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GEOLOG NYTT 

Professional News 

U n i v e r s i t e t e t  O s l o .  

Institutt for geologi. 

Professor IVAN TH. RosENQVIST er utnevnt som professor i mineralogi og 
geologi fra l. april 1965. 

Professor LEIF STØRMER har forskningstermin i høstsemesteret 1965 og vår
semesteret 1966, og oppholder seg ved Museum of Comparative Zoology, 
Harvard University, U.S.A. 

Professor JENS A. W. BuGGE er utnevnt som dosent i malmgeologi fra l. 

august 1965. 

Dr. philos. NILS SPJELDNÆS har sluttet i sin stilling som førsteamanuensis 
ved avd. C og overtatt et professorat ved Geologisk Institut, Universitetet i 
Århus, Danmark. 

Dr. philos. SvEIN MANUM har permisjon i høstsemesteret 1965 og vårse
mesteret 1966 for studieopphold ved Botany Department, University of Read
ing, England. 

Cand. real. KNUT O. BJØRLYKKE er engasjert som amanuensis ved avd. C 
for l. år fra l. august 1965. Han er fra l. mars 1966 gitt permisjon for et 6 
måneders studieopphold ved Sedimentology Research Laboratory, University 
of Reading, England. 

Cand. real. UNNI BJØRLYKKE er sluttet som vitenskapelig assistent ved 
avd. A og gått over i ny stilling ved Universitetsbiblioteket. 

Cand. real. BRIT E. LøBERG vikarierer som vitenskapelig assistent ved 
instituttet frem til l. september 1966. 

Cand. mag. SIGURD HusEBY er ansatt som vitenskapelig assistent ved avd. 
A fra 15. januar 1966. 

Cand. mag. ARNE LERVIK vikarierer som vitenskapelig assistent ved avd. C 
frem til l. august 1966. 

Kjemitekniker SVERRE TEIGEN har sluttet og gått over i ny stilling ved 
Rikshospitalet. 

Fru GERD ARNTZEN er midlertidig ansatt som kjemitekniker ved instituttets 
kjemiske laboratorium. 

Preparant KNUT JACOBSEN er ansatt som preparant fra l. august 1965. 
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I høstsemesteret 1965 og vårsemesteret 1966 har følgende gjestende forskere 
plass ved instituttet: 

R. R. NICKELSEN, U.S.A. 
N. P. LASCA, U. S.A. 

Mineralogisk-geologisk museum. 

Cand. real. SvEINUNG BERGSTØL er fra januar 1966 forskningsstipendiat, 
lønnet av Norges almenvitenskapelige forskningsråd. 

Cand. real. OLE M. FRIGSTAD vikarierer under konservator Alf Granlis 
sykdom. 

TERJE Foss er fra august 1965 ansatt som laborant. 
Stud. real. EMIL GvoRY er på ny vikar i vitenskapelig assistentstilling. 
HELJE OLAUG HoLME er fra februar 1965 ansatt som laboratorieassistent, 

lønnet av Norge�':! almenvitenskapelige forskningsråd. 
Cand. real. IVAR RAMBERG er fra januar 1966 universitetsstipendiat. 
Cand. mag. KARI THORESEN er ansatt som vikar i vitenskapelig assistent

stilling. 
Amanuensis FRANK M. VoKES er i mai 1965 kommet tilbake fra UNESCO

oppdrag på Kypros. 
Cand. mag. ToRE VRÅLSTAD er ansatt som museumsstipendiat (Norske 

Naturhistoriske Museers Landsforbund) for 1966. 

Museet har i vinterhalvåret 1965/66 følgende gjestende forskere: 

MALCOLM PAUL ANNIS, California, USA. 
CLIVE GRONOW, Swansea, Storbritannia. 
ZrA-UL HASSAN, Hyderabad, India. 
ROBERT CHRISTOPHER LEAKE, Durham, Storbritannia. 
Professor JoHN A. McFADYAN, Williamstown, Mass., USA. 
Professor PHILLIP H. OsBERG, Maine, USA. 
YosHIHIDE 0HTA, Sapporo, Japan. 
jAMES HARRY STOUT, Alaska, USA. 

Professor ToM. F. W. BARTH er desember 1964 valgt til president i Inter
national Union of Geological Sciences. 

Paleontologisk museum. 

Under professor ANATOL HEINTZ' forskningsterminer vårsemestrene 1965 og 
1966 er førstekonservator G. HENNINGSMOEN vikar for bestyrer. 

Førstekonservator, dr. philos. RoLF W. FEYLING-HANSSEN har permisjon 
fra sin stilling høstsemestret 1965 og vårsemestret 1966 og har i denne tid 
stilling som amanuensis ved Aarhus Universitet. 

Cand. real. GvoRGY HAMAR er ansatt som konservator-vikar i høstsemestret 
1965 og vårsemestret 1966. 

Vitenskapelig assistent FRANK NIKOLAISEN har hatt permisjon i 1965 p. gr. 

av militærtjeneste. 
Dr. DAVID L. BRUTON er gjesteforsker ved museet for 2 år fra oktober 1965. 
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U n i v e r s i t e t et B e r g e n. 

Geologisk Institutt. 

Cand. real. OLE FR. BERGERSEN er ansatt som universitetslektor ved kvartær
geologisk avdeling fra l. mars 1965. 

Cand. real. KARL ANUNDSEN er ansatt som vitenskapelig assistent ved samme 
avdeling fra 1. januar 1965. Grunnet militærtjeneste i 1965 har cand. mag. 
GEORGE HORNE MAISEY vikariert i stillingen. 

] ordskjelvstasjonen. 

Dosent MARKVARD SELLEVOLL fikk for året 1965 permisjon fra sin stilling 
ved jordskjelvstasjonen for å arbeide ved Lamont Geological Observatory of 

Columbia University, New York. Denne permisjon ble utsatt og gjelder nå for 
året 1966. 

Amanuensis ANDERS SøRNES vil under dosent Sellevolls permisjon forestå 
den daglige ledelse av Jordskjelvstasjonen. 

Jordskjelvstasjonen har i forbindelse med dosent Sellevolls permisjon fått en 
midlertidig vitenskapelig assistent-stilling for ett år, og cand. mag. JAKOB 

BLEIE er fra l. januar 1966 ansatt i denne stilling. 
Cand. real. SVEIN HALLE sluttet som vitenskapelig assistent l. august 1965. 

Cand. real. REIDAR KANESTRØM ble l. august 1965 ansatt som vitenskapelig 
assistent, og fra l. oktober s.å. har han vikariert som universitetslektor ved 

Jordskjelvstasjonen. Fra l. januar 1966 er han ansatt i dette lektoratet. 
Cand. mag. EIRIK SUNDVOR har vikariert som vitenskapelig assistent i tiden 

l. oktober- 31. desember 1965. 

Jordskjelvstasjonen skal i tiden l. april 1965 til 31. desember 1966 gjennom
føre et forskningsprosjekt, Seismology of Fennoscandia, for U. S. Air Force, 
Advanced Research Projects Agency. Prosjektet omfatter blant annet: 

l. Drift av en seismisk array stasjon ved Lillehammer. 
2. En undersøkelse av jordskorpestrukturen i Fennoscandia. 
3. En undersøkelse av mikroseismisk støy. 

Cand. mag. ARNE ØFSTHUS og cand. mag. OLAV ELDHOLM har i tiden l. 
oktober- 31. desember 1965 vært ansatt som midlertidige vitenskapelige assi
stenter, knyttet til prosjektet vedrørende undersøkelsen av jordskorpe-struk
turen i Fennoscandia. 

Cand. mag. EIRIK SUNDVOR er fra l. januar 1966 ansatt som midlertidig 
vitenskapelig assistent med undersøkelsen av den mikroseismiske støy som 
arbeidsfelt. 

Jordskjelvstasjonen har etter oppdrag fra Norges Almenvitenskapelige Forsk
ningsråd's Kontinentalsokkelutvalg utført seismiske undersøkelser i Sogne
fjorden og på Buagrunnen, høsten 1965. 

Cand. real HARALD GAMMELSÆTER var i tiden l. oktober-31. desember 1965 
ansatt som vitenskapelig assistent med dette prosjekt som arbeidsfelt. 
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N o r g e s  t e k n i s k e  h ø y s k o l e .  

Geologisk Institutt. 

Sivilingeniør jAN BERGH-CHRISTENSEN er høgskolestipendiat (lic. stud.) siden 

april 1964. 

Dr. J6RG LOESCHKE har med post-doktoralt stidendium fra Volkswagen

werke studert Valdres-sparagmitt siden l. juni 1966. 

Professor jENS A. W. BuGGE sluttet l. august 1965. 

Cand. real. GuNNAR JuvE sluttet 31. desember 1965 som vitenskapelig 

assistent i Generell geologi. 

Cand. real. VIGGO H. WIIK sluttet som høgskolestipendiat (lic. stud.) 31. 

desember 1965. 

Sivilingeniør EINAR BROCH ble ansatt som vitenskapelig assistent i Ingeniør

geologi 10. april 1965. Fra l. januar 1966 ansatt som laboratorieingeniør Il 

i Ingeniørgeologi. 

E k s a m e n e r .  

Universitetet i Oslo. 

Hovedfag geologi. 

1965 I BRIT ELISABETH LøBERG: Undersøkelse av Sparagmittgruppens berg
arter i Gausdals vestfjell og noen betraktninger over Synnfjell-sandstenens 

stratigrafiske stilling. 

1965 I PER CHRISTIAN SÆBØ: Contributions to the Mineralogy of Norway. -
l. The first occurrence of the rare mineral barylite, Be2BaSi207, in Norway. -
2. Note on a new occurrence of chrysoberyl in Norway. - 3. The first occurrence 

of ramsayite, Na2Ti2Si809, in Norway. 
1965 Il BERND-DIETRICH RICHARD ALBERT ERDTMANN: Outline stratigraphy 

of graptolite-bearing 3b (Lower Ordovician) strata in the Oslo Region, Norway. 

Investigations of a section at Tøyen, Oslo. 
1966 I IvAR HuLTIN: En mineralogisk undersøkelse av kromittmalmen i 

Feragen, kartblad Aursunden. 

Universitetet i Bergen. 

Matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen med hovedfag mineralogi og 

petrografi er fullført våren 1965 av : 

HELGE AsKVIK: Geologiske undersøkelse på Sør-Askøy. 

PER DuGSTAD: Geologiske undersøkelser i området omkring Stalheim, 

kommunene Voss og Aurland. 

Matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen med hovedfag kvartærgeologi 

og geomorfologi er fullført våren 1965 av: 

JoHAN KARSTEN KviST AD: Kvartærgeologiske og geomorfologiske under

søkelser i Sørfjordområdet i Indre Hardanger. 

NILS MOBERG: Ishavsmeltningsstudier i og omkring sydlige deler av Tydal. 
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Matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen, med hovedfag i Den faste 
jords fysikk, er i 1965 fullført av: 

ANDERS FARESTVEIT: Seismiske og gravimetriske målinger på Hardanger

jøkulen. 
HARALD GAMMELSÆTER: Ei gravimetrisk undersøking av malmfelt i Hein

dalen i Eidsvåg. 
SVEIN REVHEIM: Tyngdemålinger omkring solobservatoriet på Harestua. 
KÅRE EDV. NILSEN: En undersøkelse av det makroseismiske materialet fra 

sju norske jordskjelv. 

ANNOUNCEMENT 

FROM THE NORWEGIAN GEOLOGICAL SURVEY 

The Norwegian Geological Survey (N.G.U.) is concerned with geolog
ical mapping of the country. In its work, the Survey cooperates in 
this project with geologists from the geological departments of the 
Norwegian universities as well as with geologists from abroad. 

It is known to the Survey that several foreign geologists are doing 
summer fieldwork in Norway, and doser contact with them is highly 
desirable. We therefore invite all foreign geologists who are working 
in Norway, or planning to work in Norway, to contact the Norwegian 
Geological Survey, Post Box 3006, Trondheim, Norway. 

Those who contact the Survey will have the opportunity to request: 

l. Suggestions of rewarding problems or fields of study. 
2. Some financial support for the fieldwork. 
3. Help in establishing contact with an adviser from the �urvey 

or other Norwegian geological institutions. 
4. Opportunity to publish papers in our periodicals. 
5. Information concerning other geologists currently engaged with 

fieldwork in Norway. 

This also applies to possible geophysical or geochemical investi
gations. 

Trondheim, 28 March 1966 

Norwegian Geological Survey 

Harald Bjørlykke Fredrik Chr. Wolff 
Director State geologist 


