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Gode bsker behover ikke nodvendigvis vere feilfrie.
Det er ogsi tilfelle nir det gielder boken "Minerals and

their Localities" ved Jan H. Bemard og Jaroslav Hyrsl, en

bok av formidabel storrelse og innhold.
Milsettingen er i presentere alle IMA godkjente mine-

raler, omtrent 4200 forskjellige per 2005, samt en hel del

mineraler som kanskje burde godkjennes. I tillegg finnes

det en liste med 8500 av de mer viktige mineralfunnsteder.

Hvert mineral beskrives med de viktigste mineralogiske
opplysninger, typelokalitet, paragenese og et utvalg av

andre viktige forekomster. For hvert mineral blir det referert

til originalbeskrivelse.
Til sammen omtrent 1000 fargebilder gilor at boken er

attraktiv ogsi for nybegynnere som snsker & komme seg

videre med hobbyen, og som sikkert har behov for 6 se

eksempler av b&de de mer kjente mineralarter og en hel del

litt mer sjeldne arter.

Jeg har sjekket alle viktige norske mineraler, og fant

dessverre en del merkelige feil, som lett kunne ha vrrt
rettet opp hvis forfatterne hadde tatt kontakt med en av

de mange gode samlere som finnes i Norge.
Noen feil er helt ubetydelige, slik som at althausitt blir

funnet "near Modum" istedenfor "i Modum", eller "Jtister"

istedenfor "Jslster".
Verre er det at boken pistir at gagarinitt-(Y) har blitt

funnet i Langesundsfiorden, eller at homilitt er funnet i
"nepheline syenites and their pegmatites" istedenfor
"nepheline-syenite pegmatites", eller at "Abundant blocks
of pink fine-grained thulite were locally mined at Sau-

land..> istedenfor Lom eller Leksvik.
Er disse feil katastrofale? Nei, egentlig ikke. De er for

norske samlere si opplagte og enkle 6 avslore at neppe

noen kommer til 6 glenta samme feilen. Jeg hiper selvsagt

inderlig at Bernard og Hyrsl tar kontakt med for eksempel

Gunnar Raade, Roy Kristiansen eller Steinar Nordrum
om det skulle bli et nytt opplag av boken. Boken fortjener
A bli feilfri!

Fordi boken ellers er bra, meget bra. En glede i bare

"skumme" gjennom boken, fordi man finner hver gang et

nytt spennende mineral som man ikke hadde hsrt omfar.
Det er akkurat nok bilder til i glore boken spennende for
nybegynnere som snsker fordypning, men heller ikke for
mange, slik at juletre-effekten unngis.

Selv om boken er produsert i Tsjekkia, er engelsken
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helt feilfritt takk til Vandall T. King, som redigerte
teksten.

Boken er med hardcover og papirkvaliteten og farge-
bildene er av bra kvalitet.

Forste opplag av boken var i 1992; da mi vi inderlig
hipe at et neste opplag i senest 2018 tar seg av disse

smifeilene. Fordi boken er gay L lese. Visste du for ek-
sempel at knorringitt er en magnesium-krom-silikat som

finnes i kimberlitt i Lesotho? Eller at sinneritt er et kob-
ber-arsenide-sulfid som finnes i Lengenbach Steinbrudd i
Binntal i Sweits? Playfairitt er et sjelden bly-antimon-
arsen-sulfid, som finnes i Canada, USAog Kirgizistan. At
Rusakovite er fortsatt "An inadequately described mine-

ral."? Boken er en gullgruve av mineralogisk data, som alle

kan ha glede av.

Ronald Werne4 Euje, 28-01-2006
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Sammebokannetblikk:

Som mineralsamler giennom et par tiir, og med en sterk

dragning mot det akademiske, larte jeg meg tidlig 6 lese og

Ii sansen for de store mineralogibskene til Dana og Strunz.

Men aller mest sans fikk jeg for Klockmanns "Lehrbuch

der Mineralogi", som i Universitetsbiblioteket i Trond-

heim sine reoler framstod i en karakteristisk rsd innbin-

ding den gangen pt 1980-tallet.
Senere har Encyclopedia ofMinerals (1989) av Roberts,

Campbell & Rapp vrcrt en trofast veileder for meg, men

da "den nye Klockmann" ble utgitt for et irs tid siden, var

det endelig pi tide i oppgradere litteraturen.
"MINERALS AND THEIR LOCALITIES" har blitt

til i Tsjekkia av den erfame mineralogen Jan H. Bemhard,

i samarbeid med den yngre, bereiste Jaroslav Hyrsl.

Boken omfatter en alfabetisk opplisting av over 4200

"valid minerals" (det synes jo aldri mulig ffi et eksakt

antall IMA-godkjente mineraler pi bordet). I tillegg omta-

les et mindre antall mineraler av usikker selvstendig sta-

tus, samt en del klassiske synonymer og blandinger av

andre mineraler. Jeg synes det alltid er greitt i ha med en

viss andel av sistnevnte kategorier; de dukker uansett all-
tid opp i annen litteratur, og dessverre ofte i salgslistene

hos ymse mineralforhandlere.
Spesielt for denne boken er en relatirt ffldig del med

8500 lokaliteter i egen (ogsi alfabetisk) liste i siste del av

boken. Antallet nevnte mineraler pr. lokalitet er imidlertid
en del redigert, bare de mest interessante mineralene er

tatt med. For eksempel er Tvedalen nevnt kun med 17

mineraler, uten 6 nevne for eksempel tvedalitten, som

derimot nevnes sammen tre (!) andre mineraler under

"Vevja Quarry", som egen lokalitet. En lignende, mangel-

full redigering gjeldertrolig ogsfl mange av de andre lokali-
tetene.

I en egen tabell nevnes de aller mest mineralrike fore-

komstene i verden. Der topper Lovozero-massivet (Kola)
listen over storst antall typemineraler (90), mens
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Jachymov topper listen over antall ulike mineraler totalt
(384). Her omtales riktignok Khibiny-massivet med "-
370" stk. og Grube Clara med'>350" stk., si rangeringen
er noe vag. Dog, jeg skal ikke vere for flisespikkete p&

dette.
I tillegg er typemineraler skrevet med store bokstaver,

lurt for oversiklen sin del. Siledes er detjo hyggelig at den
lite kjente forekomsten "Liset massif i Sogn & Fjordane
stir nevnt, med lisetitt og nyboitt.

Tilbake til selve mineralbeskrivelsene er det kompakt
og velredigert skrevet, med mange av de grunnleggende
parametrene; kjemisk formel, krystallsystem, gitter-
avstander, klsv, hardhet, m.m. Et stort pluss er en noksi
gjennomfort beskrivelse av en del optiske egenskaper for
opake mineraler, uunnverlig for studie i ty,nnslip, som er
eneste mulighet for mange sulfosalter, sulfider og de fleste
mineralene i PGE-gruppen. (Hadde man bare hatt et dertil
egnet mikroskop!!!)

Mye av plassen pi mineralbeskrivelsene brukes til
omtalen av ulike lokaliteter, og heldigvis ogsi til en viss
grad paragenesen/mineralselskapet pi (noen av) disse. For
sjeldne mineraler er nok alle forekomstene nevnt, mens
for "mellomsjeldne" og vanlige mineraler nevnes nok kun
de mest kjente og typiske forekomstene. Informasjonen
om krystall- eller aggregatstorrelse er ogs6 hendig infor-
masjon, med tanke pi om man kan greie 6 skaffe seg ei flis
av det aktuelle mineralet.

For de aller mest kjente og vanlige mineralene er beskri-
velsen omfattende, for eksempel for kalsitt, kvarts og
gull. Her omtales bide egenskaper og lokaliteter for alle
kjente undertyper og varianter. Kvarts-omtalen pig6r s6-
ledes over 5 % side, mens etterfolgende quatmadoritt (et
noe uavklart sulfosalt) ftr skarve ette linjer.

Informasjonsmengden er generelt meget stor, og jeg
synes at forfatterene har hatt en grei redigering av reelle
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Den er grei, - og som vanlig med slike smibsker til i ha
i sekken eller jakkelomma; - mye skal fortelles pi for-
holdsvis liten plass. Og her gir dette bra. Arsaken kan
vere at boka er svart ryddig. Sidene er ordnet greit og
oversiktlig og det er rikelig med store og smi illustrasjo-

mineraler i zeolittgruppen. Derimot er inkluderte amfi-
boler noe mer forvirrende, nir man sammenligner med hva
som for eksempel "Fleischer's Glossary of Mineral
Species 2004" omtaler. Egne tabeller med oversikt over
disse storste mineralgruppene er nok et savn i Bemard &
Hyrsls bok.

Boken er pent krydret med ca. 1000, til dels riktig si
veiledende bilder av bide vanlige og sjeldne mineraler. For
i prate for min egen syke mor, kunne jeg selvsagt tenkt
meg enda flere bilder av de sjeldne mineralene; men man
kan ikke fE alt heller, serlig med tanke pi at alle bildene er
av stuffer fra samlinger i Tsjekkia.

"Minerals and their localities" er pi over 800 sider, og
koster ca. 800 kroner hos forhandlere i for eksempel Tysk-
land. Boken anbefales, og sammen med internett-oraklet
"www.mindat.org" har man en meget god oversikt over all
verdens mineraler, og ganske si fldig fotodokumentasjon.
Et lite kupp for en systematiker-nerd som meg.

Leif Roger Storseth

ner. Nytt i forhold til andre boker i denne sjanger er at det
oppe i hjornene er smibilder, (20x25mm) fra et typisk
landskap/gruve/sted som har tilknytning til omtalte ber-
garVmineral. Og slik fikk vi sett hvordan utsikten er fra
alpinbakken i Falun ved lesning av hvordan det har seg
med dette interessante og vakre sink-aluminium-oksydet
(gahnitt). Det kan bli en lang reise ut av en slik liten bok,
for rett under Falun stir du i hovedgata i Tsumeb og kan
lese om sinkkarbonatet smithsonitt. Ser koselig ut, pal-
mer og bli himmel, og her ute, og sikkert i Falun ogsA, er
det -15 kalde og halvannen meter sno. Men altsi dette
med lokalitetsbildene fungerer godt i hvert fall pi under-
tegnede. Det blir litt spenst og sprang idet hele.

Slike boker er nesten alltid internasjonale satsninger.
De blir gitt ut pi "store" sprik, og forleggere pi "mindre,'
sprik kaster seg p6, for grovarbeidet er gjort, og det er
bare 6 legge pi f.eks. norsk tekst. Og slik blir kostnadene
holdt nede. Og det er bra for oss lesere. Det har imidlertid
sine svakheter. Et par eksempler: Under malmmineraler:
(Gedigent) solv stir det intet om Kongsberg, til tross for
at det er erkjent at her er verdens fineste solvstuffer fun-
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net (i tonnevis). Likeens om anatas;

"De fineste krystallene av anatas fin-
nes i de "objektivformede" (nytt ord
for meg, red.anm.), hydrotermiske
gangene i Alpene. Feil! V, og de fleste
andre vet hvor de er; Hardangervidda

og Pakistan/Afganistan. Og Zirkon:
Intet om Seiland/Finnmark. Olivir/
peridot? Ikke et ord om Almklov-
dalen/Msre.

Hovedansvaret for slike ting lig-
ger selvsagt hos forfatterne. De er

henholdsvis konservator og daglig

Spriket i boka er, som det bsr
vere i slike h6ndbaker, greit og
klart, rett pi sak. Illustrasjonene er
tydelige og skarpe, fin trykk (prin-
ted in China), god fargegiengivelse.
Objektenes saregenheter kommer
godt fram. Layouten er balansert

og rolig (godt giort med 10- 14 bilder pi disse smi sidene).

Register/indeks er lett i bruke.
Du tror kanskje at du ikke trenger flere slike bsker, men

det gjor du, eller om du er en fersking; skaff deg denne

boka, du larer noe nytt uansett. Jeg lerte noe, eller rettere

sagt, jeg tror jeg har hatt det i underbevisstheten lenge.

Hva var det igjen? Glemt alt? Nei, der har vi det: Nefelin
forekommer aldri sammen med kvarts. 56 klart!

Anbefales!
ghw

il
leder ved Universitetsmuseet i Oxford. Men vi ffir tilgi.
De kan ha noen hull i samlingen/kunnskapen sin de som

alle andre (ta med et par stuffer om du skal pA de kanter).
Slikt burde forovrig ha vrert en oppgave for den norske

fagkonsulenten.

lFttM: Ott,EN turr\tE.RXISA Lfj&S WOjtF;

'rFR.l|{E[wS Rregr/'

droye to timer med denne filmen. Obsidian, vesuvian,
kalkstein, steinsamling, innsikt, kunnskap. lering. t6lmo-

dighet, institusjonalisering, frihet er begreper som preger

filmen. Og ikke minst: Det blir ryddet grundig opp i be-

grepene "Lojalitet" og/eller/kontra "Lydighet". Og si er

filmen spennende, - og helt konket (eng. concrete:betong)
grensesprengende. Sitat: "Skal du sette i gang 6 leve eller
begynne 6 ds?" Sum: "Hip er det beste av alt". Og, viser

det seg; det er mulig 6 slippe ut forbi murene. Dine egne

indre, eller betongbarrierene andre har satt opp. (Men 30

ir var nA skrekkelig lang tid da, om enn ikke i geologisk

tidsperspektiv. )
"Det fsles storartet i vere konge pi haugen. Jeg tror

grunnen til at filmen har gjort seg si bemerket er stemnin-
gen og hipet i den tanken at selv etter lang tid kan drom-

mene dine gi i opp$llelse, og at motstandsdyktighet og

utholdenhet kan gi resultater", sier Robbins om kiringen.
Om du ikke fikk med deg filmen phTY2: Den finnes

selvsagt pi DVD. Lop og kjop; sett deg i godstolen med

yndlingssteinhammeren i hinda, og ta det innl ghw

Originalens tittel; "The
Shawshank Redemption", er
hlitt keret til tidenes beste film
av leserne i det britiske film-
magasinet Empire.

Filmen fra 1994, som byg-
ger pi en Stephen King-no-
velle og har Tim Robbins og

Morgan Freeman i hovedrol-
lene, slo store produksjoner
som "Star Wars: Imperiet slir
tilbake" pi 2.plass og "Ringe-
nes Herre - Ringens brorskap"
pi 3.plass.

"Geologi er studiet av virkningen til press og tid", sier
hovedpersonen i "Frihetens regn". Og vil du ffi vite alt om

hvorfor det er viktig 6 erkjenne dette, samt hva en stein-
hammer, om enn aldri si liten, kan brukes til, unn deg
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Stort utvalg i geologhammere, meisler og annet utstyr for steinsamling
Alt i maskiner og utstyr til din egen smykkeproduksjon

Salg, sliping og reparasjoner av smykker og smykkestener'
Besok v6r butikk i Kirkeveien 65

Gjennom v6r webshop ekspederer vi bestillinger
Vi har et unikt utvalg av krystaller og stener, 16 og slipte.

Egen smykkeproduksjon med kjente og sjeldne stener i forskjellige prisklasser.

Smykker med ekte stener finner du hos oss.
Kom og se ! Eller besok oss pA: www.bergmannen.com

ffi: 22 59 11 30, E-post: post@bergmannen.com
Man - Fred: 11:00 - 17:00, Lor: 10:00 - 15:00




