
NY LITTERATUR- REVIEWS 

K. R. MEHNERT : Migmarites and the origin of granitic rocks. Elsevier Publisbing Company, 

Amsterdam, 1968. 7" 
x l O", X -t-388 pages-t-indexes, 14 ta b les, 138 illustrations. Price: D Fl. 72.50. 

J. J. sederbom of Finland introduced migmatites into geology. His trilogy 'On migmatites 

and associated pre-Cambrian rocks' (1923-26-34) has remairred for 50 years the most com

prehensive text on this group of rocks, which is now recognized as a main component of the 

oldest and deepest parts of the earth's crust. 

Subsequent works and discussion by our most farnous leaders in hard-rock geology (Eskola, 

Wegmann, K. H. Scheumann, and many others) have substantially contributed to a clearer 

understanding and to new knowledge of these facinating rock complexes, but so far no com

prehensive treatise or special book has been published about migmatites. 

Professor Mehnert's book meets an obvious need in geological literature. In an authoritative 

and terse manner the petrology and genesis of migmatites are systematically explained in the 

text Supported by excellent photos and diagrams. The author has an intimate knowledge of 

his subject and a distinguished command of the vast literature which is quoted and discussed. 

But the book is much more than a compilation. The author presents original ideas gathered 

by his studies of migmatites, particularly in central and northern Europe. The reviewer is 

particularly impressed by his scheme of classification and nomenclature-partly an extension 

of his paper »Zur Systematik der Pegmatite» (1962). The leading idea is that a petrographic 
classification of migmatites (mixed rocks) re lies on the composition of the neosome ( =mobilizate 

or metatect). The three rock components neosome, paJeosorne (=parent rock), restite may, or 

may not, belong to the same mineral facies. The reviewer also emphatically concurs in the 

concluding paragraph: 'Regarding the beginning of the petrogenetic cycle, little can at present 

be said. 1t varrishes in the eons of pre-geological epochs.' 

The book is warmly recommended to all geologists, petrologists, and geochemists. 

T. F. W. Barth 

HANs PAULY: Geokemi. Polyteknisk Forlag, 1968. Format A5, 301 sider, Danske kr 60.00. 

Boken er skrevet for ingeni0rstuderende på kjemilinjen ved Danmarks tekniske Höjskole. 

Foruten en oversikt over kosmokjemien, gir boken en innföring i den almene geokjemi og 

en detaljert og stringent behandling av de kjemiske prosesser som finner sted i jorden, spesielt 

i den faste jordskorpe (=lithosfreren) og på jordovernaten (=hvor lithosfreren kommer i 

kontakt med hydrosfreren og atmosfreren). Boken avsluttes med en detaljert oversikt over den 

spesielie geokjemi av de 0konomisk viktige elementer og en geologisk beskrivelse av deres 

typiske finnesteder, samt en orientering om rådstoffprospektering. 

Forfatteren belyser på en meget heldig måte relasjonene mellom de geologiske krefter og 

jordskorpens geokjemiske oppbygging. Han behandler, delvis meget inngående, det geo

kjemiske kretsl0p, magmaers darruelse ved differentiasjon og krystallisasjon, de kjemiske 

prosesser som er virksomme under pneumatolyse og hydeothermal mineralisering. Han gir de 

geologiske forutsetninger og den geokjemiske betydning av redox-potensialet, ione-potensialet 

og hydrogen-ionekonsentrasjonen i meteorisk og juvenilt vann- precipitater- saltleier, bio

gene avsetninger, etc. -. Han beskriver metamorfosen og dens geokjemiske rolle. 

Et stort og uhyre viktig stoff blir på denne måte lagt frem for kjemi-ingeni0ren. Jeg håper 

derfor at også Norges tekniske h0gskole vii bli oppmerksom på denne tekst. For 0vrig slutter 

jeg meg varmt til fortatterens håp: »at bogen vii bidrage til at udbygge kontakter mcllem 

ingeni0ren og geologen i fremtidens udnyttelse af råstofferne». 

T. F. W. Barth 
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STANLEY N. DAVIES & ROGER J. M. DEWIEST: Hydrogeo/ogy. 463 sider. John Wiley & Sons 

Ltd., New York, London, 1966. Pris - i4 15s. 

Denne boken er en fortsettelse av 'Geohydrology' som for noen år siden ble utgitt av den ene 

av de 2 forfatteme (DeWiest). Hvis en ikke er fortrolig med nomenklaturen på dette feltet, 

kan kanskje begrepene geohydrologi og hydrogeologi virke noe forvirrende. Bruken av dem 

varierer også en del. Forfatteme har valgt å definere hydrogeologi som sammenhengen meJ

lom grunnvann og geologi, mens geohydrologi mer orofatter grunnvannets hydrologiske for

hold. 

Hovedvekten i 'Hydrogeology' er altså lagt på de rent geologiske aspekter ved grunnvannet. 

Boken er skrevet som et helt selvstendig verk som kan leses uavhengig av f0rste bind. Teksten 

dekker grunnleggende emner som vannets kretsl0p, vannets fysiske og kjemiske egenskaper, 

vannkvalitet, radioaktive isotoper i grunnvann, grunnvannets bevegelse og grunnvannets fore

komstmåte i forskjellige geologiske milj0er. Forfatteme har dessuten viet grunnvannsunder

s0kelser og utnytting av grunnvannet stor oppmerksornhet. 

Boken er skrevet ut fra forfatternes mangeårige forelesningserfaring ved universiteter og 

kurser, og en merker fort at dette er vel gjennomarbeidet og 'ford0yet' stoff. Fremstillingen er 

usedvanlig klar og velordnet. De mange illustrasjonene er meget instruktive og velvalgte. Noe 

som ytterligere h0yner bokens verdi, er de meget orofattende litteraturlistene en har etter hvert 

kapitel. Forfatterne har lagt stor vekt på å få med mest mulig av de nyeste arbeider på de for

skjellige ororåder (over 50% av den oppf0rte litteratur er fra 1960 eller yngre). Et orofattende 

forfatter- og emneregister gj0r at boken også kan nyttes som håndbok. 

Jeg har ikke tidligere sett noen herebok i dette emnet som gir en så god og orofattende be
handling av grunnvannets opptreden i forskjellige bergarts typer. Leseren får en utmerket innf0r

ing i hvorledes en skal sarnie de n0dvendige data og hvorledes en skal nyttiggj0re seg dem. 

I en slik generell innf0ring i hydrogeologi er det naturligvis ikke mulig å komme noe srerlig 

inn på de spesielie hydrogeologiske probierner en vanligvis st0ter på i vårt land. En får imidlertid 

bare håpe at potensielle norske hydrogeologer ikke lar seg skremme av forfatternes vurdering av 

grunnvannet i våre hjemlige bergarter: 'Few tasks in hydrogeology are more difficult than 

locating drilling sites for water wells in igneous and metamorphic rocks'. 

Fredrik Hagemann 

T. B. RIISE: Geoteknikk og fundamentering. Yrkesopplreringsrådet for bändverk og industri. 

Universitetsforlaget, Oslo 1968. 154 sider, 151 figurer. Pris kr. 39,-. 

I forordet til denne boken opplyser forfatteren at boken er skrevet med tanke på de 3-årige 

tekniske skoler. Likeledes opplyses at det ved utarbeidelsen er benyttet forskjellige publika

sjoner som grunnlag ved siden av de erfaringer som forfatteren har fra sin praktiske virksomhet 

i vegvesenet og som lrerer ved Oslo og Trondheim tekniske skoler. Boken må fölgelig betraktes 

som en lrerebok, og så vid t det kan ses, inneholder den intet nytt stoff. 

I det förste av bokens 14 kapitler som er kalt 'Geoteknikkens arbeidsområde', gis bl.a. en 

oversikt over de löse avleiringers geologi. Denne oversikt som er gjort meget kortfattet, er 

fölgelig blitt noe ufullstendig, og uheldigvis på et par steder tildels misvisende. Men det er 

forsåvidt ikke dette som er bokens sentrale emne. I et senere avsnitt om samvirke mellom 

geologi og geoteknikk sammenfattes ingeniörgeologiens oppgaver i forbindelse med grunn

undersökelse. Det synes dessverre ikke her klart å fremgå betydningen av kvartrer- eller 

ingeniör- geologiske forundersökelser för prövetaking foretas. 

Annet kapittel inneholder en kort oversikt over de vanligste klassifiseringsmetoder for 

jordarter, mens tredje kapittel tar for seg jordartene som bygningsmateriale. Her forklares 

delvis- ved hjelp av enkle skisser og diagrammer de viktigste geotekniske begrep samt de 

forskjellige jordarters geotekniske egenskaper. 

I kapitlene 4 og 5 omtales henholdsvis grunnundersökelser og alminnelige laboratorieunder

sökelser. Felles for begge kapitler er instruktive prinsippskisser og diagram. 
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Kapitlene 6-10 har som overskrifter 'Jordas stabilitet', 'Jordtrykk', 'Avstivning av utgrav

ninger', 'Setning av fundamenter' og 'Beregning av fundamenter'. Tilsammen dekker disse 

kapitler det viktigste i norske geoteknikeres håndbok, NGI-publikasjon nr. 16: 'Veiledning ved 

lösning av rundamenterings- oppgaver'. Disse kapitler gir rölgelig råd og eksem p ler på h vordan 

en på grunnlag av belastningsforhold, geometri og geotekniske pararnetre kan behandie 

stabilitets- og rundamenteringsproblemer rent beregningsmessig. 

Ovennevnte kapitler suppleres med et kapittel II 'Fundamenter på löse avleiringer' sorr tar 

for seg ulike rundamenterings-former på mer generell basis. 

I et relativt fyldig kapittel 12 gis det eksempler på utförelse av rundamenter og i kapittell3 

omtales kortfattet telefri rundamentering av byggverk som hus o.1. 

Forfatteren har valgt å avslutte boken med et kapittel om anlegg i rjell hvor han fra boken R. 

Selmer-Olsen: 'Alminnelig geologi og ingeniörgeologi' rerererer meget kort sikrings-metoder 

og stabilitet av fjellskråninger og fjellfundamenter. I en bok som denne om geoteknikk og 

rundamenteringslrere synes dette kapittel noe påhengt. 

Boken innledes med en relativt detaljert symbol-Iiste både på norsk og engelsk (avmerking 

av de symboler som er vedtatt av I.S.O.) og avsluttes med litteraturhenvisninger samt slikk

ordregister. 

T eksten er trykt på tospaltete si der. Eliers er boken utstyrt med en mengde klare og instruktive 

skisser og diagram. Boken er meget grei å finne rrem i. Selv om den på flere orneåder er kort

fattet og ufullstendig, er det likevel anmelderens oppfatning at den kan vrere en hendig inn

föringsbok for ikkefagfolk som önsker å sette seg inn i ingeniörenes mäter å undersöke lösmas

ser på. 

Einar Broch 

HANDBUCH DER STRATIGRAPHISCHEN GEOLOG IE Bd. XIII. Präkambrium /l Tei/, siid/iche 

Halbkugel. Redakti'Jr Fr. Lotze. Side 390 - 720, 25 figurnr, 21 tabeller. 
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1968. Innbundet DM 97.00. 

F�rste del som omhandler den nordlige halvkule, er anmeldt i dette tidsskrifts bind 

47, p. 206-208. I den nå foreliggende annen del behandies det brasilianske skjold, 

Afrika og Australia av henholdsvis R. Pflug, E. Machens og P. Bankwitz. Få geoioger 

i Norge, om noen, har lokalkunnskap om de angjeldende områder, og vi kan derfor 

bare takke for den presentasjon som her blir gitt. 

Det som i f�rste rekke interesserer oss i denne del Il, er professor Lotzes avslut

ningskapitel «Vergleichende Betrachtung des Präkambriums der Gesamterde». Han 

har tatt for seg de aldersbestemmelser som er referert i verkets to deler (fra Nord

Amerika 101 stk., Syd-Amerika 16 stk., Europa 125 stk., Asia 51 stk., Afrika 95 stk. 

og Australia 42 stk.) og finner grunnlag for å skille ut 12 globale «Aktivzeiten»: 600, 

800, 1000, 1300, 1500, 1800, 2000, 2300, 2500, 2800, 3000, 3250 millioner år. Den geo

tektoniske rera mellom 600 og 800 millioner år kalles assyntisk, den neste sinisk og de 

f�lgende - satpurisk, Iabradorisk, gotidisk, svekofennidisk, mesoafrizidisk, dharwarisk, 

algomisk, laurentisk, paleoafrizidisk og kubutisk. I Europa er alle Aktivzeiten repre

sentert, mens Nord-Amerika mangler de to eldste. 600 millioner år-aktiviteten mangler 

i Syd-Afrika og Asia, mens 1000 og 2000 millioner år tydelig finnes i alle verdensdeler. 

Påfallende ofte er lengden på en rera 200 millioner år. I biogreikum (post-prekam

brium) på 600 millioner års lengde har vi 3 Aktivzeiten: kaledonisk, variszisk og alpin 

med gjennornsnittlig tidsintervall også 200 millioner är. 

Når man tenker på alle feilkilder som kommer inn, fra pn'lvene blir tatt til gjen

nomsnittet blir valgt, fristes man til å sitere Peer Gynt - «Hvor udgangspunktet er 

galest, blir tidt resultatet orginalest.» I alle tilfelle er det interessant. Et stikkord

register på over 5000 ord bringer Präkambrium I og II opp blant de virkelig verdifulle. 

J. A. Dons 
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P. Mc L. D. DuFF, A. HALLAM & E. K. WALTON: Cyclic sedimentation (Developments 

in Sedimentology, 10). Elsevier Pub!. Co., Amsterdam 1967. 280 sider, 35 tabeller, 19 ill

ustrasjoner. Pris i 6.10.0. 

Mitt spl!lrsmål «hva er forskiellen mellom . .. 1» ga de tre universitetslrererne fra 

Edinburgh allerede på side 2 et overraskende svar på: «In our opinion the three terms, 

rhythm, cycle and eyelothem should be regarded as synonyms except that the latter 

always refers to sedimentary deposits. Cycle or rhythm, though referring on most 

occasions to the deposits, might also denote the period of time during which certain 

sediments formed. The use of the terms will be clear from their context.» Det var altså 

ikke nl!ldvendigvis noen forskjell! Den tilsiktede fleksibilitet, denne frykten for stive 

definisjoner som forfatterne tydeligvis har, går stadig igjen. Tendensen er uvanlig i 

geologien, hvor begrepene stadig blir flere, og forrådet av ledige ord er så begrenset. 

Ganske snart blir en klar over at dette er ingen lrerebok, og har vel aldri vrert plan

lagt å bli det heller, selv om forfatterne i forordet hevder: «this is the first time that 

a textbook has been written on the subject of eyelic sedimentation.» Det er imidlertid 

en veldisponert presentasjon og kritisk vurdering av litteratur innen emnet. Det sies: 

«The book sets out to be critical and controversial», hvilket er en god karakteristikk; 

det er bare beklagelig hvor lite konstruktiv den er. 

Etter et fl!lrste kapitel, inneholdende Introduction, fl!llger 10 kapitler, hvis overskrifter 

er: Cycles in fluvial regimes; eyeles in lacustrine regimes; transitional regimes (I North 

America, II Europe); epicontinental marine environments l, Il, III; flysch; sedimentary 

eyeles and fauna! change; general conclusions. 

Litteraturlisten inneholder ca. 500 referanser. At ingen av dem er norske kan jo 
selvfl!llgelig vrere forfatternes feil, men det gjenspeiler nok til en viss grad hvor lite 

emnet har vrert påaktet hos oss eller i hvor liten grad vi har brukt disse begrepene i 

overskrifter. 

Det hjelper oss lite å ha boken i hyllen for å bruke den som oppslagsverk, den egner 

seg ikke til det. Den er hverken billig eller lettlest, men det er nok den beste vei inn 
i dette viktige emnet. 

J. A. Dom 

NYE B0KER OM STRUKTURGEOLOGI 

PETER C. BADGLEY: Structural and tectonic principles. Harper & Row, New York, 1965. 
521 sider. 

E. H. TIMOTHY WHITIEN: Structural geology of folded rocks. Rand McNally & Company, 

Chicago, 1966. 663 sider. 

JoHN G. RAMSAY: Fotding and fracturing of rocks. McGraw-Hill, New York, 1967. 568 sider. 

Det finnes fra f0r en del avanserte lrere- og håndb0ker i strukturgeologi; av disse er 

de Sitter og Turner-Weiss de som er best kjent hos oss. De tre som skal omtales her er nye 

fra de siste tre år. A gi en sammenlignende vurdering av dem er ikke lett. En stor del av stoffet 

vii vrere noenlunde det samme i alle, men hver av dem vii også ha noe stoff som ikke finnes 

eller som er mindre inngående behandiet i de andre. For å få dekket alle sider av emnet, kan 

det vrere godt å kjenne dem alle; i minst en av dem vii man kunne finne frem til det stoffet 

som en har srerlig bruk for eller interesse av. Ingen av de tre nye b0kene behandler mineral

regulering i bergarter; på dette området vii det nu snart vrere behov for en ny bok som kan 

gi en oversikt over de nyeste resultater. 

Badgleys bok gir en srerlig utf0rlig behandling av tektonikk i det store med kapitler om 

eruptivers strukturelle forhold (som grenser inn på petrografien) og om 'world wide orogeny.' 

Disse kapitler er illustrert med mange geologiske kart og profiler, slik at det blir meget av 
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regional geologi. Den tekniske utf0relse er meget god og kan gi nyttige forbilder for alle som 

strir med å Iage kart og profiler i svart og hvitt. 

Også Whittens bok er rik på regionalt stoff, som gir gode eksempler på tolkning av struktur

data. Boken har et kapitel om strukturpetrografi, den del som behandler forskjellige faser av 

mineraldannelse og porfyroblastese i korretasjon med faser av foldning og metamorfose. Det 

er videre et kapitel om statistisk behandling av observasjonsdata, som muligens vii bli et nyttig 

verkt0y for fremtidens geologer. Boken slutter med en alfabetisk liste over terminologien for 

folder, med riketig av litteratursitater. 

I Ramsay's bok er hovedvekten lagt på det teoretiske grunnlag og på beskrivelse av metoder 

til bearbeidelse og tolkning av strukturdata. Den begynner med en inngående behandling av 

spenning og deformasjon i to og tre dimensioner og har også eliers meget av matematisk 

behandling av forskjellige fenomener. Selv om den matematikk som brukes er elementrer, 

kreves det ofte hjemeslit for å f0lge med ved f0rste gangs lesning. Slike metoder kan selvsagt 

ha verdi og interesse f0rst når de viser seg brukbare til bearbeidelse og tolkning av observerte 

data;-det får bli geologenes sak å pr0Ve dem. Boken gir et klart bilde av tendensen i nutidens 

strukturgeologi mot en eksakt behandling, som vii virke 'sophisticated' på de fleste fordi de 

ennu er nye og lite kjent utenfor spesialistenes engere krets. -Et interessant avsnitt i boken 

handler om Ramsay's system til objektiv geometrisk klassifikasjon av folder ved stillingen av 

isogonene, et begrep og uttrykk som er oppfunnet og definert av ham. 

Trygve Strand 

REGIONAL GEOLOGY OF CzECHOSLOVAKIAPart Il, The West Carpathians, edited by M. MAHEL' 

and T. BUDA Y. Publisbing house of the Czechoslovak Academy of Sciences. Licensed edition 

for the western world: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 723 sider, 100 

fig. i teksten, 19 foldeplansjer, 76 sider fotografier, lerrets-bind, DM 70. 

Det stort anlagte verk om Tsjekkoslovakias geologi er anmeldt i dette tidsskrift tidligere 

(N.G.T. bd. 47, p. 383). Den gang var Part II i trykk,nå er den kommet og overgår Partl både 

hva sidetall, plansjer, vekt (2 kilo) osv. angår. Anerkjennende uttrykk og moderat kritikk gitt 

i forbindelse med f0rste del gjelder også for annen del. Det er virkelig utf0rt et kjempearbeide! 

Mengden av opplysninger er enorm, språket er imidlertid t0rt, tungt og omstendelig. At 

enkelte hevdvundne ord har fått et annet innhold, gj0r ikke saken lettere. For eksempet er 

'formation' brukt 'for a genetic set of facies of one development stage in a given geotectonic 

zone'. Cirka 100 reproduksjoner av fotografier av god teknisk kvalitet er samJet bakerst i 

boken. Svrert mange av dem er usedvanlig uinteressante for den internasjonale teserkrets verket 

er beregnet for. Man må ha sterke motiver for å ha mot til å gå i gang med et studium av verket. 

J. A. Dons 


