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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