
stAr i Dragehullet og ser royken kom
me m ot en.) lnni hola er det fritt for
va nn. og lett-opplcseltge m ineraler
som disse sulfatene, er he r s kAnet for
it. forsvinne med regnvannet . Det en es
te ertsmine ralet en finner er svov et
k is. Denne oppt re r sam s m A. te rntng
formed e krys taller , og im pregner er
gneisen enk elte s tede r.

Det synes r im elig A. a n ta at hola e r
da nnet ved erosj on , dengang ha vet stod
opp her. Hoyes t e pu nkt i hola ligger
ea 25 m ov er ha vet , og landet er pi.
dett e stedet blitt hev et vel 100 m eter
ald en den sts t e is tida .

Geologiseminar lor Imrere i Arendal
Sor la ndets Geologiforenin g , A renda l

u tva lget , arrangerte i samarbeid med
un ive rs it et et og fo lkeakademiet et se m i
nar t naturgeografi for Ieerere i tiden 21.
til 23. november 1974 .

Seminaret starte t to rsd a g 21. pA A ust
Agder museum, rned professor Steina r
Skjeseth sam fortalte am cH vo rda n Ian
del va rt ble ti b. FA hadde vel tenkt seg
a t historisk geologi kunne vsere sA spen
nende og In te ressan t. og det hadde Skje
seth mye av earen for. Foredraget ble
etle rfu lgt a v en diskusj on om hvorledes
m an bes t skulle leg ge f ra m dette stoffet
i undervisningen.

Neste dag, ogsA pA. Au st-Agd er mu
seet. hold t Einar T veten et foredrag om
de viktigste mineralene og ber ga r tene,
0 1; hvorledes man s kulte kunne skill e
dem fra hverandre. Han hadde med seg
et u tva lg prover fra museet i Oslo, og
det var ogsA. utstilt et eksempel pA en
s koles a m ling . OgsA Aust-A gder museets
mineralsamling bl e ivrig besk ue t og d is 
kutcrt .

Se mi na ret ble a vstutte t lordag 23. pA
Holt landbrukssko le , hv or lserer H a ns
Petter Evensen viste deltagerne om
kring i en utstilling om Holts nrermeste
orngtvelser. sam ha n hadde laget t sam
a rbeid m ed elevene. Her va r det tatt
med bl. a . vegetasjon. jordsmonn, gee
log i osv. Etter omvisningen ble det en
ekskursjon til GAstje rn, som ikke lenger
er et tjern . GAstjern var i sin ti d op p-
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demmet av en m orene. Etter en voldsom
regnveerspertcde t slutten av forrige Ar
hund re, begynte bekken sam rant ut av
GAstjern A grave seg ned i morenen og
i te pet av kart tid hadde den gravd med
seg hele mcrenen. Mo renemate ri ale ble
avsatt i et stort delta noen hundre m e
t er lenger ned . Denne deltasletten bl e
se nere br uk t UI loka le fesj A..

H ans Petter E vensen viste a t hvts
m an bruker eyn ene li lt, e r det utrolig
h v a m an kan oppdage av spor etter is
Ud en .

Etter ekskursjonen bl e deltagerne
sam le t pA Holt landbruksskole hvor vi
d lskuterte hva vi hadde se tt , og hvorle
des dette kunne brukes i undervisningen.

Sem ina r et var godt lagt opp, og del
ta g eme g ledet seg t il A. prove hva de
hadde Ilsert i underv lsnlngen. Det gode
resultate t hadde H ans P ett er E vensen
og Utte de Lange Nilsen m ye av eere n
tor.

John Brommeland

PA vA.rt styremete 27, januar behand
let vi igje n dette med utlendingers med
lemsskap. Vi er av den meni ng at man
k a n ik ke hindre eplyndr tng> ved kate
gorisk A. utelukke utlendinger sam med
Iemmer. Vi kan jo beller ikke hlndre
norske A veare m edlemmer, se lv om de
r es m edlemskap e r a v kommersiell inter
esse.

Vi oppretthol der derfor vArt fo rslag
fra Ars mote t i fjor: U tenlandske slats
borgere kan innvilges medlemskap i
Sorlandets geologiforening av styret et
te r seersktlt saknad.

•
Vi skal ha Arsmote pA D istriktshog

skolen i Kristiansand lordag 31. mat.
Motet begynner kl. 14 med Arsmotesa
ker. EtterpA blir det et foredragsmote.
T . Garmo fra Lorn har lovet A. komme
og ho lde fo re d rag, enten fra Jat unh el 
men eller fra en tur til Am erik a.

Vi har enda ikke si kker dato for semi
naret i september. Men vi tar si kte pA
medio se ptember. Temaet bllr kvartee r
geologi. Professor Skjeseth, As , har
muntllg lov et A. s tA for dette.




