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H. v. PHILIPSBORN: Tafeln zum Bestimmen der Minerale nach aiisseren 
Kennzeichen. XXVII + 244 sider, 289 krystalltegninger, 10 plansjer. 
Format 26.5 X 19 cm. Pris DM. 17. Stuttgart 1953 (E. NA.GELE) . 

Boken er dedisert til minnet etter J. A. WEISBACH (1833-1901) 
og F. KOLBECK (1860-1943), som var V. PHILIPSBORNS forgjengere 
som professorer ved Bergakademiet i Freiberg i Sachsen og hvis 
<<Tabellen zur Bestimmung der Mineralien nach aiisseren Kennzeichem> 
har gått gjennom 13 opplag (det siste i 1923) og vil være velkjente for 
eldre norske bergingeniører. 

v. PHILIPSBORNS tabeller representerer imidlertid et helt nytt 
verk - ideen fra de gamle WEISBACH - KoLBECKS tabeller er beholdt, 
men innholdet er helt nytt. 

Foruten farve, strek, glans, habitus og aggregatform - hvoretter 
mineralene er ordnet- har v. PHILIPSBORN også inkludert som <<ytre 
kjennetegn» mineralenes kjemiske og mikroskopisk-optiske egenskaper, 
og gir følgelig også tabeller over kjemiske reaksjoner og kjemiske 
sammensetninger, samt over optiske kjennetegn. Her er også oppført 
en del mineraler fra kjeramiske masser, ildfast sten, sementklinker, 
glass, og slagger. V ed kryssreferanser er det lett å finne det samme 
mineral i alle tabeller. 

Den mikroskopisk-optiske del er noe ufullstendig, men forøvrig 
er boken utmerket. Den gir en mengde opplysninger og vil kanskje 
særlig være av betydning for geologer, bergingeniører og mineralsamlere 
som arbeider uten lett adgang til et geologisk bibliotek. 

T o m. F. W. B a r t h. 

Petrography. By HowEL WILLIAMS, FRANCIS J. TuRNER and 
CHARLES M. GILBERT. VII:+ 406 pages, 133 figures. 

To teachers and students of geology I want to point out this 
unique book as an excellent aid in teaching and learning. The au-
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thors state in the preface that the book is concerned with the des
cription of rocks rather than with problems of genesis. As such it 
is an excellent textbook which is urgently needed in all universities. 
Obviously it has not been an easy book to write, there is nothing 
like it before; much of the information here presented, the student 
has had to rake together from widely scattered sources in hand-books 
and journals. 

Part I: Igneous Rocks, by HowEL WILLIAMS 160 pages. In the 
introduction just enough information is given about the theoretical 
background of rock formation (magmatic evolution, stages of con
solidation of magma), to enable the author to ref er to certain important 
petrogenic problems in the descriptive text. The following rock groups 
are described: The Gabbro Clan. The Alkali Gabbro Clan. The 
Ultramafic Clan and the Lamprophyres. The Diorite, Monzonite, and 
Syenite Claus. The Granodiorite, Adamellite, and Granite Claus. 
Pyroclastic Rocks. 

Part Il: Metamorphic Rocks, by F. J. TuRNER, 90 pages, likewise 
opens with a theoretical chapter dealing with conditions controlling 
metamorphism, types of metamorphism, crystalloblastic growth, 
metamorphic facies, etc. giving a clear, concise background for the 
descriptions of the great varities of metamorphic rocks: Hornfelses 
and Spotted Slates. Cataclasites, Mylonites, and Phyllonites. Slates, 
Phyllites, and Schists of Low Metamorphic Grade. High-grade 
Schists, Amphibolites, Granulites, and Eclogites. 

Part Ill: Sedimentary Rocks, by C. M. GrLBERT, 133 pages. 
Again the same plan is adopted. Discussed are factors in the formation 
of sedimentary rocks, control of tectonic environment, stability of 
minerals, size, shape, sorting and packing of grains, etc. The de
scription of the sediments is grouped under the following headings: 
Sandstones. Argillaceous Rocks. Calcareous Rocks. Miscellaneous 
Sedimentary Rocks. 

The book has a short list of references, and a good index of both 
subjects and localities. 

T o m. F. W. B a r t  h. 

V. M. GOLDSCHMIDT: Geochemistry. Edited by ALEX MurR. 
Oxford 1954. XI+ 730 pp. Pris 70 kr. 

Ved Goldschmidts død i 1947 var manuskriptet til denne boken 
ikke fullført. Det var nedskrevet i Skottland og England under og 
etter krigen, til dels under vanskelige forhold. Ingen del av manu
skriptet er skrevet senere enn 1946. Part Il, som utgjør det meste 
av boken og handler om de enkelte elementers geokjemi, var i hoved-
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saken ferdigskrevet, men 2 elementer manglet helt og 5 andre var 
ufullstendig behandlet. Til Part I, den generelle del, fantes bare 
spredte notater. Det var derfor et meget stort og krevende arbeid 
utgiveren dr. Mum påtok seg. Foruten å redigere verket har han 
selv skrevet et av de manglende avsnitt (om selen) og for øvrig mange 
steder tilføyet nye data og resultater fra de siste år. Blant dr. Mums 
hjelpere i arbeidet må spesielt nevnes den nåværende leder av Statens 
råstofflaboratorium, ingeniør A. KvALHEIM. Dr. STURE LANDERGREN har 
på oppfordring skrevet det manglende avsnitt om fosfor. 

Part I består for en del av oversettelser fra tidligere publikasjoner 
av Goldschmidt. Som dr. MuiR sier i forordet ville Goldschmidt 
utvilsomt ha modernisert Part I om han hadde levet nå. Men som 
den står gir den likevel et godt inntrykk av Goldschmidts generelle 
resultater og hans syn på ge(lkjemien som helhet. 

Part II sammenfatter Goldschmidts omfattende viten om de 
enkelte elementers geokj emi; den bygger i stor utstrekning på resul
tater fra hans egne laboratorier i Oslo og Gi:ittingen. Det er overordent
lig betydningsfullt at dette store materialet nå er tilgjengelig, og for 
Goldschmidts tidligere medarbeidere og elever er det spesielt gledelig, 
- de vil alle føle seg mer eller mindre <{hjemme)> i denne boken. 

Stilen er typisk Goldschmidt; man tenker uvilkårlig tilbake på 
hans geokjemiske og mineralogiske forelesninger. Det hele er lettlest 
og greit, man kan nesten si det er underholdende lesning. Nettopp 
av denne grunn kunne man kanskje peke på rent formelle ufull
kommenheter: Goldschmidt er ikke redd for gjentagelser når han 
synes de er på sin plass. Det er mulig at manuskriptet ikke var helt 
trykkferdig, og at slike detaljer ville blitt revidert ved en siste gjennom
lesning. Men for leseren er denne <{muntlige)> stilen nærmest en fordel. 

Geokjemikere og geologer er dr. MuiR stor takk skyldig for at 
han har gjort Goldschmidts siste verk tilgjengelig på en så utmerket 
måte. Bokens utstyr er meget godt. 

I v a r  Oft e d a l. 

BRUHNS-RAlVIDOHR: Kristallographie. Sammlung Goschen Bd. 
210, 106 s. DM 2.40. Walter de Gruyter & Co., Berlin 1954. 

Denne siste utgaven av Goschen-seriens kjente krystallografi er 
kommet til redaksjonen fra forlaget. Ramdohrs navn er en garanti 
for at moderniseringen av boken er utført på en forsvarlig måte. Men 
om anlegget og stoffvalget kan meningene selvsagt være forskjellige. 
Problemet å få krystallgeometrien, krystallkjemien og krystallfysikken 
inn i et slikt lite hefte kan løses enten ved å framstille noen hovedtrekk 
for lesere uten krystallografiske og mineralogiske forkunnskaper, eller 
ved å gjøre boken til en sammentrengt <{huskeliste)> for lesere som 
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allerede kjenner stoffet. Ramdohr synes nærmest å ha tatt sikte på 
det første. :Men likevel inneholder boken spredt ut over det hele mange 
avsnitt og formuleringer som er så knappe og konsentrerte at de 
må være meget vanskelige å forstå for den uforberedte. Stort sett er 
de korrekte, men de forutsetter ofte ganske gode kunnskaper i kjemi, 
mineralogi, etc. ?\oen detaljer kan kritiseres, men de er ikke så viktige 
at det er grunn til å trekke dem fram her. Der er også en del trykk
feil, delvis av den art at den ukyndige leser ikke kan rette dem selv. 
-- Boken er bare delvis egnet som en første innføring i krystallografien. 
:\len for studerende kan den godt anbefales, særlig fordi den for en 
billig penge gir nyttige tabeller og figurer som ellers må søkes i større 

læreb0ker. 
Iv a r  Ofte d al. 

Edelsteine mul Perlen. Av K. ScHLOSS:VIACHER. Stuttgart 1954. 
280 sider. Ill. bl. a. 2 fargepl. Lerretsb. D :\I. 25,00. E. Schweizer
bart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 

Forfatteren, som tidligere har vært professor i mineralogi og 
petrografi ved Universitetet i Kønigsberg, er leder av <<Staatl. Institut 
fiir Edelsteinforschung>> i Idar-Oberstein. En rekke tillitshverv samt 
æresmedlemskap i tyske, engelske og amerikanske selskaper viser 
ytterligere at han er en fagmann av høyeste klasse. Tidligere har 
han utgitt et meget større verk; en fullstendig omarbeidet 3dje utgave 
av .!\fax Bauers <<Edelsteinkunde>>. Foreliggende bok, som er en mer lett
fattelig erstatning for en 4deutgave, er beregnet på juvelerer, gullsmeder, 
edelstens-sli pere osv. 

<<Edelsteine>> er her gjort svært omfattende, idet perler, rav og 
koraller også tas med. Halv-edelstener er et begrep som forfatteren 
anbefaler skal forsvinne. Ord som ekte, edel, naturlig og virkelig skal 
etter almindelige avtaler nå bare brukes om natursten i forbindelse 
med sitt riktige navn. Vendinger som <<Ekte Kaprubim eller <<Ekte 
syntetisk rubim er altså da gale. 

Den generelle del, ca. 80 sider, omhandler egenskaper og under
søkelsesmetoder. Det er gode redegjørelser bl. a. om <<Farbe>>, <<Farb
messung», <<Farbveriinderung>.>, <<Einschliisse>> osv. 

l den spesielle del, ca. 160 sider, behandles edelstenene gruppevis 
etter vanlig mineralogisk prinsipp. Det gies for hvert mineral fyldige 
opplysninger om kjemiske og fysiske egenskaper, dannelse, lokaliteter, 
produksjon, verdi og noe historikk. Videre liknende mineraler, imita
sjoner, syntetiske mineraler. Både produksjon og verdiangivelse Pr 

oftest ajour pr. sommeren 1953. 
Den praktiske del omhandler slipcformene og slipning, gravering, 

handelsveier etc. Som tillegg er det tabeller over lysbrytningsindex, 
spess. vekt og hårdhet. 

. 
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Ifølge forfatterens forord er boken ikke spesielt beregnet på 
geologer, men det er allikevel klart at en slik samling av opplysninger, 
hvorav en stor del kanskje ligger utenfor rammen av vanlige mine
ralogiske lærebøker, vil være til nytte for geologer. Et godt register 
gjør den også til en utmerket oppslagsbok. 

J. A. Do n s  . 

• V orges geotekniske institutt, 

som ble offisielt opprettet l. januar 1953, sender i disse dager ut en 
serie på tre publikasjoner, hver med to eller tre artikler. Selv om 
disse artiklene har stått i innen- eller utenlandske fagtidsskrifter, er 
det meget hensiktsmessig at instituttet gir ut sine publikasjoner 
samlet her i landet. Det er mange mennesker i Norge som er interes
sert i spørsmål om byggegrunn eller leirfall, men det er sikkert meget 
få av dem som kommer over utenlandske spesialtidsskrift. Ganske 
særlig vil geologer, hvis arbeidsområde jo grenser til geoteknikernes, ha 
interesse av mange av artiklene. 

Da alle artiklene er skrevet meget konsentrert og utstyrt med 
resyme, skulle det ikke være nødvendig med noe referat av dem her. 
Det får være nok å hilse den nye serien velkommen, og forøvrig henvise 
til fortegnelsen over publikasjonene. 
P u b l i k a s j o n  l: 

O. Folicestad og L. Iijermm: Norges geotekniske institutt. 
O. Eide og L. Bjermm: Geotekniske betraktninger over jords 

anvendelse som byggemateriale. 
1953. Pris, kr. 4,00. 

Publ ikasjo n 2: 
P. Holmsen: Landslips in Norwegian quick-clays. 
1. Th. Rosenq·vist: Considerations on the sensivity of Norwegian 

quick-clays. 
1953. Pris, kr. 4,00. 

Publ ika sjo n 3: 
L. Bjerrwn: Les pieux de fondation en K orvege. 
X. ] anbu: U ne analyse cnergetique du battage des pieux a 

l' a ide de parametres sans dimension. 
L. Bjerrmn: Porenwasser-Spannungen beim Bau von Erddammen. 
1953. Pris, kr. 4,00. 

Bergen, 6. mai 1954. 

Ni e l  s-H e n  r. Ko l d  e r  u p. 


