Bokanmeldelse

”Beneath the hanging bridge”
Av Jan Kihle

GEOLOGI – Stein, mineraler, fossiler og olje
Anmeldt av Thor Sørlie
Det jeg liker godt ved denne boka er følgende:
- den har et hendig format
- den er meget bra illustrert og med en
overvekt av norske eksempler
- den populariserer geologien på en meget
bra måte, der faguttrykk blir brukt og
forklart uten at boka blir for populistisk
og faglig lett.
- en kjempeflott ressursside www.fagbokforlaget.no/geologi
Boka er et funn for den som vil få et innblikk
i geologi generelt. Både innenfor ulike studieretninger og til bruk i leseringer og i kurssammenheng, vil boka være en svært god støttespiller.

Etter at det i de siste par år har kommet ut et
par voluminøse bøker om Norges Geologi, var
det ganske befriende å få ei lita hendig bok til
gjennomlesing.
Den er bygget pedagogisk opp med en kort gjennomgang av jordens oppbygging, geologiske
epoker og litt om livets utvikling. Deretter tar
forfatteren oss med på en gjennomgang av mineraler og bergarter, ikke som en oppramsing
av arter, men heller en forklarende fremstilling
som også omhandler kjemi og tilblivelseshistorie. Etter denne introduksjonen tar forfatteren
for seg en del sentrale geologiske temaer som
platetektonikk, jordskjelv, strukturgeologi,
landformer og olje og gass, før han avslutter
med et kapittel om Norges geologi.
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Er det så ingenting anmelderen savner? Etter
å ha lest boka satt jeg igjen med noen små ønsker som ikke var blitt helt oppfylt, men det
var før jeg gikk litt i dybden på den nettbaserte
ressurssiden. Den gir uante muligheter til mer
stofftilgang og det er vel bare litt om landets
geo-parker og lokale museer med geologiske
utstillinger jeg foreløpig ikke har funnet. Kanskje er de der óg?
Vel blåst! Håper denne boka blir brukt av mange i tiden som kommer!
GEOLOGI – Stein, mineraler, fossiler og olje.
Av Haakon Fossen
169 sider, med stive permer og gjennomillustrert
med bilder, kart og illustrasjoner.
Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0673-5
Pris kr 228,-

Geolog Jan Kihle har en spennende hobby;
han ser etter teksturer i mineraler og gjør
dette til abstrakt kunst. Utgangspunktet for
dette bildet, som først ble utstilt hos tradisjonsrike Rude Foto i Oslo i 1986, er kombinasjonen av Charoitt (magenta), Tinaksitt
(gul) og Ægirin (dyp grønn).

Prøven som kommer fra Murun massivet,
Aldan Yakutsk i Russland, ble gitt som
gave fra Sovjets Geologiske Undersøkelse
etter et foredrag i Kiev 1984.
Hygg dere med et vakkert og annerledes
bilde!
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