pegmatittene i Tysfjord-Hamar¢yomradet, er utgitt, sa vcersagod, det er servert.
Litt mere hjemlig for undertegnede, kartbladet
"Orsa", faktisk mer Sverige (Vannland) enn Norge
(Hedmark) og den interessante bly-sink-forekomsten Vassbo Iigger pa svensk side, den er kanskje
verd a se ncermere pa. Mange fine fiskevann og elver er det ogsa i dette fine og lette turterrenget.
Kvartrergeologi
hal' vi fatt indre Trams i 1: 100 000 med noen
prakfulle illustrasjoner (foto) blant annet av Jettegrytene ved Nedre Divifoss.
Kartene er nesten gratis, koster 50 - 60 kroner,
og kan bestilles fra NGU pa telefon 73 90 40 11.
God tur!
ghw

Do og
Dlediespeilet

Nybok
Hal' du h¢rt om Apoanalcitt, Arendalitt,
Esmarkitt eller Tellemarkitt? Neivel. Det er heller ikke sa rart, for de hal' alle ikke talt tidens vitenskapelige tann, de er ikke mer akseptert som
gyldige, egne mineraler.

Ut pa tur

Men Cappelenitt, Skutteruditt og Kamphaugitt hal' du kanskje greie pa? For eksempel at de er
«Norske» mineraler i den forstand at de er funnet
og f¢rste gang bekrevet fra Norge. Visste du ar det
kjente mineralet Aegirin hal' en broket fortid under flere navn? Javel, men ogsa de jeg nevnte innledningsvis er en gang i tiden funnet her i landet.
De er bare etter senere unders¢kelser vist seg a
ikke vrere selvstendige mineraler, men kanskje
varian tel' eller blandinger av mineraler og er
diskreditert.

for na har NGU kommet med noen scerdeles spennende og nye kart.
H¢r bare her: "... , og dermedkunne man kanskje
regne med muligheter for liknende mineraliseringer i Jarfjordgneisen og tilst¢tende enheter. Flusspat er stedvis knyttet til disse mineraliseringene."
Det er kartbladet "Kirkenes" i 1:250 000 serien
som na er utgitt, en herlig farvesprakende trykksak som frir uhemmet til enhver samlers fantasi.
Den s¢ndre delen av Finnmarksvidda, kartbladet "Inari" er ogsa utgitt i samme serie.
Og som om dette ikke skulle skaffe meningsfyllt
beskjeftigelse for lange tider, kartbladet "Sulitjelma"
med malmer i Sulis og aile de kjente, - og kjcere

Konservator Gunnar Raade hal' nu kommet med
en bok som omhandler aile de mineraler som noen
gang er funnet i vart langstrakte land og de ofte
spennende og merkelige historier som knytter seg
til demo I et minuti¢st og omfattende detektivarbeide her han samlet informasjoner om de rundt
200 mineraler - eller specimens ma vi vel kalle
dem i og med at ikke aile er godkjente lenger som gjennom tidene er blitt samlet inn og arbeidet med av kjente samlere og geologer. Enda er
det 51 av disse som er godkjente an den internasjonale komi teen som arbeider med verdens 3700
mjneraler.

S¢lvstuff direkteskannet, relativt fersk fra Vinoren,
Kongsberg. Sann st¢rrelse. Samling ghw
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Her vii de som er interesserte i mjneraler finne
opplysninger om alt dette i en meget oversiktlig
og grei fremstilling. Boken er pa engelsk, og er
utgitt som skrift or II i Norsk Bergverksmuseums
skriftserie. Den er utgitt med hjelp av Geologisk
Museums Venner, og den kan ogsa erhverves derfra til en sum av 150 kroner pluss porto.
Henvendelse til Astrid Haugen, Kaptein
Oppegaards vei 3, 1164 Oslo, tel.: 22 29 66 18.

Fra: Rune Selbekk
[SMTP:runes@ibg.uit.no]
Sendt: 16. juni 1997 14:44
Til: geir. wiik@ballangrud.gs.ol.no

Geologi og intemett
Av Rune S. Selbekk
Instituttfor Geologi, Universitetet i
Troms¢, 9000 TrOlns¢

Hans Vidal' Ellingsen

e-post:runes@ibg.uit.no.
http://www.ibg.uit.no/geologi/geo_links.html
Internett er kanskje ikke de f0rste en geologiinteresert person tenker pa som en informasjonskilde for neste steintur. Viss en begynner a lete vii
en finne nyttig informasjon bade om mineral leting, lokaliteter, preparering, samt at en far muligheten til a bli kjent med andre samlere som en kan
bytte mineraler med.
Internett har i de siste arene fatt stor oppmerksomhet i media. Mange av oppslagene er relatert til et sakalt anarki med ulovlig materiale
innen sex, narkotika, bombeoppskrifter osv. Nar
det gjelder lovl0se tilstander, er det slet ikke sa
ille som enkelte vii ha det til. Sjansen for at en
skal komme dumpe bOlti en bombeoppskrift eller
nakne pupper og lar uten at en selv aktivt 0pps0ker det er minimal. Spesielt viss en holder seg til a
surfe etter mineraler, vulkaner og andre geologirelaterte tema. Internett er faktisk ikke noe annet
en teknikk for a knytte sammen millioner av datamaskiner, slik at de kan kommunisere med hverandre. Internett er av enkelte omtalt som verdens
st0rste kaos satt i system. Idette kaoset er det
mange sider med fullstendig ubrukelig informasjon, men det eksisterer ogsa nyttig informasjon
innen svrert mange omrader som for eksempel
geologi.
De fleste sider er engelskspraklige, men det eksisterer ogsa siden med norsk tekst, selv om dette
er mere sjeldent. For en geologi / mineral freak er
det flere marer a bruke internett pa. Det de f1este
gj0r er og surfe rundt pa forskjellige sider for a
beundre digitaliserte bilder av vakre mineraler og
fossiler. Flere museer, tidsskrift og mineralsamlere
har lagt ut bilder av enkelte prakteksemplarer, som
de f1este bare kan dr0mme om a ha i egen samling.
Smithsonian og Mineralogical Record har noen

Forsidesj}lv
Det er ikke f0rste gang at Kongbergs01v pryder
forsiden til Mineralogical Record, eller andre
mineralpublikasjoner. Det forstar vi godt, forekomsten er unik i verden, selvom det fra tid til
annen blir oppdaget forekomster hvor enkelteksemplarer nesten kommer opp pa siden av gode
Kongsbergstuffer.
Denne stuffen, 12 cm, som er foreviget av Jeff A.
Scovil og som befinner seg i Bill Larsons eie skulle
vi gjerne ha hatt. Prisen vites ikke, men i sa mare
befinner den seg helt sikkert langt utenfor var rekkevidde .
Bladet kan du imidlertid skaffe deg for $ 42 pr.
fir. Skriv til MR, P.O. Box 35565, Tucson, AZ
85740, USA
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