
Fluorit - Daten, Fakten , weltwe ite Vorkommen

Peter Seroka: Fluorit - Daten, Fakten,
weltweite Vorkommen [tysk sprog]. Ca. 4 cm DIN
A4 sider uden numm erering.

Kobes hos forfatter/forl regger : Pet er Se roka,
Sandweg 53, 6000 Frankfurt I, Germa ny, e-mai l:
seroka.transtecno@t-online.de. Pris Euro 71.00 plus
po rto Euro 12.00

l eg har en erklaret interesse i boger om topogra
fisk mineralogi, isrer drekkende ekso tiske omrader
og kastede mig derfor over "Fluorit - Daten, Fakten,
weltweite Vorkornmen" da den udko m. Bogen har
indledende afsnit om Fluorits kemi, krystallografi ,
dannel se, udnyttelse o.s.v. Betragteligt mere end man
normalt ser i en leerebog, men dybest set den slags
oplysninger. Det er prakt isk, hvis man har en inter
esse netop i Fluorit - forfatteren er faktisk en afver
dens forende Fluorit samlere og bogen er netop skre
vet for Fluorit samlere og forskere - men bogens
vigtigste bidrag sleres af tite len: En utrol ig samling
lokal itetsinformation og referencer og selvom de
hrenger pa emnet Fluor it har bogen en langt bredere
anvendelse. Stoffet er arra ngeret geografisk og vi
kan rent tilfeeldigt veelge at se pa Norge. No rge er
selvsag t et kapitel i afsnitet Europa og er yderlige
deIt i fylker og hvert fylke har en alfabeti sk liste over
lokaliteter. Beskrivelsen af hver lokalitet varierer fra
"F luorit forekomm er" til en halv sides udredning af
form, ste rrelse, farve, forekomst o.s.v. Isrer hvis man
har vreret nedt til at arbejde med aeldre etiketter viI
man srette pris pa kryds-referencerne , hvor bogen
virkeligt beviser sin vrerdi. Der er for eksempel et
peentafsnit om Langesundsfjord under Telemark og
Vestfold afsnite t har henvisninger fra lokaliteter i
Vestfold til Langesundsbeskrivelsen under Telemark.
Men hver enkelt lokalitet (f.ex . Kjeeya, Laven) er
ogsa opfort med en henv isning til Lange sund . Det
er jo ganske prakti sk, hvis man plud selig star med et
stykke, kun etik etteret 'Lille Araya ' og man sa kan
fylde detaljerne pa: Lille Aray a, Langesund sfjord ,
Vestfo ld Fylke, Norge. Derudover er det et omfat
tende index for hvert kontinent, sa hvis man kan geette
"Lille Areya" Jigger i Euro pa, finder man let den
fulde histori e. Det er en sand velsignelse, nar man
gerne vil Ieere mere om sjuske t etike ttere de stykker.
Lill e Ara ya er neeppe det sto re probl em i
Skandinavien, men sa tag lige fat i "Mae Tha" . Dette
er sel vsagt ogsa anvendeligt for andre min eraler
(f.ex. Eudidymit fra Lille Araya og Kaolinit fra Mae
Tha), hvis der bare findes Fluorit pa stedet.

Bogen giver ogsa en mere aggress iv infaldsvinkel
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til at tage pa tur til eksotiske steder: Sla et omrade
op og Ires referencerne. Det er givet ikke den bedste
indfaldsvinkel, hvis man skal til No rge eller Arizona,
som er velrepnes enterede pa bibliotekerne. Men hvor
meget ved du om Kirgistan? Selv holder jeg meget
af databaser som Geo Ref, men for det meste drekker
de kun artikler og ikke boge r, "Fluorit - Daten , Fak
ten , weltweite Vorkomrnen" rummer derimod bade
boger og artikler, som er et glimrende udgang spunkt
for en ekskursion. Er det da en perfekt bog? Slet
ikke! Den lider under at vrere et en-mandsa rbejde
med stave- og slafejl , manglende tit ler pa nogl e
referencer o.s.v. Sjuskefejl , der kunne have vreret
undgaet . Den fysis ke udformn ing er forholdsv is ...
ska l vi kalde det "rustik"? Bogen bestar af lese blade
i en rnappe, som dog tillad er lobende opdateringe r
(den farste er allerede udkommet) og forfatteren
opfordrer fak tisk til , at lreserne bidrager med
yderligere oplysninger, rettelser o.s.v. Min eneste
alvorlige anke er, at oplysninger og referencer er som
regel adskilte. Aile referencer er samlet i bibliogra
fier for hvert kapit el. Det er ikke mul igt at atgere
om en give n oplysning er fra en personl ig optegnelse
(mange er) eller hentet i en bog, hvad der ge r det
meget svrert at efterforske og udbygge en oplysning.
Det rettes forhabentli g med fremtidige opdateringer.
Veelg dit yndlingsornrade og du finder givet, der
mangler en vigtig reference og maske endda en vigtig
lokal itet Qeg sayner de gronne Fluorit oktaedere
fundet i Skovfjord, Gronland i I960ern e), men netop
det er jo ikke en rimelig vurdering. Bogen skal vur
deres pa den information der er - og den er god og
omfattende - ikke den, der kunn e have vreret. Da
forfatteren med vilje ikke har lavet en skriv-tryk
indbind-og-g lem bog, men bed er om yderligere
oplysninger til fremtidige opdateringer, kan man jo
bare sende ham et brev. Noge n burd e fortrelle ham,
det er Kjorholt og ikke Kjorholt, specie lt da bade
Heydalen og Terdal er rigtige . leg anbefa ler varmt
bogen til enhver med interesse for topografisk mi
neralogi, hvadent en det specielt er om Fluorit eller
noget helt andet. Det der med sproge t? 10, det er
ganske vist tysk, men sa relativt tekn isk og konkret,
man sagte ns kan kl a re sig med meget basal e
kundsk ab er og man far hj zelp af ord lis te r med
ove rseettelse af tekni ske, geografisk og geo logiske
udt ryk mellem tysk, enge lsk, spansk og fransk og
flere lande har ogsa en ordliste med lokale udtryk.
Vi far at vide, " pukkverk" er det samme som
' Steinbruch' .
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