Bokspalta

Forlagsre daktor Jan Lien i Vett og Viten visa stolt fre m sill bok i mineralogi
Bok
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ble temmelig nedsl aende
oppl evelse for en steininteresse rt. Etter a
ha tralet utstillin gsomradet med finmasket
nett, og etter a ha spurt oss for hos aile de
sma og store forlag som var represe ntert
forble result atet magert; Ett forla g har gitt
ut ei bok av intere sse for oss. (Se
nedenfor. ) Vi ble imidlertid forklart av
ftere hvorfor de ikke satse r pa beker om
emnet. Argum entet som gikk igjen var:
"De t er ikke det at vi ikke tjener pen ger pa
den slags boker, men vi tjener ikke nok ,
fort nok !" Et forlag hadde som "mal" at de
matte trykke et fe rsteopplag pa 4000 og
dette opplage t matte vtere ute i leper av to
ar! Dette he res ut som teffe tider, noe som
kan ha fort til at folkeoppl ysning stank en,
som ihvert fall i noen grad har preget
bran sjen, na blir forlatt. Men det vii vi
imidl ert id ikke ta opp noen diskusj on om
her. Vi vii likevel nevne at de forlage ne
som matte ha slike besvterli ge bek er pa
lager, "steinboker" som bes laglegger

kostbar lagerplass, ble beherig tipset om at
det finnes et utmerket annon semedium:
STEIN. Kortere vei til steinbokkunder
finnes ikke !
Lyspunktet pa messa: Mineralogi "For
mineralinteresserte finnes det na pa norsk
ftere fine fargeillustrerte handbeker a fi\
kjopt . Nar det gjeld er det mer teoreti ske
grunnlaget i mineralogi, har det hittil ikke
foreli gget noen helhetli g tekst pa norsk.
Med denn e boka tar vi sikte pa a rette pa
dette. Boka tar opp de fteste emner som
vanligvis behandles i et grunnkurs i
mineral ogi pa universitersni va, Den er forst
og fremst beregnet pa geolog istudenter,
men arnate rte rgeologe r og mineralsamlere
som vii ha en grundigere basis i
mineralogi, viI ogsa finne boka nytti g.
Boka er enke lt utstyrt, med illustra sjoner
kun som strektegninge r. Ved det prakt iske
studiet av mineralene viI det derfor vrere
fornuftig a bruke en av de man ge
fargeillu strert e handbeker som stotte.
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Stoffet er delt inn i to ho vedd eler. Del I
omfatter
geome trisk
krystallografi,
kr ystalIkjemi , kry stalIfysikk og et kapittel
om mineralene s forho ld til de geo log iske
prosesser. [ del 2 er de enkelte min er alen e
beh andl et etter en tradisj onell kjemi sk
innd el ing. Til slutt fe lger en liste med data
over ca . 110 utval gte miner aler. "
Som det fram gar av an forseltegnene , dett e
er ikke yare ord . Dett e er forl aget s
present asjon av boka. Hold er sa forl aget s
pastander? Sv aret er. ja. Det hold er med
god margin . Bok a anbefales for aile som
vii sette seg inn i og for sta min eralogi en.
For de som ikke fulgte skikkelig med i
geo me tri, kjemi og fysikktime ne anbefa les
en liten oppfriskning av disse fagen e, elle rs
kan det bli litt tungt . De som var (er)
flitti ge og arb eid somme e lever, (det greier
ungdomsskoleseg med
velfordeyd
pen sum ) ber kunn e ga rett les pa boka.
T ittel: Minera log i Forfatter : Tore Prestvik
Fo rlag: Vett & Viten Sider: [86 Utgitt:
[992 [SB N 82-4 [2 -0 127 -3
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Bill etten er bare gy ldig nAr navn og
firmastempel er pefert.
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Nye kart
NGU har gitt ut nye kvart eergeo log iske
kart 1:5000 Skardsoy 14 2 1 IV, Tar va 1522
IV, Harr ak 1824 III , Hal sa 1421 III. Og
ganske
spennende;
ber ggrunnskartet
Misvrer 20 29 II. Her kan det planl egges
mange fine sommerturer men s na snoe n
etterhve rt legger seg pent over ordlands
ga bbroe r og peridotitt er , kalk spatmarm orer
og gra natglimme rskifre .
ghw

Sekundrermineraler
fra Konnerudomradet
Av 0ivind Juul Nil sen
For en tid tilbakke fikk vi dett e lille heft et
stukket i handen, 16 side r tettpakket med
verdifulle opplysn inger om et kjent og for
mang e kjrert ornrade i Drammen. For
for fatteren som nesten bor midt oppe i
herl igheten forh old er det seg ihvertfall
slik.
Som begrunnelse for a gjere denn e fine
jobben sier 0ivind : "Det er i det se nere
blitt skrev et en del i STEIN om Konn erud
og sekundrermineralene der. l eg har
arbeidet mye med Konn eruds geologi og
min eral er og synes tiden er mod en for a
tilfred sstill e den nysgjerrigheten som
muli ge ns noen har fatt gjennom de
tidl igere artiklene ".
Min eral en e er ordnet systematisk etter
gru pper og det blir nevnt hvor og hvordan
de forekommer, og sa hvordan min eralene
rea gerer pa ulike syrer, nar de ble funnet
og av hvem.
Her er greie geol. kart over om radet og en
ge ne rell beskri vel se av sekundrermineralene i omradet. Midtsidene har et opps lag
med hel e 24 mikrofotografi er , - og de er i
fa rger.
0i vind skr iver i en liten hil sen til leseren
"l eg haper denn e oversik ten kan bli til
gled e og nyt te" .
l eg forsikrer at det har de n veert for
und ertegnede. Heftet vii veere det fo r
enhve r minerali nteressert . l eg vii anbefale
det 16-sid ers A5 -heft et pa det varmes te .
Det kan skaffes direk te fra forfatteren og
koster bare kro ner 30 .- (Le ks ved lagt
bestillingen
i
frimerk er ).
Adre sse :
Th orudsgt. 27, 3031 Drammen .
Fint om ftere ama te rer kunn e gjere som
0ivind. Det er en fin mate a fa mer ut av
hobbyen pa. Ogs1l blir det flere a dele
glede ne med pa denn e maten .
ghw
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