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STATSGEOLOG DR. GUNNAR HOLMSEN HEDRES
MED SL OLAVS ORDE~
H. M. Kongen utnevnte den 11. februar i år statsgeolog dr. Gunnar
Ho 1 ms en til ridder av 1. klasse i
Den kgl. St. Olavs Orden for hans
mangeårige og banebrytende virke innen norsk geologi.
Det er i f ørste rekke på kvartærgeologiens område at dr. Holmsen har
virket og har vært den ledende autoritet både når det gjelder teoretisk og
praktisk forskning. For oss som arbeider i Det norske myrselskap faller det
naturlig å fremheve dr. Holmsen's innsats innen torvgeologi og myrbotanikk,
bl. a. hans pionerarbeid på det pollenanalytiske område. Hans vitenskapelige produksjon omfatter imidlertid
Dr. Gunnar Holmsen
også arbeider innen både geoteknikk,
geografi, grunnvannsundersøkelser m.
m., og utgjør i alt ca. 100 større og mindre avhandlinger og publikasjoner. Dr. Holmsen's siste større arbeid ble utsendt i fjor, det gjelder
«Beskrive 1 se ti 1 kvartær geo 1 og is k 1 and genera 1k a r t» over H a 11 i n g d a 1. Sammen med hans tidligere kartbeskrivelser over bladene Os 1 o og Opp 1 and danner disse publikasjoner opptakten til en omfattende undersøkelse og beskrivelse av
de løse avleiringer i vårt land.
Dr. Holmsen's vita skal vi ikke komme inn på her. Vi vil bare
minne om at han i flere år sto som styremedlem og formann av vårt
selskap. Også som tillitsmann i Myrselskapet har vi m. a. o. nytt
godt av dr. Holmsen's betydelige kunnskaper om myr og torv. Og
med sin kloke ledelse av selskapets møter, og sin representative måte
å opptre på, har han bidratt til å kaste glans over Myrselskapet og
dets arbeid. Som en anerkjennelse og takk for dette ble dr. Holmsen
på årsmøtet i 1954, enstemmig innvalgt som selskapets æresmedlem.
V i 1 y k k Ønsker dr. Ho 1 ms en hjerte 1 i g med den
h ø g e og velfortjente utmerkelse som han nå er
b 1 i t t t i 1 d e 1 t.

