
Redaksjonelt:

STEIN fra Grua
til Kongsvinger
Soler og Odal (og Vest

Varrnland) geologiforening
kom tidlig pa formiddagen
til Grua. En dugelig arbeids
gjeng pa femten engasjerte
medlemmer som ternte det
tunge STEINbladlageret pa
under halvtimen! Og der
med fikk Hadeland Berg
verksmuseum bedre plass
og redakteren mer tid til a
redigere. Forrnalet med f1yt
t ingen til Kongsv inger er
ogsa a fa en mer effektiv dis
tribusjon av tidligere utgivel
ser.

Ette r bladsjauen var det
tid for adspredelse og siden
tipphaugen til rv 35 tunne
len bare var fa hundre me
ter unna gikk turen selvsagt dit. Her var nok a ta av
og mye a finne. Bra slipemateriale , hornfels i mange
varianter, og noe mineraler; srnakrystaller av kal-

sitt, stilbitt (til heyre)
og andre zeolitter,
svovelkis, prehniU,
mm . Beste stuffen
var vel denne (over):
kalsitt (gule ternin
ger) overstredd med
apofyllitt pa stilbitt, 
ganske pent.

Etter en dray times
romstering i stein
haugen i den fine
augustdagen var det
hjem til redakteren --> s.35
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for kaffe og medbrakt mat.
Riktig trivelig var det a ha be
S0k, og de tok med seg re
sten av STEINlageret fra ga
rasje og andre gjemmer, sa
na skat noen stuffer som har

,...,.,.,•.,- fr istet tilvrerelsen utenders
inn, og godt er del. Da de dro
estover over asen fikk de vei
ledn ing om hvor pa

rv35traseen det kunne veere muligheter for litt
syenittd rusemateriale. ("Fjell 13", se nr.3/02). Der

Manuscripts/GeoNecrotica/
Hedegaard, Claus. 200 Ib. Fra geo logi til glemsel,

Stein 28(4), 3-5
Hedegaard, Claus. 2002a. Geology or oblivion, a

self-help guide. Minera l New s , 18(1),2, 4,8-9
Hedegaard, Claus. 2002b. Fra geologi til glemsel

- et kampskrijt, Stenhuggeren 28(3) , 3- 7

var jeg innom dagen etter, pa
sendaqsetterm iddaqen , og
fant jeg denne , - et l itt ille
medfarent arbandsu r, Ingen
pa anlegget ville vedkjenne seg
ktokka. Sa skulle det vrere slik
at noen sayner den sa si ifra,
den gar erma!

Redaksjonen avsluttet 9. de
sember 2002. ghw

NAGSNYTT/STEIN 1981 TIL2000.)
Det som gjelder er altsa: Hvis noen na vii ha, - og det er det jo stadig, tidligere

utgaver av NAGS-nyttiSTEIN sa finnes disse pa Kongsvinger. De kan bestilles
fra Soler og Odal geologiforening til samme pris som tidligere. Det vii si kr.10,
pr eks. Spesialpris kan avtales for foreninger som tar tier enn 50 eks. til verve
formal. Bestillinger til Jan Berggren tlf. 62814412, 92207878.
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