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ST A TSOEOLOO STEIN A R  FOSLIE 
Minnetale holdt 14. februar 1952. 

Av CARL BuGGE 

Det var et uventet budskap som kom at Statsge-olog Foslie døde 

mandag 19. november 1951. Som vanlig i sommerhalvåret hadde han 
også sommeren 1951 vært i full virksomhet rute � marken med geo
logisk kartlegging og geologiske studier. Han var kommet tilbake 
om høsten fra Niss·edal hvor han har arbeidet ·i flere år, og var i full 
gang med bearbevdeJ.s·e av sitt materi.ale, da ham døde helt plut.selig. 
Det ·er ·et stort tap for norsk ,geologi. 

Foslioe var en fr.emragende vitenskapsmal1!n. Han var kjent blant 
geolog•ene i alle l,and ved sine mange publ·ikasjoner, hvor man alltid 
fant no'e nytt og iJnt·eressant. 

FosEe hadde omfattende kunnskaper i de �orskjeJ.Ji.gst·e grener 
av mineralogien og geologien. Det var først og fremst i inalmgeologi 
og petrologi han hadde spes.i,aHs•ert seg. Han hadde reist meget om
kring i vårt land og var også vel kjent med de viktigste malmfelter 
i fl·er·e andre land, særlig i Sverige og Mellomeuropa. . 

FosHe var født i Tromsø 1887. Hans far, Mikael Heggelund 
Foslie, var kons•ervator ved Tromsø Mus·eum, fra 1893 ved Det konge
lig•e norskre Videnskabers Selsk�bs museum i Trondheim. 

Steinar FosJi.e lblre student 1905, cand. min. (lbergkiandidat) ved 
Universitet·et i Oslo 1909 og blre samme år ansatt ved Norges geo
logiske undersøkelsre. Han fikk sin eksamen med innstilling til kongen. 

' 
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Ved N. G. U. virket han hele sin tid, altså i 42 år. Hver eneste 
sommer var Foslie ute i marken på geologJisk kartlegging og geo
logiske studier. Allerede i studiet:iden hadde han �o!"etatt reiser i Møre 
-Romsdal og Sogn og Fjordane fylker, som as·sistent for professor 
]. H. L. V•ogt som den gang holdt på med å samle materiale til sin 
bok: Nong,es j>emmalmfonekomster, N. G. U. nr. 51. Foslies oppdrag 
var undersøk•else av de titanholdi,ge Jemmalmforekomster. 

Drett>e arbeide med undersøkelse av Norges forråd av jernmalm 
ble utført for den Internasjonale Geologkongress i Sto·ckholm 1910, 
som hadde jordens ti.lganger på jernmalm som hovedtema. I den 
forbindel-se bemerkes, at jemmalmene også skal behandles på den 
int·ernasjonale geologkongress som i år ho•ldes i Algier. N. G. U. 
har sendt et bidrag ved statsgeolog Poulsen til kongressens publi
kasjoner. 

Fos.lie fort,satt.e sine undersøkelser over titanholdi.ge jemmalmer 
og publis·erte 1913 en avlhandling om R amsøy titan}emmalm i Solør 

og dets differentiasjonsprosesser (N. G. U. nr. 68).1 I 1928 hadde 
han en avhandHng om »G)Iekhg·ewichtsverhaltnisse be1i einigen Titan
eisenerz·en«, Fennia, Helsinki. 

I årene 1912- 13 foretok Foslie med stipendium fra Bergfondet 
en lang studi·ereise til noen av de største bengv·erkene i Sverige, Tysk
land, Ungarn, Østerrike og Lilleasia. Hans innberetning ble funnet 

så grundig og .j,nteroessant at Departementet foranl·ediget arbeidet 
trykt. Det utkom på Aschehougs forlag, Oslo, i 1920 og er på 379 
sider, med mange kmt•er og fiigurer. T1itelen er: Gruber og Grubedrift. 
Der er geologisk·e og bergmessi.ge beskrivelser fra en mengde grube
distrikter. Man kan her lese om Kiwnavara, Gellivara, Mansfeld, 
Clausthal, RammeJ.sbePg, Minnettemalmen .. e og meget annet. 

Under hele sin virksomhet samJ.et Foslie opplysninger om gruver 
og skjerp i Nonge. Hos bergmestrene i Sydnorge fikk han anledning 
til å gjennomgå berrgarkivene og på gmnnlag herav utarbeidet han 
et kart i l : l million over beHggenheten av malmforekomster i Syd
norge. Det bJ.e trykt med beskriv·else i 1925 (N. G. U. nr. 126) og 
har titeJ.en Syd-Norges gruber ·og malmforekomster. Det er en meget 
nyttig bok for bergint•eresserte. 

Til den XIV Internasjonale Geologkongress i Spania 1926 ut
arbeidet Foslie en oversikt over Norges Svov.elkisforekomster som 

1 Fortegnelse over Foslies pubHkasjoner, utrurbeidet av R. Falck-Muus. 

følger etter denne artikkel. 
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et bidrag til et arbeid over verdens forråd av svov�elkis, som ble utgitt 
av kongress,en. Foslies arbeide ble i noe utvide.t fonm også utgitt av 
Nonges �geologiske undersøkelse ( N. G. U. nr. 127). 

Foslie deltok også i den XVI Internasjonale Geologkongress i 
Toronto, 1933. Kongressen utga en publikasjon om »Copper resources 
of the World«. Til denne lev,erte Foslie en oversikt over »Copper 
deposits in Norway«. Om deHe skrev han samme år i Naturen, Bergen. 

I mange år arbeidet Foslie i O f  o t en d is t r i  k t e  t. Hans 
anbeidsfelt var området syd for Ofotenfjorden. Om sine kartlegginger 
og undersøkelser i dette felt har han ut,gitt f01lgende publikasjoner: 

Raana Noritfelt, N. G. U. nr. 87, årbok 1920/21. 
Tysfjords Geologi, N. G. U. nr. 149, år 1941. 
Hellemobotn og Linnajavre, N. G. U. nr. 150, år 1942. 
Melkedalen gnuber i Ofoten, N. G. U. nr. 169, år 1946. 
Håfjellsmulden i Ofoten og dens sedimentære jemmangan-

malmer, N. G. U. nr. 174, år 1949. 
»On antigorite-serpentines from Ofoten with fibrous and colum

nar vein minerals«, i Norsk geol. tidsskr. bd. 12, år 1931. 
» Hastingsites and amphibolites from the epidote-amphibolite 

facies«, i Norsk geo!. tidsskr. bd. 25, år 1945. 

FosJi,e har således gått meget grundig fram i sine studier over 
Ofotenfeltet. Han hadde ennå igjen et oversiktsarbeide over hele om
rådet med ane de kjemiske analyser som han hadde fått utført. Dess
uten hadde han ferdig manuskript gradteig Ofotens sydlige del. 

Foslies geologiske karter er alltid meget nøyaktige og full. 
stendige. De stratigrafiske og tektoniske forhold er utmerkete. Han 
gir også i sine publikasjoner fremragende petr-ologiske beskrrivelser 
av bergartene. Malmer og nyttige bergarter er beskrevet på beste 
måte. 

På kartene har han angitt gode ledenivåer. I » Raana noritfelt« 
viser han en interessant differentiasjonsserie og de 2 avhandlingene 
om serpentinmineraler og hornblender er også meget betydningsfulle. 
Av særlig aktuell interesse er hans bok om rnanganmalmene. En 
sammenfatning om Mangansilikat-malmer i Ofoten har han gitt i 
Tidsskr. for Kjemi, bergvesen og metallurgi, p. 160, år 1948. 

I begynnelsen av 1920-årene var Foslie i det vesentlige ferdig 
med markarbeidene i Ofoten og han tok så fatt på G r o n g fe l t e  t. 
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I årbøkene N. G. U. nr. 96, 122 og 133 har han omtalt kartleggingen 
her ,inntil 1928. Han fortsatte til slutten av 1930-årene og det fore
ligger nå et ferdig manuskriptkart over Grongfeltet omfattende en 
serie rektang,elkarter, hv·orav de som !rigger s•entralt i Grongfeltet er 
kartlagt i sin helhet, mens grensehladene er kartlagt delvis av hensyn 
til arronderingen av feltet. Kartleggingen er som vanlig foretatt i 
målestokk 1 : 50 000. Det kan bH tale om å utgi kart over Grongfeltet 
i denne skala ener i 1 : l 00 000, eventuelt også i l : 250 000. Det 
fordigger de1aljerte dagbøker og representative samlinger av berg
arter og malmer. Visstnok også en s·erie kjemiske analyser. Dessv·erre 
har Foslie ikke fått ferdig noen geologisk beskrivelse av feltet. 

På foranledning av Bergverkskontoret i Industridepartementet 
utarbeidet han i 1949 en bergmessig uttalelse om malmbeholdningen 
i Grongfeltet, hvorav et utdrag er trykt i TidsskriH for Kjemi, berg
verksdrift og metallurgi 1949, p. 177. 

I Gronrgfelteet er der en nikkelforekomst noe avsondret fra de 

store kisforekomster. En beskrivelse av denne for,ekomsten er utgitt 
1932 av Foslie og Mimi Johnson Høst i N. G. U. nr. 137: Platina i 
sulfidisk nikkelmalm. 

Som nevnt vil det sikkert være mulig å utgi Foslies karter. For
håpent!i:g lar det seg også gjøre å utnytte det øvrige materiale, så 
det kan bli utgitt en publikasjon om resuHatene av undersøkelsene i 
Grongfeltet. 

Etter at Foslie var ferdig med markarbeidet i Grong fikk han 
i begynnels·en av 1940-årene 2 nye arbeidsf·elter, nemlig gradteig 
Ni,sser og malmfeltet Varaldsøy-Ølve i Hardanger. Nissedal hadde 
en særlig interesse på grunn av Søftestads jerngruver. Foslie regnet 
nå å være ferdig med markarbeidet på denne gradteig. 

Feltet i Hardanger var han også ferdig med. Han hadde ut
arbeidet flere karter som for tiden er under trykning. Beskrivelsen 
foreligger også ferdig, så man kan vente en publikasjon om dette felt. 

Det er således 4 store arbeidsfelter Foslie arbeidet med. For
øvrig 'har han r·eist meget rundt i landet. Av iakttagelser han har 
beskrevet kan nevnes »Cyanit i den ytre gangsone av granit«, Norsk 
geo!. tidsskr. bd. 2, 1912. 

Om asbest skrev han i tidsskr. for bergvesen nr. 5, 1917. 
I Journal of Geology, 1921, bd. 29 skrev han om »Field obser

vations in Northern Norway, bearing on magmatic differentiation.« 



194 CARL BUGGE 

Videre nevnes følgende avhandling som ble utarbeidet for Statens 
R.1stoffkomite: Foslie og C. Bugge: Norsk Arsenmalm og arsenik
fremstilling, N. Q: U. nr. 106, 1932. 

I sine karubladsbeskrivelser hadde Foslie for u ten geologisk be
skrivelse av berggrunnen også meget gode utredninger av kvartær
geologien. I denne forbindelse kan nevnes hans publikasjon Brofos
hølen i Tunhøvd. Norsk geo!. Tidsskr. Bd. 5, 1920. 

Da Foslie var i 30-årsalderen i 1917, altså under forrige ver
denskrig, deltok han i en merkelig reise. Han deltok nemlig i den av 
professor Sederholm organiserte reise til Jenissei i Sibiria. Sjefen var 
Sederholm og øvrige deltagere H. Hausen, Backlund, Foslie og 
Brenner. 

En publikasjon om reisen utkom i 1927 i Acta Geographica, 
bd. l, hefte l, tidsskriftet for Geografiska Sallskapet i Finnland. 
Publikasjonen ble forfattet av professor Hausen i samarbeid med 
deltagerne. Publikasjonens tite! er »The Upper Jenissei drainage area, 
(territory of Uriankhai)«. Under reisene som han gjorde 4 måneder 
på hesteryggen, utarbeidet han flere geologiske kartskisser. Øvre 
Mongolia var et meget tiltalende land, skrev han. 

Foslie var medlem av flere vitenskapelige og tekniske foreninger, 
således av Norsk geologisk forening, siden 1911, Norsk ingeniør
forening, Det norske vitenskapsakademi i Oslo siden 1935 og Geo
gi,ska fi)reningen i Stockholm siden 1926. 

EHers deltok han ikke i det offentlige liv. 
Han var sensor i mineralogi og petrografi ved Universitetet 

i Oslo. 
Foslie var meget benyttet av bergverkene og berginteresserte 

som ekspert ved undersøkelse av ma lmer og andre mineralske råstoff
forekomster. Det er mange rundt om i landet som han har gitt hjelp 
og gode råd. Geologene og bergmennene minnes ham med takk. 

I Geologische Rundschau bd. 39, H. l, år 1951, skrev professor 
Wegmann i Neuchatel kort før Foslies død i meget anerkjennende 
or<d en anme'ldelse av hans publikasjoner i senere år. 

Om Fmlie skal jeg for øvrig si at vi kjente ham som en still
farende, hyggelig og grei mann. 

D·et er nå ikke så mange tilbake av bergkandidatene fra lJ nive r
sitetet i Oslo. Det er jo omtrent 40 år siden studiet ble flyttet over 

til Trondheim. Vi som kom fra Universitetet semh:r Foslie en særlig 
tanke og vi samles alle og hedrer hans minne. 


