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Drnosaur

bruk i media og spor seg

hvorfor det finnes flere
dinosauravbildninger i dag
enn det noen gang har vrert
dinosaurer. Hvorfor dino-
saurene "accorded special
treatment totally out of pro-
portion to their practical
and scientific importance"
og hvordan et symbol for
feilslitt utvikling og utdoen
blir en kommersiell attrak-
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sjon. Paleontologer blir fremstilt som skattejegere

lignende Indiana Jones, noe som har falt en del
Nordamerikanske paleontologer tungt for brystet.
Dette er en oppfriskende og provoserende bok med

en konklusjon som kan sammenfattes som "the time
when dinosaurs ruled the earth is now, and their
rule is synonymous with the global dominance of
American culture".
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Demringen
heter bygdeboka til Stange kommune og den star-

ter virkelig med begynnelsen. Det skulle bare man-
gle forresten. Det er jo Ole Nashoug, mangeirig
krumtapp i Hedemarken geologiforening, som pi
70 sider i denne boka har tatt seg av geologibiten.
Og dermed blir boka "riktigere" enn bygdeboker

flest. For det er jo slik att radisjonelt si noyer man

seg med i omtalemenneskenes liv og virke, men
legger lite vekt pi hvorfor de har kommet til, og
slStt seg ned p6, akkurat dette stedet. Men her er
altsi det basale ressurs- og kulturgrunnlaget grun-
dig dokumentert, med andre ord geologien. Geologi-
delen er prisverdig pedagogisk lagt opp, riktig i
professor Steinar Skjeseths ind, - med gode illus-
trasjoner, for kart, plansjer og foto er tydelige og
gir umiddelbar innsikt. Du vil forsti hvorfor omr6-
det er et av Norges viktigste jordbruksomrideq men

ogsi litt om hvordan ametystene i forkasningen mot
Brysisen ble dannet eller, - og dette er ny viten, at

ristoff(kvarts) ble tatt ut i brudd pi ostsida av Mjosa
og fraktet over til glassverkene pi Gjovik, Biri og

Hurdal, og ikke viste vi at det finnes to gamle
klebersteinsbrudd i Stange.

Boka er pi ca 300 sider, koster 380,- kr og kan

skaffes fra lokale bokhandlere eller fra Stange kom-
mune.

Gratulerer Ole, - fin bok!
ghw

Sjeldne bsker!
lnnbundet ekspl.av W.C.Brogger: "Die Mineralien der Syenitpegmatitgange der

Srjdnorwegischen Augit- und Nephelinsyenite" 1890. Selges til hoystb. over kr.3000.
Har ogsA meget pent ekspl.av W.C.Brogger og Nordahl Rolfsen:"FRIDTJOF NANSEN

1861-1893", med originaltegn. Fra 1896.

Gi bud !

HenwRoy Kristiansen
E-mail: rqt@,ungerno eller t1f.69376161, event. Postbol<s 32 1650 Sellebakk
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