyegneisene forvitrer vanskeligst, de finkornige berg
arter noe lettere. 

Når man skal ta observasjoner over forvitringstypen må man passe 
på å unngå lokaliteter der fro.stforvitringen arbeider usedv:anlig 
raskt på grunn av de edrufiske forhold. Slike lo1kaliteter er etter min 
erfaring de steder der sneen ligger lenge, og steder som oversvømmes 
av vann om høsten som deretter :bunnfryser om vinteren. 

Skal man ta observasjoner over lblokkhavsforvitringens nedre 
grense, må man ta observasjonene på isol>erte topper hvor en svak 
bevegelse av isen ville føre eventuelt løsmateriale vekk, men hvor isen 
vanskelig kunne løgge fra seg løsmateriale. Ellers kan det være vanske
lig å s'kiHe ,blokkhav fra urer der materialet er transportert et kort 
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stykke. Det kan også hende at blorkkhavet kan være bevart på beskyt
tede steder under isoverflaten, men dette skjer neppe på toppen av fjell. 

Tar man hensyn til disse mulige feilkilder kan man skille ut tre 
forskjellige forvitringstyper: 

l. Den postglasiale type, som man finner i de lavere strøk og inne 
i fjordene. Saues,krottfjellene har bevart sitt friske preg. I øyegneiser 
er bare gans,ke enkelte blokker forvitret løs og i de finkornige berg
arter finner vi sprekker langs lagflatene, men bare få sprekker på 
tvers av lagflatene. 

2. Den intermediære type. Den er isskuret og bærer flyUblokker. 
Den finnes i litt større høyde i de indre strøk og dessuten i den ytre 
del av fjordene. Saueskrott:berg av øyegneis har gjerne slått et par 
kraftige sprekker. SaueskroWberg av lyse gneiser er forvitret både 
langs lagflatene og på tvers av dem så de kan tas fra hverandre 
med spett. 

Typen varierer litt og blir mindre distinkt når man går fra de 
indre strøk mot havet. Grensen må følgelig fastsettes ved sammen
likning på hvert enkelt sted. 

3. Blokkhavsforvitringen, hvor alle bergarter er forvitret ned i 
minst en halv meters dyibde. 

Grensen mellom disse forvitringstyper viste seg på alle steder 
der jeg kunne undersøke den å være s!karp. Den kunne fastsettes på 
få timetre. Grensene sank på lovmessig måte mot vest. Nedre grense 
for blokkhavsforvHring ligger i strøket Stryn-Geiranger på ca. 1700 m, 
innerst i Voldafjord på 1300 m, på Hornelen ca. 700 m, på Bremanger
land ned i 300 m og på Stadt går grensen ned i havet. Nedre grense 
for den intermediære forvitringstype ligger på ca. 1500 m i strøket 
Geiranger-Stryn, på 1200 m i Hornindal, på 800 m .innerst i Volda
fjord, og går i havet utenfor Folkestad. Grensen ligger litt høyere på 
Dalsfjordsiden enn på Voldafjordsiden ved Folkestad. Grensen går i 
havet omtrent ved Kjøllesdal i ytre Nordfjord. En finner imidlertid 
postglasial forvitringstype ved Åheim og ved Selje på Stadt der grensen 
går i havd. 

Disse observasjoner kan alle forklare,s ved å anta at vi her har 
spor etter to isfremstøt. Det eldste nådde til den nedre grense for 
:blokkhavsforvitring, det senere fremstøt nådde frem til nedre grense 
for den intermediære forvitringstype. Under det siste fremstøt elksi
sterte der et lokalt glasiasjonssentrum i Dalsfjordsfjella hvorfra der 
gik armer ut Dalsfjord og over til Åheim og Selje på Stadt. Samtidig 
'kan en merke at Alfotbreen-Jostedalsbreen var et glas-iasjonssentrum. 

I de lavere strøk kan en finne sidemorener eller utgravninger etter 
maginalelver langs iskanten som nedre grenser for forvitrin:gstypene. 
Ved studier over deres forekomst kan firngrensen ved det før,ste bre
fremstøt settes til ca. 500 m på Kjerringa på Stadt og noe høyere på 
Bremangerland. Under det annet fremstøt kan firngrensen anslås til 
ca. 800 m i Dalsfjordsfjella. 
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Det hilde en på denne måten :kommer frem til, minner slående om 

det ,bilde Kaldhol kom frem til i 1930 ved studier over strandlinjene. 

Kaldhols Slkjærgardstid svarer til mitt første hrefremstøt, Kaldhols 

Fjordt-id til mitt annet brefremstøt. 
Det synes å være mest naturlig å anta at Wurmistiden svarer til 

Fjordtia og følgelig Rissistiden til Skjærgardstia. De indisier som 
lpeker i den retning er først og fremst at man kan s1pore den inter
mediære forvitringstype helt ned i .strandklippene. Da man vanskelig 
kan tenke seg at en frostforvitring kan foregå under havets nivå, må 
forvitringen som har ledet til den intermediære forvitringstype ha fore
gått ved en havstand som den nåværende eller lavere. Det har ikke 
vært tilfelle i noen interstadialtid. Man kan videre peke på den på 

fallende lave siste istids marine grense på Stadt og på Ytre Sunnmøre. 
Samstemmige !beretninger i litteraturen bekrefter at bloikkhavenes 

nedre grense faller mot vest. Den observasjonen må derfor anses som 
bekreftet. Når det gjelder de øvrige observasjoner må de kunne :be
kreftes av andre før de kan gis beviskraft. Det er ønskelig med en 
e'kslmr.sjon til stedet. 

I ordskiftet etter foredraget deltok O. Holtedahl, G. Holmsen, K. M. 
Strøm, H. Rosendahl, M. Marthinussen, F. Isachsen, R. Nordhagen og 
foredragsholderen. 

MELDINGER. PERSONALIA 

Konservator Astrid Monsen har 31. desember 1948 tatt avskjed fra 
stillingen som konservator ved Geologisk Institutt, Universitetet i Bergen. 

Cand. real. Hans Holtedahl er fra l. januar 1949 ansatt som konservator 
ved Geologisk Institutt, Universitetet i Bergen. 

Dr. Hans Ramber.rJ er knyttet til University of Chicago som Visiting 
Professor ved Department of Geology for et år. 

Konservator I1•a.r Oftedal er rykket opp til »førstekonservator<e å regne 
fra l. januar 1948. 

Cand. real. Chr. Oftedahl er utnevnt til universitetsstipendiat i minera
logi fra l. januar 1949. Han bestyrer Mineralogisk Institutt inntil det ledige 
professorat i mineralogi og geologi ved Universitetet i Oslo blir besatt. 

Professor Tom. F'. W. Barth har fra l. januar 1949 overtatt bestyrelsen 
av Mineralogisk-geologisk museum i Oslo. 


