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V. H. HEYWOOD (Ed.): Scanning Electron Microscopy. Systematic and Evolutionary 
Applications. 331 pp. Academic Press, London 1971. f6.50 .. 

Scanning elektron mikroskopet (SEM) har nå vært tilgjengelig på markedet i vel fem 
år. I disse årene har vi sett tallrike eksempler på de fotografier instrumentet kan 
prestere, gjengitt i et bredt spektrum av trykksaker fra faglige tidsskrifter til uke- og 
dagspresse. Fotografiene er jo interessante ikke bare på grunn av sitt informasjons
innhold, men har ofte også en ren skjønnhetsverdi som en kan glede seg over uansett 
om en har forutsetninger for å ta i mot informasjonen eller ei. 

SEM's styrke ligger i den store oppløsningsevnen (ned til 50 mm eller lavere), bildenes 
utrolige skarphetsdybde og et stort synsfelt med et forstørrelsesspillerom som strekker 
seg fra håndlupens 10 ganger til omkring 100.000 ganger. Transmisjonselektronmikro
skopet har forsåvidt også en del av de samme egenskaper, men på grunn av de ultra
tynne snitt man må operere med, utnytter man ikke dets skarphetsdybde, og man får 
bilder hvor man har store problemer med den romlige tolkningen av de strukturer som 
kan iakttas. SEM illustrerer bare overflatekarakterer, ikke interne strukturer. Det lar 
mikrotopografien tre fram for vårt Øye som et tredimensjonalt landskap hvor vi med 
letthet kan orientere oss. 

Første gang jeg stod overfor SEM-fotografier av mikrofossiler på et internasjonalt 
møte for omkring seks år siden, var en opplevelse jeg sent vil glemme. Det var med en 
blanding av fryd og frykt man så disse bildene. Fryden gjaldt de fantastiske resultater 
dette instrumentet kunne oppvise når det gjelder å klargjØre mikrotopografiske forhold 
uten bruk av kompliserte og tidkrevende spesialprepareringer av objektene. Frykten 
refererte seg til den nye, enorme informasjonsmengde som SEM åpenbart ville gi oss 
og den virkning dette ville kunne få for deler av mikropaleontologien. Vi har ennå på 
langt nær lært å hanskes med den informasjonsmengde som er tilgjengelig med kon
vensjonelle mikroskopiske metoder. 

Denne boken gir rikelig næring til fryden over resultatene som kan oppnås. I noen 
kapitler behandles også informasjonsproblemet, og det gis endel ideer til lØsninger, 
men egentlig reises det vel flere spørsmål enn det besvares. Som undertittelen indikere, 
er boken ikke primært teknisk. Den går ikke inn på prinsippene ved SEM's virke
måte og bruk. Spredt rundt i de forskjellige kapitlene finnes likevel en del råd med hen
syn til preparering av materiale og lignende av teknisk art. 

Innenfor biologisk systematikk blir mikroskopiske karakterer tatt i bruk i stadig 
større utstrekning. På det geologiske fagområde er det mest innenfor mikropaleontolo
gien at vi strever med å finne fram til mikroskopiske overflatekarakterer som er av 
systematisk verdi, og mikropaleontologenes resultater har uten tvil inspireret resent
systematikernes interesse for mikroskopiske karakterer. 

Av bokens 16 kapitler er 12 opptatt av den systematiske verdi av mikroskopiske 
karakterer hos en del plante- og dyregrupper. Seks av disse kapitlene behandler fossile 
grupper. Det dreier seg om coccolither, om brachiopoder og utviklingen av deres skall
struktur, om pollen, og om kutikula av bartreblad. Illustrasjonene spiller naturligvis 
en fremtredende rolle i alle artiklene. Forlaget har vært ekstra raust, - det er over 60 
plansjer -, og den altoverveiende delen er av ypperlig kvalitet. 

Jeg har nevnt problemet med informasjonsmengden fra SEM og virkningen på 
mikropaleontologien. For å kunne bruke fossiler i biostratigrafisk og paleoøkologisk 
sammenheng er vi avhengige av pålitelige identifikasjoner. Til dette trenger vi data, og 
stadig bedre data, om fossilenes karakterer, og vi er avhengige av å informere hver
andre om dem. Bare unntaksvis kan identifikasjoner gjØres ved sammenligning med 
typemateriale. Det er publiserte, morfologiske data i form av beskrivelser og illustra
sjoner som danner grunnlaget for våre identifikasjoner. Nå skal en ikke ha studert 
svært mye mikropaleontologisk litteratur fØr en ser at vi har vanskeligheter allerede 
med den datamengden som er tilgjengelig med konvensjonell mikroskopi; både kvanti
teten og, for en del, kvaliteten av det som i dag publiseres, viser at vi har et alvorlig 
kommunikasjonsproblem. Terminologien er lite homogen og kunne vært mer presis, noe 
som har vanskeliggjort elektronisk databehandling av datamassen, og evalueringen av 
karakterenes systematiske verdi er usikker. Den nye dimensjon av karakterer som blir 
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tilgjengelige for oss gjennom SEM, stiller større krav til terminologi og til di�krim.ine
ring mellom verdifulle og mindre verdifulle karakterer i systematisk sammenheng. Det 
er derfor naturlig at man blir litt betenkt over hvordan SEM vil påvirke den informa
sjonskrise som man kan si vi befinner oss i. Tre kapitler i boken tar opp forskjellige 
sider ved dette problemet og byr på tankevekkende lesning. 

V. H. Heywood: «The characteristics of the scanning electron microscope and their 
importance in biological studies« tar opp problemet som den Økende informasjons
mengden skaper og det mer generelle problem om den taksonomiske evaluering og 
bruk av karakterene for klassifisering, efter først å ha gitt en kort oversikt over SEM's 
yteevne og fortrinn sammenlignet med transmisjons-EM og lysmikroskopet. 

P. C. Sylvester-Bradley: «The reaction of systematics to the revolution in micro
palaeontologyc tar for seg publikasjonsproblemet som SEM reiser. Han sier: «The 
SEM can in one day produce more micrographs worth publishing than most scientific 
journals are prepared to print in a whole year, for high-quality lithography is not 
cheap.» Sylvester-Bradley's konklusjon er at den tradisjonelle publikasjonsform med 
presentasjon av fakta og ideer om hverandre ikke er egnet til å kommunisere SEM 
data. Vi trenger en publikasjonsmetode som helt kan ofre seg for presentasjon av data, 
framholder han. 

Som det mest tankevekkende kapittel vil jeg sette W. W. Hays: cScanning electron 
microscopy and information transfer in systematic micropaleontology:&. Han gjØr 
noen interessante betraktninger omkring informasjonsmengden som inneholdes i illu
strasjoner, og viser at når vi publiserer vanlige mikrofoto, gjør vi det ofte på en måte 
som forleder en til å tro at informasjonsmengden er større enn den i realiteten er. Han 
tar opp det problemet som reises av det enorme «information gap« som vi får mellom 
undersØkelser som er gjort med lysmikroskop og de framtidige som gjøres med SEM; 
han mener at en lØsning vil være å kutte ned på informasjonsmengden fra SEM og 
viser ved noen interessante eksempler hvordan dette kan gjØres. Han har noen hØyst 
leseverdige betraktninger omkring illustrasjoner kontra beskrivelser. Han gjØr det 
klart at informasjonsmengden fra illustrasjonene nødvendigvis vil gjøre mye av 
beskrivelsene helt overflØdige og at det må tvinge seg fram en revisjon av nåværende 
nomenklaturregler som krever formelle beskrivelser. Signalene fra et SEM kan lagres 
vel så godt på et magnetbånd som på en fotografisk plate, men det er et stort 
spørsmål om vi kan nyttiggjØre oss hele informasjonsmengden. Hay peker på en 
mulighet til å Økonomisere med dataoverføringen ved å redusere mengden av infor
masjoner som går til registrering. På dette område er flere grupper igang med forsk
ning og her har vi atskilling å vente av framtiden. 

Boken gir i det hele tatt et ytterst interessant innblikk i muligheter, problemer og 
perspektiver i forbindelse med SEM. Jeg vil anbefale den til studium for enhver som 
har bruk for informasjoner på det mikroskopiske plan. Innholdet er relevant ikke bare 
for dem som er interessert i biologiske objekter, men kan også appliseres på andre 
felter hvor informasjoner om ultramikrotopografi er av verdi. 

Svein B. Manum 

W. UITENIIOGAARDT & E. A. J. BuRKE: Tab/es for Microscopic ldentification of ore 
Minerals, 2. reviderte utgave. 430 sider. Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 
London, New Y ork 1971. 

Forste utgave av disse tabellene for mikroskopisk bestemmelse av ertsmineraler kom i 
1951 og hadde tabeller for omkring 250 ertsmineraler. Tabellene i 2. utgave omfatter 
ca. 500 ertsmineraler og er således betydelig utvidet fra l. utgave. 2. utgave er delt i to 
der del I omfatter bestemmelsestabeller og del Il har mineralbeskrivelser. I tillegg kom
mer en liste på hele 1739 litteraturreferanser som det under beskrivelsen av hvert 
enkelt mineral i del Il er henvisninger til. Disse litteraturreferanser bidrar i hoy grad til 
å oke bokas verdi. 
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I de seinere åra har mengden av kvantitative mikroskopiske data for ertsmineraler 
oket meget sterkt. I den foreliggende bok er det to tabeller med slike kvantitative data: 
tabell I som angir mikrohardhetstall (Vickers Hardness Number, VHN) for 328 
ertsmineraler, og tabell Il som angir minimum refleksjon i luft (R) for 380 ertsmi
neraler. I tabell I er ertsmineralene ordnet etter okende minimum mikrohardhet (VHN), 
og mineralene er ordnet i grupper der minimum VHN er mellom l og 100, mellom 
100 og 200 o.s.v. Alle VHN-data i tabell I refererer seg til standard belastning på 100 
gram. Et enkelt mineral kan ha VHN-data over et så stort område at mineralets VHN
data kan komme til å tilhore både to eller flere grupper. Dette forer til at med den 
gruppeinndeling som er valgt, blir det svært mange gjentagelser i tabell l. 

I tabell Il er ertsmineralene ordnet etter okende minimum refleksjon i luft (R). 
Tabellen omfatter refleksjonsverdiene for 380 ertsmineraler. Også i denne tabellen er 
mineralene inndelt i grupper der fOrste gruppe har minimum refleksjon mellom l og 
10 %, annen gruppe mellom 10 og 20% o.s.v. Da et og samme mineral kan ha reflek
sjonsverdier som omfatter flere enn en gruppe, blir det også i denne tabell en del gjen
tagelser. 

I tabellene Ill - XII, som tilsammen omfatter ca. 530 ertsmineraler, er mineralene 
ordnet etter okende polerhardhet (slipehardhet) H der tabellen IV - XII omfatter 
spesielle grupper av mineraler som grupper av forskjellige typer sulfosalter, selenider, 
tellurider, platinametaller og manganoksyder. På grunn av manglende data er en del av 
selenidene og telluridene ordnet dels på grunnlag av deres anisotropiegenskaper og 
okende midlere refleksjon i luft, dels etter okende minimum VHN og dels etter okende 
slipehardhet. I tabellene Ill- XII er også mineralenes kjemiske formler, anisotropiegen
skaper og refleksjon i luft (R) tatt med der disse data er kjent. 

Del Il av boka omfatter mineralbeskrivelser der mineralene er ordnet i samme rekke
folge som i tabellene Ill - XII. Mineralbeskrivelsene omfatter navn, kjemisk formel, 
krystallsystem, farge sett med immersjonsolje, birefleksjon (refleksjonspleokroisme), 
anisotropi, indre refleksjon, refleksjon R, slipehardhet H og mikrohardhet VHN, og i 
siste kolonne er det oppfOrt diverse opplysninger om typiske egenskaper som krystall
form, tvillingdannelser, spaltbarhet med typisk utseende av slipespaltbarheten, sammen
voksninger, forekomstmåter, parageneser og litteraturhenvisninger. 

Boka inneholder således en mengde mikroskopiske data om et stort antall ertsmine
raler, derav mange data som neppe foreligger samlet noe annet sted. En ertsmikrosko
piker som har til sin disposisjon utstyr for kvantitative refleksjonsmålinger og utstyr 
for måling av Vickers mikrohardhet, vil sammen med en bedommelse av slipehardhet 
i forhold til tilgrensende, kjente mineraler ha tabellene over R, VHN og slipehardhet 
å slå opp i ved den forste bestemmelse av et ukjent ertsmineral. Derved vil det antall 
mulige mineraler det ukjente mineral må befinne seg blant, være redusert til et ganske 
lite antall, og ved hjelp av de data som del Il gir, vil en komme ytterligere nærmere den 
endelige identifikasjon av mineralet. 

Tabellene I og Il ville muligens bli mer oversiktlige uten den oppdeling i grupper 
som er brukt, hvis de kvantitative data som tabellene gir, samtidig var framstilt grafisk. 
Derved ville en ha unngått alle gjentagelsene, og en ville få et raskere visuelt inntryk av 
variasjonsbredden av de kvantitative data for hvert enkelt mineral. Tabell Il ville 
dessuten også ha gitt et mye klarere inntrykk av intensiteten av de forskjellige mineralers 
refleksjonspleokroisme. Det er imidlertid ikke alle som arbeider med ertsmikroskopi, 
som har utstyr for måling av R og VHN. Derfor vil disse ikke på langt nær ha samme 
nytte av boka som de som har slikt utstyr. Derfor ville det være onskelig om også en del 
av de andre mikroskopiske data som boka inneholder, som data om anisotropi, re
fleksjonspleokroisme, indrereflekser, farge og slipespaltbarhet var satt opp i systema
tiske tabeller på en slik måte at når f. eks et minerals anisotropiegenskaper var funnet, 
kunne et antall andre mineraler utelukkes, og liknende tabeller for de andre nevnte 
ertsmikroskopiske egenskaper. Det skulle være mulig å bearbeide disse ikke kvantita
tive data på en slik måte at også disse på en mer oversiktlig måte kan brukes ved 
identifikasjon av ukjente ertsmineraler. Derved ville boka få storre verdi for alle som 
arbeider med ertsmikroskopi. Men også som boka foreligger i dag er den en meget 
verdifull tilvekst til håndbokene i ertsmikroskopi og som alle ertsmikroskopikere vil ha 
nytte av. 

Ottar Josang 
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J. A. MoY-THOMAS: Palaeozoic Fishes. Second Edition extensively revised by R. S. Miles. 
259 pp. 158 figs. Chapman and Hall, London 1971. !4.25. 

Den fØrste utgaven av denne boken kom ut i 1939 - og var for sin tid et meget verdi
fullt og nyttigt arbeid. I årene fØr annen verdenskrig foregikk det nemlig en meget 
intens utforskning av forskjellige paleozoiske agnather og fisk både i Europa og Ame
rika, og en mengde nytt materiale (bl. a. fra Skandinavia, Grønland og Svalbard) ble 
samlet og delvis beskrevet, og nye systematiske inndelinger foreslått. Moy-Thomas' bok 
representerte en revisjon og ajourføring av våre daværende kunnskaper. 

J. A. Moy-Thomas falt under den annen verdenskrig og det er nok grunnen til at 
annen utgave av hans bok fØrst kommer nå. I lØpet av disse årene er det foregått en 
bemerkelsesverdig utvidelse av våre kunnskaper. En rekke fiskegrupper er blitt revidert, 
og mye nytt materiale er blitt funnet og beskrevet. Dessuten har forskningsmetodene 
gjennomgått en stor utvikling, slik at mye av det eldre materiale nå er vesentlig bedre 
kjent enn i Moy-Thomas' tid. 

At det er Dr. R. S. Miles som har revidert og omskrevet boken er meget heldig. Han 
selv er en sjeldent aktiv forsker, som har arbeidet med en rekke forskjellige grupper av 
paleozoiske agnather og fisk. Det var sikkert ikke lett for ham å foreta en «revisjon« av 
den gamle boken, ja, faktisk er det nærmest blitt en helt ny bok, og felles med den 
fØrste utgave er. så og si bare tittelen! 

Boken kan på det varmeste anbefales for alle som vil sette seg inn i det moderne syn 
på paleozoiske fisker og deres innbyrdes slektskaps-forhold. Teksten er kortfattet, 
konsis og oversiktelig og de tallrike strektegninger, sannsynligvis nytegnet spesielt for 
denne boken, er meget klare og gode. Den systematikk forfatteren benytter er ganske 
avansert og vil sannsynligvis ikke uten videre bli akseptert av alle spesialister. Men den 
er meget logisk og bringer klarhet i den tildels usedvanlig rotete systematiske inndeling 
som ennå delvis benyttes. 

Anatol Heintz 

F. CoLES PHILLIPS: An Introduction to Crystallography. 4. utgave, 351 pp., 537 figs. 
Oliver & Boyd, Edinburgh 1971. ! 2.25 paperback. 

Denne boken er 4. utgave av F. C. Phillips meget kjente lærebok i krystallografi som 
tidligere er kommet ut i 1946, 1956 og 1963. Det er meget lite nytt som er kommet til i 
denne utgaven. Det vesentligste er et to siders avsnitt om antisymmetri som har fått stor 
betydning for krystallfysikken. Ellers er de tidligere appendiks nå flettet inn i teksten. 
Boken er delt i to: krystallers ytre symmetri, og symmetrien av den indre struktur, men 
med avgjort størst vekt lagt på den første del. Her behandles goniometri, krystal
lografiske projeksjoner, indexering av flater og generelt om krystallsystemene. Meget 
stor omtale har krystallklassene fått i et godt skrevet kapitel med mange gode illustra
sjoner. Svært nyttig er også et stort kapitel om tvillinger. Så og si alle beregninger i 
boken er samlet i et kapitel. Matematikken er meget enkel. Bokens annen del har to 
lettleste og godt illustrerte kapittler om krystallgitre og romgrupper som vil gi leseren 
en fin innfØring i disse emnene. Videre er der en omtale av rØntgendiffraksjon og me
toden til å bestemme romgruppen utfra pulveropptak. Kapittlet er for kort til å være 
til noen praktisk nytte, og metoden fører sjelden helt frem til et entydig svar, men som 
en innføring i emnet er det godt. 

Selv om innholdet i boken stort sett er det samme som i den forrige utgaven så er 
den likevel en av de aller beste elementære lærebØker som finnes i krystallografi. 
Boken bør derfor leses av alle som tar sikte på en mineralogisk eller krystallografisk 
lØpebane. 

Ole Fridtjof Frigstad 


