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En orienterin� o� takk
VED
FORENINGENS FORMANN

Dette heftet, det første av bind 45, fremtrer med noe endret utseende og
markerer innledningen til enda en ny fase i tidsskriftets historie. Pro
fessor Niels-Henrik Kolderup, Geologisk Institutt, Bergen, har ønsket
å fratre som redaktør av tidsskriftet i og med bind 44. Som ny
redaktør er valgt førstekonservator Johannes A. Dons, Geologisk Museum,
Oslo. Samtidig er utgivelsen av tidsskriftet overlatt til Universitetsforlaget,
Oslo.
Redaktørstillingen ved Norsk Geologisk 1 idsskrift er et ulønnet tillits
verv som kre�rer meget av sin mann, både av tid, omtanke og arbeid. Fore
ningens medlemmer står i stor takknemlighetsgjeld til dem som har påtatt
seg vervet. Tidsskriftets redaktører: Dr. hans Reusch (1905-1922), pro
fessor Jacob Schetelig (1922-1935), konservator halvor Rosendahl (1936
-1943), professor Ivar Oftedal (1944-1951} og professor Niels-Henrik
Kolderup (1952-1964) har vist stor offervilje ved å påta seg vervet i så
lange perioder. Da professor Kolderup tok over redaktørvervet manglet
det adskillig på at utgivelsen var a jour. Det var et sterkt ønske om å få
innhentet den tapte tid og få tidsskriftet utgitt regelmessig 4 ganger i året.
Allerede med bind 35 (1955) hadde Bergens-redaksjonen under professor
Kolderups ledelse og med kontorfullmektig Ellen Irgens som en særdeles
effektiv medarbeider greid å bringe dette i orden, og siden den tid er hefter
og bind kommet i jevn rekkefølge.
I de 12 år professor Kolderup har vært redaktør, har tidsskriftet
gjennomgått ikke så lite av en metamorfose. Kvahtetsmessig hevder det
seg godt i konkurransen med de øvrige geologiske foreningstidsskrifter.
Det har fått internasjonalt preg både hva innhold og språk angår. Jeg
vil på styrets vegne uttrykke en oppriktig takk til professor Kolderup og
frøken Irgens for det store og uegennyttige arbeid de har utført i foreningens
tjeneste.
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Ifølge avtaler med Universitetsforlaget vil dette fra nå av forestå ut
sendelsen av tidsskriftet. Konservator Alf Granli har i mer enn 30 år
ordnet dette for medlemmer og abonnenter. Han har dessuten, ved siden
av sitt arbeid som foreningens forretningsfører, passet på det stadig økende
lager av tidligere bind og tatt seg av bestillinger fra inn- og utland. Hans
interesse for tidsskriftet gav seg også utslag i utarbeidelsen av det greie
register som ble utsendt med hefte 4, bind 43. Registeret dekker tidsskriftet
for bindene 1-42. Vi som kjenner Granlis arbeid for foreningen, vil gjerne
uttrykke vår takknemlighet for hans årelange, trofaste arbeid til beste for
forening og tidsskrift.
Foreningen mottar årlig store bidrag fra Norges Almenvitenskapelige
Forskningsråd (NAVF) til trykking av Norsk Geologisk Tidsskrift, og
NAVF har tidligere uttrykt ønsket om at tidsskriftet skulle utgis gjennom
Universitetsforlaget. Det var derfor naturlig at dette ble ordnet ved denne
anledning.
Den første oppgave den nye redaktør, ]. A. Dons fikk, ble å forberede
tilknytningen til Universitetsforlaget. Det ble april 1964 undertegnet
kontrakt med Universitetsforlaget, hvoretter redaksjonen (redaktør og
redaksjonskomite) er ansvarlig for det faglige innhold og leverer trykk
klare manuskripter til forlaget til fastsatte tider. Forlaget står for produk
sjon og sørger for korrekturforsendelse. Forlaget står også for disttibusjon
og regnskapsførsel. Foreningens medlemmer får tilsendt tidsskriftet mot
at foreningen betaler en fast pris pr. år for hvert medlem. Restlageret av
eldre bind overføres til forlaget, og inntekter ved salg av disse krediteres
tidsskriftet.
Heftet har fått et nytt omslag, fordi vi ønsker at det også utseendemessig
skal presentere seg bedre. Det er tegnet av frk. I. Dillan (ved de Natur
historiske museer på Tøyen) etter oppdrag av redaktøren, og er godkjent
av Universitetsforlaget.
Ellers vil vel ikke foreningens medlemmer merke stor forskjell ved
overgang til den nye ordning. Det refereres forøvrig til orientering trykt
på innsiden av omslaget. Vi håper at den nye ordning vil vise seg tilfreds
stillende for alle parter. Redaksjonen satser meget på å holde så vel kva
litet som tempo oppe, og med god innsats fra Universitetsforlaget og
trykkeriet (]ohn Griegs Boktrykkeri) regner vi med at tidsskriftet skal
komme ut like regelmessig og raskt som i de siste årene.
Oslo 20/11 1964
Tore Gjelsvik.
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Abstract

The president of the Norwegian Geological Society expresses his
gratitude to Prof. N.-H. Kolderup who, assisted by Miss E. Irgens, has
been the editor of Norsk Geologisk Tidsskrift since 1952. The president
also acknowledges the work of Curator A. Granli who has been in charge
of the distribution of the periodicalfor more than 30 years. The new editor
is Head Curator ]. A. Dons whose first job has been to negotiate an agree
ment with Universitetsforlaget, which from now on will be the producer
and distributor of Norsk Geologisk Tidsskrift. Members and subscribers
are referred to announcements concerning manuscripts, membership fees,
subscriptions, etc. printed elsewhere in this number.

