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BERGMESTER ·ANDREAS HOLMSEN 

Minnetale holdt 16. februar 1956. 

Av CARL BuGGE. 

Bergmester ANDREAS HouvrSEN døde 15. desember 1955. Det var 
et langt og rikt bergmannsliv som herved fikk sin avslutning. 

Andreas Holmsen var en meget særpreget personlighet. Hans 
interesser og kunnskaper strakte seg over vide felter, innen både 
vitenskap og praksis. Han likte særlig godt den vitenskap som kunne 
ha betydning for det praktiske liv. Foruten bergfagene interesserte 
han seg spesielt for hydrologi og fysisk geografi. 

Andreas Holmsen var født på Røros 23. mai 1869, sønn av hytte
mester Andreas Holmsen og Hilda Stengel. Han ble student 1888·, 
tok bergeksamen ved universitetet 1893 og ble samme åt ansatt ved 
Rø;. ""'S kobberverk men forlot Verket allerede i 1895, da han ble ansatt 
som hydrograf ved Statens Vassdragsvesen. I 1916 ble han sekretær 
i Handelsdepartementet, bergkonsulent i 1918 og underdirektør i 
samme departement i 1921. Han var her til han i 1932 ble utnevnt til 
bergmester i Østlandske bergdistrikt. I 1934 ble han også bestyrer av 
Vestlandske bergdistrikt, og siden 1937 var han pensjonert. 

I sine yngre år studerte Holmsen i Ziirich, Munchen, Wien og 
Paris. Våren 1920 ble han sendt av regjeringen til Paris og London 
i anledning av spørsmål som sto i forbindelse med Norges overtagelse 
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av Svalbard. Han har vært oppnevnt som medlem av flere offentlige 
kommisjoner og komiteer, således komiteen av 1919 til utarbeidelse 
av bergverksordning for Svalbard. Ellers har hans hovedinteresse 
vært knyttet til fysisk geografi i hvilket fag han foreleste ved Univer
sitetet 1905-09 og han var også en årrekke oppnevnt som sensor 
i faget. 

For geologene er det av særlig interesse at han var en av stifterne 
av Xorsk Geologisk Forening. Holmsens hjem var i høy grad preget 
av vitenskap, enn mere fordi han var gift med den kjente botaniker, 
amanuensis dr. THEKLA RESVOLL (22. mai 1871-14. juni 1948). 

I sitt arbeide fikk Holmsen utmerket kjennskap til vårt vidstrakte 
land. Som hydrograf undersøkte han alle større innsjøer og elver i 
landet. Som bergkonsulent og underdirektør i Handelsdepartementet 
ordnet han med administrative saker angående geologi og bergvesen. 
Det var i 1921 Norges Geologiske Undersøkelse ble overflyttet fra 
Kirkedepartementet til Handelsdepartementet etter innstilling av 
en komite bestående av Brøgger, Goldschmidt, C. F. Kolderup, Holm 
Holmsen; Reusch og Alfred Getz. Ved senere ny ordning av departe
mentene kom N. G. U. under Industridepartementet. Det var meget 
heldig at man i departementet hadde en så kyndig mann som Holmsen 
til å ordne med sakene. Han var kunnskapsrik og samtidig meget 
behagelig å samarbeide med. 

Holmsen har forfattet mange publikasjoner, både store arbeider 
og en mengde artikler i tidsskrifter og dagspressen. 
l. I 1898 utkom <<Seiches i norske indsjøeu Arch. f. Math. og N at. vid. 
2. Limnologiens utvikling i de senere år. Forh. ved Skand. Natur

forskermøte i Stockholm 1898. 
3. Isforholdene ved de norske indsjøer. 12 PL 271 sider. Videnskabs

selskabets skr. 1901. 
For disse studier fikk Holmsen Kronprinsens gullmedalje. Av 

Vassdragsvesenets beskrivelser over norske vassdrag i den tid 
Holmsen var hydrograf der er Glommens (1903) og Skiensvass
dragets (1907) beskrivelse vesentlig og Numedalslågens helt av 
ham. 

4. Vore større indsjøer. Geografisk selskabs aarbok nr. 10. 
5. Avløpet i endel norske elver og den iakttagne nedbør. Avhand

lingen er trykt i Festskrift til professor Amund Helland på hans 
70 årsdag 11. okt. 1916. H. Aschehoug & Co. 
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6. En isdemmet sjø i �orge i �u tiden. Norsk geogr. tidsskr. B. \'I. 
1937. 

7. The Mining Industry in �orway. Norsk Geogr. tidsskrift B. VII 
h. 5-8-1939. 

8. Røros Verk og Røros Bergstad for 50 år siden. Tidsskr. f. Kjemi, 
Bergvesen og :\1etallurgi nr. 8, 1944. 
Holmsen har gitt bidrag til Salomonsens Konversationsleksikon, 

Aschehougs Illustrert norsk Konvcrsationsleksikon og General Per 
::\issens Økonomisk geografisk Atlas over Norge. 

I mange år var Holmsen Professor Hellands medarbeider for å 
samle opplysninger til det store verk <<Norges Land og Folk». 

Han fortsatte sine studier også i senere år og hadde bl. a. under 
arbeide et manuskript om sammenligning mellom solflekkperiodene 
og vannføringen i norske elver. 

Gjennom sitt arbeide fikk Holmsen en stor kreds av bekjente. 
Det var alltid interessant å tale med denne særpregete personlighet. 
Det er mange som vil minnes ham. Vi hedrer hans minne. 


