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Gyldendal, 1955. 

Denne nye lærebok er ment som en aYloser av .K. V. Ussings 
utsolgte <<Kortfattet Lærebog i den almindelige Geologi.>> Boken er 
atskillig større enn de tilsvarende norske a\· K. O. Bjørlykke og av 
Holtedahl og Glømme. Den er på 400 sider, og den er så rikt illustrert 
at den har en illustrasjon nesten på h\·er side. Illustrasjonene er i 
stor utstrekning fotografier, og det er brukt et papir som gjør at 
fotografiene kommer til sin rett. 

Boken tar særlig sikte på danske lesere, og eksempler og bilder 
er overveiende hentet fra Danmark, Grønland, Færøyene og Island. 
På denne måte har de problemer som dansk geologi arbeider med 
fått en meget bredere plass enn vi er vant med. Men nettopp dette 
ulikeartede anlegg av boken skulle gjøre den til et hensiktsmessig 
supplement til de lære- og lesebøker som Yi her hjemme vanligvis 
bruker. Det kan være meget sunt for oss å få belyst problemene 
under en ganske annen synsvinkel. 

En lærebok som er opphakket i kapitler og a\·snitt er ikke særlig 
egnet til å fremheve forfatterens stilistiske evner, men man kan ikke 
annet enn glede seg over hvor lettlest fremstillingen er blitt. 

N i e l s - H e n r. K o l el e r u p. 

En ny russisk paleontologis!? seriepublilwsjoll. 

Som bytte har Paleontologisk museum fra Paleontologisk labo
ratorium ved Leningrad Universitet mottatt bel. I og Il av en ny 
paleontologisk seriepublikasjon, som heter <•Voprosy Paleontologii>> 
(Paleontologiske spørsmål). Første bind utkom i 1950, annet i 1955. 
Denne publikasjon er fortsettelsen av en tidligere serie, <<Problemy 
Paleontologii>> (Paleontologiske problemer) som utkom i årene før 
krigen i ·Moskva, utgitt av elet samme Paleontologiske institutt, som 
inntil 1940 hørte til Moskva U nivcrsitet. 
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(<Voprosy paleontologii)> er en meget verdifull publikasjon, særlig 
for skandinaviske paleontologer og stratigrafer, da den inneholder så 
mange artikler om fossiler fra kambro-silur i Leningrad-området og 
i Baltikum- områder som har stor likhet med skandinavisk kam bro
sil ur. I de nevnte to bind finner vi således bl. a. artikler om kambro
siluriske trilobitter, graptolitter, koraller, nautiloideer, gastropoder, 
bryozoer og bolboporitter. Avhandlingene er grundige og utførlige og 
forsynt med gode plansjer og figurer. Dessverre er det ikke noe resyme 
til noen av artiklene, så de er vanskelig tilgjengelige for de fleste 
utenfor Russland. Merkelig nok er opplaget av publikasjonen meget 
lite. Første bind er trykt i l 000, annet i bare 600 eksemplarer! Det 
høres helt usannsynlig for oss. Man skulle tro at bare behovet i selve 
Russland og de Øst-Europeiske stater ville overskride dette. 

I et forord til første bind (som utkom i 1950) gis grunnene til 
at man har besluttet å utgi en ny serie i stedet for å fortsette den 
gamle. Hovedfeilen ved den gamle serie lå i at man ikke (<stilte de nød
vendige krav til det ide-messige innhold av de publiserte arbeiden>. 
Således ble det trykt et (<antivitenskapelig, antidarwinistisk og teolo
gisk arbeid av den tyske paleontolog F. Kune)>. Men ennå verre var 
det at en rekke arbeider av russiske forfattere ble trykt på fremmede 
språk, bare med et kort russisk resyme(!). I den nye serie skulle man 
ikke gjøre liknende feil. Her blir det utelukkende trykt arbeider som 
bygger på den eneste riktige vitenskapelige metode, nemlig den mate
rialistiske dialektikk. Betydningen av slike undersøkelser ble særlig 
understreket under møtet i (<Det landbruksvitenskapelige akademi i 
Moskva 1948)>. Lysenkos navn blir ikke nevnt direkte, men alle vet 
jo at det var på dette møte at hans lære ble erklært for den eneste 
riktige og ble godkjent av partiets Sentralkomite. 

Det er temmelig nedstemmende, men det var sannsynligvis nød
vendig i 1950. Man får håpe at den nye, mere liberale retning som nå 
gjør seg gjeldende i USSR, også vil ha en gunstig innflytelse på pale
ontologiens område, og at i all fall korte resymeer på utenlandske språk 
ikke vil bli regnet for diskriminerende. 

A. He i n  t z .  


