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tr1975 GLOSSARY OF MINERAL SPECIES'i,

Michael Fleischer Mineralogical

Recortlnc. Bowie, Md. 1975.745 s. Ca. kr, 35,Glossary'en er en alfabetisk liste over alle kjente, noenlunde veldefinerte mineraler.
Kjemisk sammensetning og krystallform er oppgitt for de aller flestes vedkommende.

I endel tilfelle er ogsi farge, samt henvisning til avhandling €ller abstract i American
Moneralogist oppgitt. Dessuten inneholder boken adskillige henvisninger til synonymer
og mineralnavn som ikke lenger er i bruk. Bakerst i boken er dessuten de fleste viktige
mineralgrupper samlet.
Fprste gang Glossary'en kom ut i 1971 var den heftet og limt, noe som fgrte til at
den meget raskt lgste seg opp i sine enkelte bestanddeler, slik at man mitte ordne
seg med permer, o.1. Denne gangen foreligger den i ringboksystem og er satt med
normale, leselige typer. Det er faktisk blitt si god plass i den at man kan notere
mellom Iinjene.
En gjennomtelling viser at den lister ca, 2330 forskjellige mineraler (slingringsmon'n
i begge retninger ml tas i betraktning p. g. a, rask teuing) og i tillegg er adskillige
varieteter tatt med, Siden siste utgave er det kommet med noe i overkant av 180 nye
mineraler.
I det hele har altsl Glossary'en gjennomgitt adskillige endringer (les: forbedringer)
og alle som foler at de har behov for en Iiste med alle kjente mineraler samlet (og hvem
har ikke d6t ) anbefales pi det sterkeste i skaffe s€g denne nye utgaven. Den er uunnvaerlig.
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Tyske bOker:
Adressen nedenfor kan brukes for postbestilling av tyske bpker om mineralogi, geologi,
gemmologi og fossiler. Utvalget er pi godt og vel 200 titler, alle tyske, og innbefatter

bl.a, "Mineralfundstellen in Skandinavien" som kom i februar, "Klockmann's Lehrbuch
der Mineralogie" som kommer senere i 6r, "Der Micromounter" og flere andre godbiter
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MINERALINDEX av Alex Kipfer, pocketbok format, 208 siderr utgitt i L9Z4 av
forlaget Franckh, Stuttgart. Pris: DM 12,80. Kan bl.a. bestilles frattKristalldmsert
for DM 14,80 hvilket inkluderer porto og pakking.
Dette er ikke en tysk versjon av ',Glossary of Mineral Speciesrr, men et kjerkomment
tillegg til denne. Fgrste del av boken (ca. 55 sider) er en alfabetisk liste over minerd.ler
godkjent av IMA (International Mineralogical Association) ved deres ,tCommision
on New Minerals and Mineral Namesr', Denne listen
og angir bare hvilken av de

t

er ajourfort pr. 80. juni 1924,

hovedgruppene mineralet

tilhprer. I likhet

anneu liten tysk bok, trGrosses Mineralienverzeichnisrt, har hvert navn

med en

tre rubrikker

til eget bruk hvor man kan krysse av f. eks. mineraler man har i samlingen. En
del mineralnavn kan diskuteres, f. eks. risgritt, manganophyllitt m. fl.
Annen del (ca. 100 sider) er en ganske tettpakket liste over mineralnavn som er
eller har vaert i bmk og som ikke lenger er godkjente. Riktig navn er angitt, og
ogsi om det er en variant, synonym eller et foreldet navn.
Tredje del (ca. 40 sider) er en oversikt over'tfremmedsprikligert mineralnavn slik
som blyspat (cerussit), cobre-abigarrado (bornit)r montmilch (calsit), magnetjernstein (magnetit) o. s. v. Boken avslutter med en oversikt over de forskjellige
grunnstoffer med bl. a. viktige bruksomrider angitt.
Enkelte mineralsamlere bruker variantnavn og foreldede eller lokale navn kritikklost,
vare ganske forvirrende. Det tar seg kanskje godt ut med mange uvanlige
en uting. Kipfer's bok, serlig annen og tredje del,
er en god hjelp for alle som har mye kontakt med andre samlere, gjerne i andre land,
og som skal "dechiffrerert slike fremmede eller ugyldige navn. Boken inneholder ca.
noe som kan
navn

1

pi byttelisten, men det er

2. 800 navn.
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International Di recto ry of Micromounters"
Denne blir publisert annethvert lr av Baltlmore Mineral society og en ny liste skal
ifplge planen komme i september iir.
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Dette er en liste som inneholder navn og adresge til "Micromountere'r over hele verden.
Foruten private samlere er der ogsfl en avdeling for mineralforhandlere som f6rer
micronatriale. Innmelding og videre opplysnirger kan fies fra: Randolph S. Rothschild,
2909 Woodvalley Drive, Baltimore' Maryland 21208, U.S.A.
F ra rrl,apidary Journal"

