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S TORT OG SMÅTT, TUNGT OG
- INSPIRERENDE OM STEIN

115 gram

412 gram

LETT ,

3000 gram

Tittel: Stein
Forfattere: Frode Andersen
og Dagfinn Trømborg
Format:
12 x 16 cm, 68 sider
Vekt:
115 gram
Pris:
kr.178,Forlag:
Tun forlag
ISBN:
978-82-529-3135-8
Endelig en stein- og mineralhåndbok som faktisk
går i lomma. Med andre ord; - en du kan ta med deg
på tur. Som ikke er til besvær, men til nytte i felt. 115
gram i ei lomme er jo ikke mye å bry seg om når det
kanskje etterhvert blir både 20 og 30 kilo i sekken.
Her er 77 av de vanligste bergartene, mineralene og
fossilene avbildet og omtalt. Utvalget som er gjort
synes rimelig, - det må gjøres og har nok vært en vanskelig avveining. - Boka skal i lomma og ut på tur!
Det har etterhvert kommet mange "steinhåndbøker",
de er ofte oversettelser og dårlig tilrettelagt for norske
forhold. Denne boka er vinklet direkte opp mot hjemlige forhold. Fotografiene er tatt av forfatteren, Frode

Tittel:
STEIN
Forfattere: Merethe Frøyland
og Jørn H. Hurum
Format:
20 x 26 cm, 72 sider
Pris:
kr.249,Forlag:
Gyldendal
ISBN:
978-82-05-37118-7
"Kanskje du etter å ha lest denne
boka, oppdager hvor spennende en
vanlig stein egentlig er?" Slik avslutter Merete og Jørn det korte forordet. Og det tror vi virkelig vil skje
for dem som går løs på denne godt
presenterte gjennomgangen av tolv
bergarter. Det er godt pedagogisk
håndverk som ligger bak, og slik bør det også være
med disse bøkene i serien "Vitenskapsbiblioteket". I
følge forlaget skal dette være "bøker for alle som ønsker å vite mer om vår fantastiske virkelighet."
Boka gir mange svar for dem som vil vite. Og kan-

skje vel så verdifullt: - "STEIN" reiser nye spørsmål
hos dem som undres over hva dette tynne skallet
som vi ferdes rundt på egentlig er, - og hva det betyr
og innebærer for oss.
Boka er nok i første rekke rettet mot barn og ungdom, men er ikke skadelig lesning for andre. Heller
ikke for dem som kan alt. Det er alltid godt å få befestet og forankret viten. Så kan man bli tenksom, etterhvert vis eller klok. Er man heldig; - begge deler.
Tittel:
Forfattere:

Andersen. Mange av oss kjenner han som er en dyktig
stein- og mineralfotograf og aktiv mineralsamler. Billedkvaliteten er det derfor ikke noe å si på, helt på topp.
Det er bra at det ikke bare er "glansbilder. Her er det
gjenkjennelige objekter som er fotografert, ikke de stykkene du sannsynligvis ikke vil finne.
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Landet blir til - Norges geologi
Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni og
Arvid Nøttvedt(red.)
Format:
30 x 24 cm, 608 sider
Pris:
kr.495,Utgiver:
Norsk Geologisk Forening
ISBN:
978-82-92344-31-6
Det kan lett bli en nedtur når så mange så lenge
med store forventninger har sett fram til en bokutgivelse. La det være sagt med en gang. Slik gikk
det ikke med denne.

Dette er en bok spekket med dramatikk og forunderlige hendelser, - en virkelig spennende (natur)historisk roman. Ikke en klassisk pageturner i vanlig forstand, men duverden (bokstavelig talt),
hva den gir, selvom utfallet er opplagt. For det er jo verden slik vi
ser den hver dag. Og den er slett ikke slik den var eller slik den vil
bli. Historien går videre. I kapittel 17 på side 556 og 30 sider framover gis det et perspektiv på de neste 50 millioner år i jordas
historie. Det kan gi ro for de sjeler som kan bli oppkavet over de
raske klimaendringene som foregår rundt oss akkurat nå. Skal vi
gjøre noe tingenes tilstand så må vi ha kunnskap. Og det som
teller er at mange har kunnskaper, altså summen av kunnskap i et
folk. Skal endringer iverksettes må det hvile på bred erkjennelse. Og
så er det alt som vil komme til å skje i millionårsperspektiv. Ikke så
viktig, - men veldig morsomt å vite likevel, det finnes en "styrelse"?
Har du ikke skaffet deg denne boka så løp og kjøp. Dette er det
rimeligste (sterkt subsidiert) bokverk av en slik størrelse som er gitt

ut de seneste årene. STEIN gratulerer NGF, forfatterneog alle medvirkende med utgivelsen av praktverket. Og vi vil også forsikre de georelaterte kommersielle sposorene at vi har merket oss hvem de og
hvor de bor. Det var vel anvendte kroner! Og vi sier: Full tank!
Et pedagogisk perspektiv denne anmelder likte spesielt godt (s.15):

"For mange mennesker representerer naturens mangfold av mineraler - med til sammen over 4000 forskjellige arter - i ulike farger og
former, selve inngangsporten til interesen for geologi." Det var
blledteksten til en fin skolesittkrystallgruppe. Det er jo slik det er!
Førsteopplaget på 7000 eksemplarer er solgt ut. Men fortvil ikke,
nye 4000 er underveis. Og skulle det være slik at du foretrekker
engelsk så vil den versjonen være klar i løpet av 2008.
Prisvinner ! Se side 34 ------- >
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