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Møte nr. 402 torsdag 8. november 1962 kl. 1900 

i Videnskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo. 

Til stede var 34 medlemmer og 11 gjester. 
Referat fra møte nr. 401 ble lest opp og godkjent. 
Forsamlingen mintes et medlem som var avgått ved døden, lektor 

Laura Bache. 
Professor Trygve Strand holdt foredrag med ti tel: Strukturgeologi 

i Prestberget i Vågå. 
I diskusjonen etter foredraget deltok Chr. Oftedahl, T. Gjelsvik 

og foredragsholderen. 
Dosent dr. Bjørn Andersen holdt foredraget med titel: Glimt fra 

Antarktis. 
I diskusjonen etter foredraget deltok O. Holtedahl, T. Gjelsvik, 

G. Holmsen, H. Rosendahl, L. Størmer og foredragsholderen. 

Møte nr. 403 (julemøte) torsdag den 13. desember 1962 kl. 1900 

i Videnskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo. 

Til stede var 30 medlemmer og 29 gjester. 
Referat fra møte nr. 402 ble lest opp og godkjent. 
Det ble valgt inn to nye medlemmer i foreningen: 
Medlem nr. 509, vit. ass. Sigbjørn Kollung, Norges geologiske 

undersøkelse, Trondheim. Foreslått av Wolff og Gustavson. 
Medlem nr. 510, geolog Josef Chaloupsky, Szeckoslovakias geolo

giske undersøkelse, Praha. Foreslått av Skjeseth og Hagemann. 

Det ble ved formannen fremført et ønske fra Egil Sæther om at 
N.G.T. for fremtiden i høyere grad skulle trykke foredragsreferat. 
Saken overlates styret. 

Aftenens foredrag, <<Glimt fra Norsk Polarinstitutts vitenskapelige 
og praktiske arbeide på Svalbard)>, ble holdt av direktør Tore Gjelsm:k 
og geolog Harald Major, og ble ledsaget av lysbilder og film. 

Ved middagen holdt professor Heintz en tale og bemerket at det 
nå er 50 år siden professor O. Holtedahl utga boken <<Kristianiatrakten 
gjennom svundne jordperioden>. 
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Generalforsamling torsdag, 7. februar 1963 kl. 19 
i Videnskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo. 

Til stede var 26 medlemmer. 
Årsmelding og regnskap for 1 962 ble godkjent. Årsmelding for 

1 962 fra Stratigrafisk gruppe og Mineralogisk gruppe ble lest opp. 
Det bemerkes at Stratigrafisk gruppe i 1 962 har utarbeidet hullkort
kartotek over norske stratigrafiske navn. 

Etter innstilling fra Reuschmedalje-komiteen ble det ikke noen 
utdeling i år. 

Styrets forslag til lovendringer ble behandlet og i alt vesentlig 
vedtatt. De reviderte lovene blir trykket i Norsk Geologisk Tidsskrift. 

Valg: 
Formann: 
Viseformann: 
Sekretær: 
Redaktør: 
Styremedlemmer: 

Revisorer: 

T. Gfelsvik. 
]. A. Dons. 
5. Bergstøl. 
N.-H. Kolderup. 
K. Henningsmoen, I. Bryhni, M. Sellevoll (Bergens 
Geologiske Klubb), H. Bførlykke (Trondheims 
Geologiske Klubb). 
K. Bryn og G. Henningsmoen med F. Hagemann 
og A. Hjelle som varamenn. 

Redaksjonskomite: T. F. W. Barth ]. A. W. Bugge A. Heintz O. 
Holtedahl og T. Strand. 

Reuschmedalje-komite: T. Gjelsvik L. Størmer og T. Strand. 
A. Granli ble oppfordret til å fortsette som foreningens forretnings

fører. Foreningen har mottatt oppfordring til innmelding i 4H-studie
forbund. Skjeseth redegjorde for saken etter at han hadde deltatt i 
et møte av de interesserte organisasjoner. Generalforsamlingen ønsket 
ikke at foreningen foreløpig skulle meldes inn og valgte i stedet en 
komite som kontaktorgan. Komiteen består av: 5. Skjeseth (formann), 
]. A. Dons, I. Bryhni, N. Spfeldnes og A. Hjelle. 

Generalforsamlingen hevet klokken 20.15. 

Arsmelding for 1962. 
Det er i løpet av året innvalgt 16 nye medlemmer. 
3 medlemmer er avgått ved døden: 
Lærer Thorbjørn Garthus, advokat Gustav Heber og lektor Laura 

Bache. 
I samme tidsrom er 5 medlemmer utmeldt av foreningen. 
Foreningen har nå 309 medlemmer hvorav 2 korresponderende, 

151 livsvarige og 156 årsbetalende. 
Det er siste år avholdt 6 ordinære møter med et samlet fremmøte 

av 188 medlemmer og 64 gjester. 
Det er avholdt en ekskursjon til Ekebergområdet med 27 deltagere. 
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Av Norsk Geologisk Tidsskrift er utkommet bind 42, hefte 1--4. An
net halvbind 42, foredragene fra feltspatsymposiet, er under trykking. 

Styret har i 1962 bestått av: 
] . A. Dons, formann. 
T. Strand, viseformann. 
S. Bergstøl, sekretær. 
N.-H. Kolderup, redaktør. 
S. Skjeseth, styremedlem. 
K. Henningsmoen, styremedlem. 
H. Holtedahl, formann i Bergens Geologiske Klubb. 
H. Bjørlykke, formann i Trondheims Geologiske Klubb. 
Revisorer: K. Bryn og G. Henningsmoen med F. Hagemann og A. 
Hjelle som varamenn. 
Redaksjonskomite: T. F. W. Barth, J. A. W. Bugge, A. Heintz, O. 
Holtedahl, og T. Strand. 
Reusch-medaljekomite: J. A. Dons, I. Oftedal og P. Holmsen. 
Alf Granli har virket som foreningens forretningsfører. 

Foreningens representanter i innstillingskomiteen for Hans og 
Helga Reusch legat, vitenskapelig del er: I. Oftedal, N.-H. Kolderup 
og H. Bjørlykke. (Oppnevnt for 5 år fra 25/5-62). 

Etter oppfordring fra generalforsamlingen 1962 har K. Bryn 
gjennomgått og korrigert medlemslisten. Ny liste er trykt i NGT 
b. 42 h. 4. Chr. Oftedahl har samlet materiale til abstract-oversikt for 
1961. Hans forslag mottatt desember 1962 er behandlet av styret og 2 
redaksjonskomite medlemmer. Styret anbefaler at det trykkes en 
litteraturliste (uten abstracts) for 1961, og at Oftedahl oppfordres til 
å utarbeide en oversikt etter nærmere avtalte linjer for 1962 og senere 
med meget korte abstracts. 

Det er mottatt årsmelding fra Bergens Geologiske Klubb, Trond
heims Geologiske Klubb, Stratigrafisk gruppe og Mineralogisk gruppe. 

Utdrag av regnskap for det ordinære budsjett for 1962. 

I n n t e k t  
Beholdning, overført fra 1961: I kasse .. kr. 

I bank .. -
542,96 

9006,58 kr. 
Innbetalt kontingent i 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -

Statsbidrag for 1961 og 1962 a kr. l 200,- . . . . . . . . . . . -
Tilsk.udd fra Norges Almenv. Forskningsråd ......... -

Ekstraordinært tilskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Abonnement og salg av tidsskriftet ................. -

Renter av bankinnskudd i 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Renter fra livsvarige medlemmers fond . . . . . . . . . . . . . . -
Renter fra Berg- og steinindustr. gavefond .......... . 

9 549,54 
3 675,00 
2 400,00 
1900,00 

165,05 
11 599,56 

206,32 
1 184,30 
1 200,00 

-----

kr. 48 979, 77 



274 NORSK GEOLOGISK FORENING 
---- --- ---- _" _ _  " __ _ 

U t g i f t  
Tidsskriftet : 

Trykking, bind 41, hefte 2 -4, bmd 42, hefte 1 -2 . .  kr. 30 196,45 
Klisjeer, bind 41, hefte 2, bind 42, hefte 2 . . . . . . . . . - 4 788,00 

1 552,00 
1 62 9,70 

Korrektur og tegnearbeide ...................... . 

Ekspedisjon av tidsskriftet ...................... . 

Arbeidshjelp, porto og skrivesaker .................. . 

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

Diverse utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Beholdning, overført til 1963: I kasse .. kr. 944,76 
I bank ... - 8 285, 92 

713,15 
768, 93 
100,86 

9 230,68 
-----

Livsvarige medlemmers fond: 

1962. Fondets kapital .... kr. 26 560,00 
Innbet. kont. i 1962 . - l 850,00 

kr. 28 410,00 
Herav 1 statsobl. på-
lydende ........... kr. 19 500,00 
Aksjebrev 
pålydende 3 300 ..... - 4 600,00 
I bank . . . . . . . . . . . . . - 4 310,00 

-----

Urørlig kapital .... . .  kr. 28 410,00 

Renter av verdipapirer ................ kr. 
Renter av bankinnskudd .............. -

Inntekt 

1 124,50 
143,80 

kr. 48 97 9,77 

Utgift: 

kr. Forvaltning av verdipapirer . . . . . . . . . . . . 84,00 
Overført til det ordinære budsjett . . . . . . . 1 184,30 

----------� 

kr. 1268,30 kr. l 268,30 

Berg- og steinindustriens gavefond: 

1962. Fondets kapital: Kr. 20 000,00 (Pla
sert i 1ste pr. pantobligasjon). 

Inntekt 

Renter for 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1 200,00 

Utgift 

Overført til det ordinære budsjett . kr. l 200,00 
--------------

kr. 1 200,00 kr. 1 200,00 

Regnskapet revidert av K. Ø. Bryn og G. Henningsmoen, 11/1 1963. 
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Møte nr. 404 torsdag den 7. februar 1933 
i Videnskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo. 

Til stede var 30 medlemmer og 5 gjester. 
Referat fra møte nr. 403 ble lest opp og godkjent. 
Følgende nye medlemmer ble valgt inn i foreningen: 
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511. Dr. T. K. Ball, p.t. Geologisk Museum, Oslo. Foreslått av Vokes 
og Bergstøl. 

512. Cand. mag. Øyvind Gvein, Norges geologiske undersøkelse, Oslo
kontoret. Foreslått av Bryn og Hjelle. 

513. Bergingeniør Niels-August Nielsen, Kjørholt Kalksteinsbrudd, 
Heistad p.å .. Foreslått av Neumann og Bergstøl. 

514. Cand. mag. Ivar Ramberg, Geologisk Museum, Oslo. Foreslått 
av Dons og Bergstøl. 

515. Geolog Bruno Rothe, A/S Sydvaranger, Kongens gt. 11, Oslo. 
Foreslått av Worm Lund og Eriksen. 

516. Geofysiker Rolf Rønstad, A/S Sydvaranger, Kongens gt. 11, 
Oslo. Foreslått av Worm Lund og Eriksen. 

517. Cand. mag. Gunnar Juve, Geologisk Museum, Oslo. Foreslått 
av Størmer og Spjeldnæs. 

518. Cand. mag. Knut O. Bjørlykke, Institutt for geologi, Blinderen. 
Foreslått av Størmer og Spjeldnæs. 

Foredrag av vit. ass. Magne Gustavs on med ti tel: Geologiske under
søkelser i det sydlige Troms. 

I diskusjonen etter foredraget deltok Mitsem, Strand, Gjelsvik, 
Føyn, Holmsen, Jøsang, Skjeseth, Vokes og foredragsholderen. 

Møte nr. 405 torsdag den 7. mars kl. 1900 
i Videnskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo. 

Til stede var 22 medlemmer og 4 gjester. 
Møtet ble ledet av viseformannen. 
Forsamlingen mintes et medlem av foreningen som var avgått ved 

døden, konservator Halvor Rosendahl. 
Referat fra generalforsamlingen og fra forrige møte ble lest opp 

og godkjent. 
To nye medlemmer ble valgt inn i foreningen: 

519. Dr. Frank C. W. Dodge, U.S. Geological Survey, 345 Middelfield 
Road, Menlo Park, California. Foreslått av Reitan og Krauskopf. 

520. Geolog Aart Kruse, A/S Bergverkselskapet Nord-Norge, Mo i 
Rana. Foreslått av Vokes og Juve. 

I forbindelse med at den 2. mars i år var 70 år siden <<Den Geolo
giske Klubb>> og dermed Norsk Geologisk Forening ble stiftet, refererte 
viseformannen deler av Rosendahl's artikkel i NGT b. 23 om forenin
gens stiftelse. 
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Lektor Marius Marthinussen holdt foredrag med ti tel : Senkvar
tære nivåforandringer i det nordligste Norge, med bemerkninger om 
enkelte forhold i Sør-Skandinavia. 

Stratigrafisk gruppe av Norsk Geologisk Forening. 

Arsmelding for 1962 

Stratigrafisk Gruppe av Norsk Geologisk Forening har 17 med
lemmer, hvorav 5 er med i Komiteen for Stratigrafisk Nomenklatur 
(leder G. Henningsmoen) og 11 med i Komiteen for Stratigrafisk Ter
minologi (leder F. Hagemann). 

Det er i 1962 blitt utarbeidet hullkort-kartotek (2 sett) over norske 
stratigrafiske navn publisert frem til 1955. Det ene sett er på Pale
ontologisk Museum (Oslo), det andre på N.G.U.'s Oslo-kontor Eilert 
Sundts gate 32. 

Mineralogisk Gruppe av Norsk Geologisk Forening. 

Arsmelding for 1962. 

Gruppen er opprettet som kontaktorgan for International Minera
logical Association. 

De norske medlemmer av kommisjonen under I.M.A. har i løpet 
av året besvart og ekspedert løpende henvendelser og korrespondanse 
vedrørende kommisjonens administrative og vitenskapelige arbeid. 

LOV FOR NORSK GEOLOGISK FORENING 

Gfeldende fra 7/2 1963. 

§l. Norsk Geologisk Forenings oppgave er å bidra til utvikling 
av geologisk kunnskap i teoretisk og praktisk retning. Foreningen vil 
arbeide for dette ved møter med diskusjon og om mulig også på andre 
måter. Foreningen utgir et geologisk tidsskrift. 

Tilsluttet foreningen er Bergens Geologiske Klubb og Trondheims 
Geologiske Klubb. Foreningen kan ha spesielle seksjoner og gruprer. 

Klubbenes, seksjonenes og gruppenes lover og lovendringer skal 
godkjennes av foreningens generalforsamling. 

§ 2. Foreningen har et styre på 8 medlemmer: formann, viseformann, 
sekretær, en representant for Bergens Geologiske Klubb, en represen
tant for Trondheims Geologiske Klubb samt to andre medlemmer. 

Styret kan, om det måtte finne det påkrevet, ansette en lønnet 
regnskapsfører for et år om gangen. Lønnen må godkjennes av gene
ralforsamlingen. 
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§ 3. Formannen, eller ved hans forfall viseformannen, sammenkal
ler og leder foreningens møter. Har begge forfall, fungerer et annet 
styremedlem som formann. Hvis sekretæren har forfall, kan enten ett 
av de andre styremedlemmene overta vervet, eller styret kan velge 
et annet medlem av foreningen til sekretær. Denne møter i styret 
uten stemmerett. 

§ 4. Formannen og sekretæren forvalter foreningens midler. 
§ 5. Foreningens tidsskrift, Norsk Geologisk Tidsskrift, redigeres av 

den valgte redaktør og en valgt redaksjonskomite, som består av 
3-5 medlemmer. Redaksjonskomiteens medlemmer bør velges, slik 
at de sammen dekker et så stort felt av fagområdet som mulig. Manu
skripter skal godkjennes til trykning av redaktøren og minst ett av 
redaksjonskomiteens medlemmer. Eventuelle uenigheter innen redak
sjonen avgjøres av styret. Tidsskriftet utsendes så vidt mulig regel
messig med 4 hefter om året. 

§ 6. Foreningen holder generalforsamling hvert år innen utgangen 
av februar. Det holdes hvert år minst 6 ordinære møter. 

§ 7. Sekretæren har i generalforsamlingen å fremlegge melding for 
det foregående år og regnskapet i revidert stand. På generalforsam
lingen velges styre samt 2 revisorer med varamenn og redaksjons
komite for det kommende år. Den samme formann kan ikke velges 
mer enn 2 år på rad. 

Valg av styre foregår således: Først velges formann ved ordinært 
skriftlig valg. Etter at resultatet er meddelt forsamlingen velges vise
formann, sekretær og redaktør skriftlig. Hvis intet tilstedeværende 
medlem forlanger at disse tre blir valgt enkeltvis, kan valget foretas 
under ett, slik at hvert tilstedeværende medlem avgir en stemme
seddel med tre navn. Klubbenes representanter velges av og blandt 
klubbenes NGF medlemmer (jfr. klubbenes lover). Valg av de to siste 
medlemmer av styret foregår som ved valg av viseformann, sekretær 
og redaktør. Revisorer og deres varamenn samt redaksjonskomiteen 
kan velges ved stemmetegn med mindre et tilstedeværende medlem 
forlanger skriftlig avstemning. 

I tilfelle stemmelikhet ved noe valg, avgjøres valget ved loddtrek
ning. 

§ 8. Medlemskontingenten er kr. 25,00 pr. år. Man kan bli livsvarig 
medlem ved å innbetale 400 kroner en gang for alle. Dog kan med
lemmer som har betalt kontingent i minst 15 år bli livsvarig medlem 
ved å betale 250 kroner. Kontingenten for de livsvarige medlemmer 
oppbevares som et fond, hvis midler styret i samråd med revisorene 
anbringer i gode verdier. Styret treffer bestemmelse om bruken av 
fondets avkastning. 

§ 9. Som medlemmer kan innvelges nordmenn og utlendinger som er 
interessert i norsk geologisk forskning. Forslag om innvalg av nye med
lemmer sendes til styret og må være undertegnet og dermed anbefalt 
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av to medlemmer. Styret behandler forslagene og fremlegger sin inn
stilling for foreningen på førstkommende ordinære møte, som treffer 
avgjørelse om innvalget. 

For innvalg kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer. 
Etter forslag av styret kan geologer utenfor Skandinavia innvelges 

som foreningens korresponderende medlemmer. Det er adgang for 
alle, også for bedrifter, å tegne seg som støttende medlemmer av fore
ningen ved årlige bidrag eller bidrag en gang for alle. 

§ 10. Forslag til forandring av foreningens lover behandles og av
gjøres i generalforsamlingen, når forslaget er kunngjort for med
lemmene minst 10 dager forut. Ved avstemningen utkreves 2/3 av de 
avgitte stemmer for at beslutningen kan være lov. Forslagene vedtas 
eller forkastes punktvis. 

Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling og skal 
gjøre det når minst 10 norske medlemmer skriftlig og med begrunnelse 
forlanger det. Innkallelse må være sendt medlemmer bosatt i Norge 
med minst 10 dagers varsel. Ved avstemninger og forslag om lovend
ringer gjelder samme regler som for ordinær generalforsamling. 

Lover for Bergens Geologiske Klubb og Trondheims Geologiske 
Klubb, se bind 26, p. 152. 

Statutter for Berg- og steinindustriens gavefond til støtte for 
Norsk Geologisk Tidsskrift, se bind 24, p. 269. 

Statutter for Norsk Geologisk Forenings Reusch-medalje, se bind 
23, p. 250. 

Statutter for Sulitjelmafondet til fremme av norsk geologisk 
forskning, se bind 23, p. 251. 
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GÆA NORVEGICA 

(Geology Students' Association at the University of Oslo) 

1961, høst: 
Generalforsamling 26/9. Styrevalg: B. Løberg, S. Huseby, T. Fal

kum, B. B. Smidt. 

F o r e d r a g :  
19/10 Cand. mag. T. Mitsem; Hovedoppgave på kart bladet Gratangen. 

Stud. real. K. Bjørlykke: Hovedoppgave på kart bladet Åmot. 
26/10 Univ .lektor I. Bryhni: Gamle og nye iakttagelser i devonfelter 

på Vestlandet. 
9/11 Cand. mag. Unni Havem: Smykkestener, ekte og syntetiske. 
7/12 Cand. mag. V. Wiik: Hovedoppgave på Langøy, Kragerø. 

16/12 Julemøte. Statsgeolog O. A. Broch kåserte om Pakistan. 

1962, vår: 

Generalforsamling 24/1. Styrevalg: T. Falkum, S. Huseby, T. Vrål
stad, O. P. Wangen. 

F o r e d r a g :  

8/2 Førstekonservator dr. H. Neumann: Trekk fra Mineralogisk
Geologisk Museums historie. Med etterfølgende omvisning. 

17/2 Univ .lektor I. Bryhni: Gjennom U.S.A.s nasjonalparker . 

8/3 Stipendiat A. G. Sylvester, U.S.A.: The geology of southern 
California. 

15/3 Professor dr. O. Holtedahl: W. C. Brøgger- geologen og men
nesket. 

20/3 Professor dr. Chr. Oftedahl: Nyere resultater og synspunkter på 
Kaledonidene i Norge. 

29/3 Dr. C. A. Nelson, U.S.A.: Some features of the Sierra Nevada 
Basin and Ranger Border, California. 

13/4 Cand. mag. B. Løberg: Hovedoppgave på kart bladet Synnfjell. 
Cand. mag. H. Bj. Musæus: Alkalikiselsyrereaksjoner i betong. 

26/4 Mag. scient. O. Jøssang: En mikroskopisk undersøkelse av en 
del Røros-malmer. 

På semesteravslutningsmøtet hadde vi gleden av å ha 8 svenske 
studenter, ledet av professor Norin, og 20 danske, ledet av professor 
H. Sørensen. Professor Norin kåserte om en av sine reiser i Tibet. 
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GÆA arrangerte i samarbeid med førstekonservator J. A. Dons en 
innsamling til gravsten på den sveitsiske geolog Gerald Muret's grav 
på Eidsvoll kirkegård. Stenen, en granatøyegneis fra Enebakk levert 
av firma Johs. Grønseth & Co. ble reist i mai 1962. 

1962, høst: 

Generalforsamling 19f9: Styrevalg: S. Huseby, O. P. Wangen, 
E. Gjøry, S. Frodesen. 

Fo r e d r a g :  
4/10 Førsteamanuensis N. Spjeldnæs: Den geologiske utforskning 

av Marokko. 
18/10 Professor dr. O. Holtedahl: Den annen Fram-ferd og dens geo

logiske resultater. 
1/11 Professor dr. I. Rosenqvist: Geokjemiske betraktninger over 

verdens energiressurser. 
15/12 Julemøte. Professor dr. I. Oftedal: Kåseri om V. M. Gold

schmidt. På julemøtet fant dessuten den første premieutdeling 
i den nystartede GÆA's Bridgeklubb sted. Vinnere: professor 
T. Strand mjfrue. 

Blindern den 19/2 1963. 

Med GÆA-hilsen 

Brit E. Løberg Tor geir F alkum Sigurd Huseby 

BERGENS GEOLOGISKE KLUBB 
Årsmelding for 1962 

Møte nr. 93, 29. januar. 
Cand. real. ] o hanN aterstad: Geologiske undersøkelser i Mundheims
traktene. 17 tilhørere. 

Møte nr. 94, 19. februar. 
l. Dosent Hans Holtedahl: Et nytt funn av Allerød og y. Dryas 

fauna i Oslofeltet. 
2. Cand. mag. Edvard Ringen: Kvartærgeologiske undersøkelser på 

Karmøy. 22 tilhørere. 
Møte nr. 95, 12. mars. 

l. Amanuensis Finn]. Skjerlie: Referat fra det V Nordiske Geo
logiske Vintermøde i Århus. 

2. Cand. mag. ] an M angerud: Isavsmeltningen omkring midtre 
Gudbrandsdal. 26 tilhørere. 
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Møte nr. 96, 2. april. 
Professor dr. Chr. Oftedahl: Nyere resultater fra kaledonidene. 
26 tilhørere. 

Møte nr. 97, 9. april. 
Dr. Adrian Richards: Utvikling av nye vulkaner utenfor vestkysten 
av Mellom-Amerika. 22 tilhørere. 

Møte nr. 98, 27. april. 
l. Fysiker Arne Breen: Kort beskrivelse av den elektromagnetiske 

metode for leting etter ledende malmer. 
2. Geofysiker Per Singsaas: Kort orientering om opplegg, gjen

nomføring og resultater av elektromagnetiske målinger utført 
ved Mofjellet Gruber, Rana. 25 tilhørere. 

Møte nr. 99, 22. oktober. 
Førstekonservator Ivar Hernes: Omkring J. Tuzo Wilsons fjell
kjedeteori. 28 tilhørere. 

Møte nr. 100, 8. november. 
Dosent Hans Holtedahl: Noen foreløbige resultater av undersøk
elsene i Hardangerfjorden. 46 tilhørere. 

Møte nr. 101, 26. november. 
Professor David L. Linton, Birmingham: Contrasts in Glacieriza
tion and Glacial Erosion in West Antarctica. 26 tilhørere. 

Møte nr. 102, 13. desember. Julemøte. 
Professor dr. Knut Fægri: Lavasand fra Sagaland. Etter fore
draget festlig samvær i Schjøttstuene. 66 deltakere. 

Styret var i 1962: 

Formann: Dosent Hans Holtedahl. (Gjenvalgt). 
Viseformann: Lektor Isak Undås (Gjenvalgt). 
Sekretær: Amanuensis Finn ] . Skjerlie. 

Nytt styre for 1963: 
Formann: Dosent Markvard Sellevoll. 
Viseformann: Direktør Odd Mortensen. 
Sekretær: Amanuensis Finn J. Skjerlie. 

Som eventuell varamann for Sellevoll i styret for Norsk Geologisk 
Forening ble foreslått Anders Kvale. 

TRONDHEIMS GEOLOGISKE KLUBB 

Arsrneldin� for 1962 

Møte nr. 31, 1. februar, på Geologisk institutt ved NTH. 
l. Valg av nytt styre. 
2. Foredrag av g.�olog Sverre Svinndal: <<Sove gruver og Fensfelteb> 
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Møte nr. 32, 8. mars, i NGU's nye institutt på Østmarkneset. 
Før møtet: omvisning i det nye instituttet. 
l. Kort meddelelse fra magister Ottar J øsang: <<Svovel bakterier 

i vasskis fra Løkken gruve>>. I diskusjonen etter meddelelsen 
deltok: Bjørlykke, Bugge, Løkås, Rønning og foredrags
holderen. 

2. Foredrag av direktør Harald Bjørlykke: <<Norges geologiske 
undersøkelses geologiske virksomhet>>. Etter foredraget ytret 
Bugge seg i et innlegg hvor han bl. annet så frem til et økt 
samarbeid mellom NGU og NTH (tilstede 39). 

Møte nr. 33, 15. mai, på Geologisk institutt ved NTH. 
l. Fremvisning av farvefilm om diamanter. 
2. Foredrag av statsgeolog Jens Hysingjord: <<Eruptive og meta

morfe bergarter på Stjernøy i Vest-Finnmark>>. I diskusjonen 
etter foredraget deltok: Oftedahl, Svinndal og P. Trøften. 
(Tilstede 18). 

Ekskursjon 20. mai til Støren-Hovin-Hølonda. 
Ekskursjonsleder var Professor Chr. Oftedal. Ekskursjonen ble 
gjennomført med private biler. (Tilstede ca. 20). 

Møte nr. 34, 11. oktober på Geologisk institutt ved NTH. 
l. Referat fra forrige møte og ekskursjonen. 
2. Foredrag av cand. real. Viggo Wiik: <<Geologiske undersøkelser 

på Langøy ved Kragerø>>. I diskusjonen etter foredraget deltok: 
Hysingjord, Bugge, Oftedahl, Skålvoll, Wolff og foredrags
holderen. (Tilstede 21). 

Møte nr. 35, 15. november, på NGU. 
l. Referat fra forrige møte. 
2. Foredrag av dr. Harald Carstens:<<Om den variolittiske struktun>. 

I diskusjonen etter foredraget deltok: Bjørlykke, Sverdrup, 
Selmer-Olsen, Bjerkan, Mathiesen, Ødegård, Wolff, Mortenson 
og foredragsholderen. (Tilstede 28). 

Styret var i 1962: 
Formann: Harald Bjørlykke. 
Styremedlem: Chr. Oftedahl. 
Sekretær: Fredrik Chr. W olff. 

Nytt styre for 1963: 
Formann: Harald Bjørlykke. 
Styremedlem : Chr. Oftedahl. 
Sekretær: Harald Skål voll. 


