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Adikkelsar ing redfuert

Fra A.lfred Wegeners fg$te teorier om kontinentaldrift basert pa geo$aliske likheter i
kystomredene pi begge sider av A{anterhavet, skulle det ge et halvt Arhundre for
vitenskaplige undenokelser brakte resultater som i vesentlig gmd kunne unde$totte
teodene. Det man font og fremst mette lete etter var geologiske prosesser som kunne
vare drivkraften i sa omfattende forandringer. Ogsi eldre norski geologer som W.C.
BroSger har beskevet en rckke geologiske vidnesbyrd f.eks. i forbindelse med "Skyvedekket" pi Hardangervidda, som forteller om prosesser av et slikt omfang at man
pA den tid ikke riktig kunn€ forcstille seg det. De siste 20 fus vitenskapelige eksplosjon innen fagomdder som direkte ogindtekte forteller noe om bevegelser i jordskorpen, har i dag gitt oss en helt annen forcstilling om de geologiske prosesser som
langsomt omformer fi ellkjeder, kontinenter og veidenshav.
Modeme vitenskapelig arbeid er sjelden en manns arbeid. De gamle forestillinger om
den ensomme, dypsindig lilosoferende vitenskapsmann isolert i sitt lonnkammer
eller laboratorium har ingen aktualitet idag. De store vitenskapetge framskdtt i
ver tid er som pudespill hvor nye oppdagelser og teoriersettes safiunen som sma brikker til en store lelhetlig fontaelse. Den nye forstoelse ay de store bevegelser i
jodskorpen kallt platetektonikk er et godt eksempel pe hvordan et dikt viten.
skapeLig puslespill bl.ir ti.l. Bidrag fra marin geologi, geomagnetiske studier, seismografi og teoretisk geometri og rysikk har alle v€ert nodvendige bdkker for forstlelsen
av jodskorpens plate-tektonikk. I sin artikkelsamling har Allan Cox funnet fram til
de mest sentrale originalratikler fra de fonkjellige fagomdder og giengitt disse i sin
originale versjon. Det hele er bundet sammen med forklarende kapitler. Noen av artiklene kan vere vanskelig A fo$te uten en viss teoretisk bakgrunn, men de fleste kan
leses av enhver med interesse for geologi. Boka gr en god innforing i denne spennende
del av geologien samtidig som den pA en sjeldent god mete illustrercr betydningen av
modeme vitenskapelig samarbeid ogsA mellom forskjellige fagomrAder.
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- hobbysett for stor€ og smA mineralogcr fra Philipc.
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Ettrr tidligerc moter med "kjemisett" for oppfinnsomme bam
rkedet

-

i alle aldre er det med

til oppgaven i kommenterc det siste plfunn pA mahobbysett for amatormineraloger. Settet inneholder l8 sme steinprover av

ikke liten grad

av skepsis jeg gAr

vanlige mineraler, en del kjemikalier og noe enkelt utstyr. Dessuten medfolger en
relativt fyldt instrulsjonsbok som med tysk grundighet forklarer hvordan man kan
utfsre de fonkjellige "elevsvelsene" for A pAvise noen av mineralenes rysiske og
kjemiske egenskaper. I tillegg er det en liste over de yanligste mineraler med deres

3l

viktigste kjennetegn og en del middelmldige fargebilder. Et avduttende kapittel om
hvordan man bygger opp en steinsamling er ogse tatt med. Siden teksten er Pe tysk,
vil sannsynligvis en vanlig norsk skolebok i kjemi og en egnet l&rebok i minemlogi pe nork ellcr engelsk vere lettere A bruke for de fleste. Ntrr det delder steinprorcne, utstyEt og kjemikaliene i settet, yil det nok for de fleste vere lont e kjoPe
aet man trenger enkeltvis. Fordi settet inneholder saltsyre og syovelsyE me det
advares mot A kjop€ det til bam som ikke et store nok til A omgAs med og Passe pa
farlige kjemikalier.
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MYSTISKE MINERAISIRKLER.
var jordoverflaten like overs{dd med store kratere som
i-dag, og en anierikansk geolog, dr. John M' Saul, mener nA, i ha
funnet informasjoner i jotdens overflate som indirckte skiver seg fra denne
tiden.
Under studier av relieflkart oppdaget han at det under visse lysforhold
fremsto stkelmonstre dannet av dalforer, hoydedrag o8 Askammer, og som
uti i naturcn kunne ha en diameter pe mange kilom€ter. Saul tok for seg et
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