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Figur 2. Echinocorys sp.. Halk Hoved,
Danmark

Ringene opstår på forvitrede fossiler eller kalkplader ved en ornkrystallise
ring af silikater. Under denne proces bliver kalken på fossilerne eller kaLkpla
derne opløst og erstattet af kiselsyre. Den unge geolog Volkmar Wroost, der
i 1936 blev begravet under et skred på Rugen, har i en afhandling med titlen
"Vorgange der Kieselung am Beispiel
des Feuerstein der Kreide " beskreve,
hvad der sker, når ringene OPStårpå sø
pindsvin, hvor de danner mønstre, der
ikke er helt så klart koncentriske men
mere arabeskagtige. (Figur 2)

Lige siden jeg fik fingre i "Geologischer Fuhrer fur den norddeutschen Gc
schiebesarnmler" af Werner Schulz har jeg kendt til en betegnelse for sådan
ne ringe:"Buchsche Kieselriage". Denne Buch var en af disse økonomisk
uafhængige ungkarle, der idet 19. århundrede foretog talrige geologiske rej
ser j Europa og udgav afhandlinger 0111 mange emner. I 1831 beskrev han så
disse ringe, som nu bærer hans navn.

Christian Leopold von Buch (1774-1853) og hans kiselringe
Af h,tteFrederiesen
For et lille års tid siden viste nogen mig en smuk enkeltkoral. (Figur 1) Den

så ud, som om en billedskærer
havde muntret sig med at skære
ringe ud iydersiden. Tanken
faldt uvilkårligt på elfenbensud
kæringer. Men det er såmænd
noget, der er kommet til uden
menneskelig indgliben - lige
så stille og over laaaang tid.

Pig/w 1. Bnkeltkom/. Strallt!fi/f/tl,
Dallmark
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Figtlr 4. Belemnit, RnjleKlillt, Dans/ari:

Ligesådan på belemnitter. (Figur 4). Indtil i år har jeg levet iden vildfarelse, at
fænomenet var knyttet til fossiler fra perioderne Kridt eller Danien.

Figur 3. Pj,CJ10dollte sp'}
SOflgstmp Klint, Danmarl:

På den tykskallede mus
ling Pycnodonte oesiatlarzs
optræder der ofte
"Buchsche Kieselringe".
(Figur 3).
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De fleste eksempler på "Buchsche Kieselringe" er hentet i min samling. De
er repræsentative, men jeg er sikker på at der i andres gemmer ligger meget
smukkere eksemplarer. Tag luppen frem, gå på jagt og lad os se dine kiselrin
ge på et møde i klubben eller med et billede til klubbladet.

Figllr6.
Bmc/!yp,ion (B.)
sell/igloboso,
Gotland, S velige

Siden har jeg haft den fornøjelse at se en brachiopod fra samme tid og sted
med hele overfladen dækket af ringe. (Figur 6).

Figlll"5. Ellkeltkoro~
Rollllklil1t, Gotlol/d, SVCligC

På en strand på Gotland
blev jeg klogere: der lå en
koralstump på en centi
meter pyntet med de fi
neste miniatureringe.
(Figur 5). Og her er der
tale om et fossil fra Silur
tiden.

Side 5STENH UGGEREN2015/4



Danekræ DK 648 blev erklæret dånekræ i 2012 - efter en del forviklinger må
man desværre nok sige. Når danekræ behandles, plejer udvalget, som be
handler sagerne, at have de faktiske stykker liggende på bordet. l det forelig
gende tilfælde blev denne praksis dog undladt og i stedet blev sagen ekspede
rer baseret på fotos, af den simple grund at det er lettere, når der er tale om
meget små fossiler. Men da den erfarne finder, Olga Rasmussen, fik afgørel
sen tilsendt gjorde hun indsigelser! Det var nemlig ikke det ravfossil, hun
havde indleveret. Ak - et foto af et alldet ravstykke. også indleveret til dane
kræevaluering, vat fejlagtigt blevet behandlet som DK 648. "Errare huma
num est", som man siger - men det var nu alligevel ikke godt med denne
bommert, for nu at skrive det mildt. Så sagen måtte på dagsordenen igen,
denne gang baseret på fotos af det rigtige stykke. Mange mere eller mindre
særegne forviklinger har danektæudvalget være ude for i de 25 år, der er gået
siden danekræordningen blev indført ved lov i 1990, men ligefrem at behand
le et forkert stykke var første gang. Og forhåbentligt sidste. Sagen har med-

Indledning om mellusen og sagens behandling
Af Amc Tborsbqj Nielsen, lok/m; dr.saent., Slatclls Naturbir/nri.rke MI/.retllll

Ravstykket med de nwngc fossiler,
bl.a mellusen DK 648. Gjerrild
Nordstrand.
Foto: Sten L. fakobscn (SNM-GM)

Finder af ravstykket med mellusen og flere andre fossiler er Olga Rasmussen
i Grenaa. Hun er medlem af klubben, og det er med stor glæde, at vi her
bringer hendes interessante, om end størrelsesmæssigt lille (1 mm) fund. Så

"ridt jeg kan se fra den modtagne kor
respondance, er mellusen nært be
slægter med en nybeskrevet art,
PC/titlIis gregorilIs.(Red.)

En ny art af mellus i baltisk rav, danekræ nr. 648
lItfed indlednillg af Arne ThorJb~j NiciselI og beskrevet cr!Stig .Andersen
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Mellus kendes også i nutiden, særligt af haveejere, for de små insekter
er trods deres lidenhed store skadedyr, ofte fejlagtigt kaldet "hvide fluer".
Ekskrementerne fra larverne fra mellus kan give et glinsende og klistret over
træk på bladene af angrebne planter. Flere nulevende arter er almindelige i
Danmark, mens de fossile er langt mere sjældne, faktisk yderst sjældne. Der
er dog tidligere udnævnt en mellus bevaret i rav som danekræ (DK 369). Den
er i øvrigt er afbildet på side 165 i bogen "Danekræ - Danmarks bedste fossi
ler", udgivet af Gyldendal, Det tidligere fund var et usædvanligt velbevaret
hanligt eksemplar af samme ubeskrevne art som DK 648, som er et hunligt
eksemplar, hvilket ses af, at den mangler de sakseligneude genitalier. Det nye
fund er knapt så velbevaret som DK 369, og bagvingernes karakteristiske
farvemønster er ret utydeligt. Selvom der nye fund er mindre godt bevaret,
er det alligevel vigtigt for beskrivelsen af denne nye art, som endnu ikke har

Heldigvis var det korrekte fossil også et danekræ og desuden særdeles sjæl
dent. Der er nemlig tale om første hunlige eksemplar af en ubeskrevet art af
mellus (familien Aleurodidae), indeholdt i et ravstykke sammen med Bere
andre insekter (galmyg, dansemyg, springhale, ubestemt Pinsektlarve) samt en
Lilleog stor edderkop. De andre insekter og edderkopperne er mere alminde
Ligtforekommende i rav og desuden ikke særligt velbevarede, sil her er der
ikke tale om danekræ. Ravstykker blev fundet på Gjerrild Nordstrand nord
for Grenaa og formodes at være fra Eoeæn, hvorfor det er i storrelsesorde
nen 50 millioner år gammelt. At det er endt iDanmark skyldes Istidens glet
sjere.

En edderkop i snmme stykke
rav.
Foto: Sten L. Jakobsen (SNM
CM).

føn at praksis med at have de aktuelle stykker ved hånden, når de behandles,
nu kun helt undtagelsesvist fraviges.
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II
l mm

Foreløbig beskrivelse (på basis af billeder ... ):
Cylindrisk stykke (x cm x y cm) af helt klart, rødgult rav med indeslutninger
af mellus, galmyg, dansemyg. springhale. ubestemt Pinsektlarve samt lille og
stor edderkop. Kun mellusen. '" er muligt danekræ. De andre insekter, og
vist nok også edderkopperne, er mere almindeligt forekommende i rav og
desuden ikke særligt velbevarede.

Valuarudtalelse vedr. DK-648
Første fund af hunnen af ubeskrevet art af mellus (fam. Aleurodidae) fra Bal
tisk rav (Eocæn).
Finder: Olga Rasmussen. Findested: Gjerrild Nordstrand.

Evaluering og videnskabelige betragtninger over mellus en
Af'stig Andersen

fået et videnskabeligt navn. Det er på denne baggrund, at det sjældne fund er
erklæret danekræ.
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Danekræbogen
Bonde, N., Andersen, S., Hald, N. & Jacobsen, S.L. 2008. Danekræ - Dan
marks bedste fossiler. Gyldendal. 225 pp.

Konklusion: Dr. Szwedo var med til at foreslå en godtgørelse på (beløb ude
ladt) for det forrige unikke fund af en han af en ubeskrevet mellus. Det nye
fund af en hun er mindre godt bevaret, men er vigtig for beskrivelsen af ar
ten, der kræver vigtige karakterer af både antenner, vinger og ben. Altså er
den videnskabelige værdi af det nye fund noget mindre. Jeg foreslår derfor en
dusør på (beløb udeladt).
Den 6. Februar 2012, Stig Andersen, cand.scient., Ph.D.

Bedømmelse: Min valuarudtalelse fra 2003 blev udfærdiget i samråd med en
kollega fra Polen, Dr. Jacek Szwedo, som er specialist i cikader, og som gæ
stede Geologisk Museum på denne tid. Han har nu (sammen med Jowita
Drohojowska) beskrevet en meget lignende art .... Jeg har set billedet af
denne art, som har gaffeldelt midterribbe ligesom den almindelige art. Der er
altså stor interesse for denne gruppe blandt forskere. Det fremgår af de man
ge artikler om gruppens slægtskabsforhold, der er publiceret for nyligt, fra
både baltisk og Kridtridsrav (kendes fra Burma og Libanon). Jeg har nu sendt
billederne af både han og hun af den nye art til polakkerne, der arbejder vide
re med at beskrive de fossile mellus.

Undertegnede undersøgte allerede stykket for 5-6 år siden. Det var kort efter,
at fundet blev gjort. Jeg foreslog dengang, at det blev indstillet til danekræbe
dømmelse pga. mellusen, som jeg allerede kendte fra et fund, nemlig danekræ
nr. 369, som er afbildet i Danekræbogen (side 165). Man ser tydeligt forvin
geribbernes forløb (med udelt midterribbe), der klart viser, at det drejer sig
om den ubeskrevne art og ikke den almindelige art (med gaffeldelt midterrib
be). Det tidligere indstillede danekræ blev beskrevet i min valuarudtalelse fra
12/62003 (vedlagt) og er desuden beskrevet i danekræbogen. Det gamle
fund var et usædvanligt velbevaret, hanligt eksemplar. Det nye fund er et
hunligt eksemplar (den mangler de sakselignende genitalier), men det er
knapt så velbevaret, idet bagvingernes karakteristiske farvemønster er ret uty
deligt.
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Mineralet, som bærer Claus's navn stammer fra to miner i Chile.Det er ke
misk set en fosfat-hydroxid-forbindelsemed et indhold af natrium, calcium
og magnesium. Formlen for mineralet ser således ud: (Ca,Na)9(Ca,Na)Mg
(P04)G(P030H). Krystalklassener trigonal og mineralet hører sammen med
beslægtedemineraler til i "\Vhitlockit-glUppen", som omfatter:

Her er det sidste klub
bil/ede af Ciaes, der
holderforedrag om
Namibia-mineraler i
november 2008.

En af de få hædersbevisninger,der er inden for mineralogi og palæontologi,
er at få opkaldt et mineral eller et fossil efter sig.Det er noget helt specielt,
når dette sker.
I år tilfaldt den ære ClausHedegaard, der jo desværre døde alt for ung som
46-årig i 2009.Han fik opkaldt et nyt mineral efter sig,Hedegaardit, som vi
sigerpå dansk ellerHedegaardite på "internationalsk". Claus var til stor inspi
ration og glæde for os, som medlemmer af samme klub, men han havde des
uden et meget stort internationalt netværk af først og fremmest mineraloger
fra stort set allekontinenter med undtagelse af Antarktis.Han var bl.a. den
person, der altid kunne fremskaffe et ønsket mineral eller en specielkrystal.

Hedegaardit -et nyt mineral i2015
Af Søren Bo Andersen
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Det har ikke været til at finde et sikkert foto af Hedegaardit på nettet, men
det ser ud til, at de øvrige medlemmer i Whitlockit-gruppen alle danner far
veløse-hvidagtige, nogenlunde ens udseende krystaller. Så jeg har valgt i
stedet at vise et billede af det mineral, der karakteriserer gll.lppen,
Whitlockit og så et lidt tvivlsomt foto af Hedegaardit.

Whitlockit

Tuit

Strontiowhitlockit

Merrillit

Ferromerrillit

Ca9Mg(PO~)6(P03F)

ca9NaFe2;(PO~)7

(Ca,Na)9(Ca,Na)Mg(PO,)o(P030H)

Ca.NaMg(PO')7

Sr9Mg(P04MHPO,)

Ca3(PO')2

Ca9Mg(PO,),;(HP04)

Hedegaardit

Bobdownsit
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Tidsskriftartiklen, hvor mineralet blev navngivet:
Il7'itzke, T., Pbi/lipJ, B.L, IFøemcl; Lt7.,Cøl/lI/j"Do,J.M v., Fiirber, G. cif/d Contrei
ra Fi/bø, RR. (2015) - Hedegaardite,IMA 2014- 069. O\lMNC Newstener No.
23, Febma1)' 2015, page 54;Mtilerawgical Maga'{jlle, 79,51-58.

Hvis man er interesseret i yderligere tekniske specifikationer og detaljer om
Hedegaardit, er der et sted på nettet om mineralet:
Imp://w",w.mindat.org/min-46S08.hrml Herfra er der et par l.inksvidere.

De to lokaliteter i Chile, hvO/fra Hedegaardi: kendes itulti! videre.
Midtpå k01"tet:Antojågasta Prooince,Mtjillo/lcs peninstda, Cct7'OMl!itilof/es,

øg'Oven!på kørtet:IquiqaeProuinæ,Punta deLobos, LobøsMine.

c..(~Y"11'

Son Miguel
de Tucumån

o
Terme, d~
R(O'!ondo

(

StlnoSalv.dOf., oSaJlPedro
de JU}uy rle .h,lllJY

Salla
O

'.cuba

I

Son
le N\le~a0"'0

ro,lj_
D

POIes}
o

suereo

Go gie
Chile

Antofaqasta
D

...fin..

Localities for Hedegaardite
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Men jeg kan fortælle, at vi tilbragte en hej dag på de vældige skråninger med
sol, madpakke, regn og mudderkager under støvlerne, og vi samlede rigtig
mange fossiler indsmurt i ler. Hjemme på hotellet brugte vi tekøkkenets
vask til en første nødtørftig afrensning, som forløb problemfrit undtagen
hos de to stakler, hvis køkkenvask af ukendte årsager manglede et rørsryk
ke. Det gav våde tæer, lidt opstandelse og et godt grin.

Morgenmødet med
Hr. Giinter Scharnhorst

En times køkørsel på motorvejen ned gennem Tyskland forsinkede vores
ankomst til hotellet iHover. Men til gengæld havde vi haft fornøjelsen af at
følge et vejarbejde pyntet med hundredvis af ensartede grusbunker, fulgt
hvordan det sank faretruende i en med trafikants familiepakke med chips,
set en lastbilchauffør med bare tæer i forruden. Mindeværdig var også graf
fitien på en motorvejsbro: "Sprayer sind Idioten". Sig ikke, at der ikke fin
des humor i Tyskland. På klubbens stamrestaurant, La Plaka i Isernhagen,
blev vi modtaget med græsk hjertelighed og madportioner i forhistoriske
størrelser (og jeg taler ikke om hungerpcrioderne).

Foran Holcim Zementwerk i Hover stod vi lørdag morgen lidt k-uldskærei
morgenluften og ventede på at Hr.Gunter Schamhorst skulle komme og
lukke os ind i forhallen til den store saniling af fossiler og mineraler, han
har opbygget til glæde for de mange, der besøger graven. Gad nok se hans
private samling. På slaget ti lagde vi fra, og en lang kortege af biler slyngede
sig gennem den morgensrille landsby, ud i landskabet og ned ad rampen til

b b den store grav med de
In~J.,.,.~I!._"'~~ mægtige maskiner. Jeg

kan ikke beskrive den så
godt, som de videoer man
kan se på nettet på youru
be, så dem lægger jeg et
lio.k: til.

En tur til Hover og Misburg i september 201 5
Aflytte Frederik.ren
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Del' var også blevet funder pænt mange svampedyr. bl.a. Coclopt)'clJitl!71sp.
("solsvamp"), Camerospongiafimgiformis ("øjesvamp'J, Po!ybldstidilJm sp.
("rosensvamp") og C)stispoflgia monastoma (en fætter til "øjesvampen"). Det
meste betagende ved de eftertragtede "solsvampe" er, at de hal' en slående
lighedmed de paddehatte, vi møder ude igræsplænen,og som hører til et
helt andet sted idet levendes systematik.Som det hører sig til, blev dagens
oplevelserledsaget af kaffemed tilbehør.

Lindas spektakulære fund af den
usædvanlige, 13cm lange belemnit,
i øvrigtmed en bevoksning af etpar
Ancistrocrania-brachiopoder?

Ved fremlæggelsenaf fossilerom aftenen var det helt tydeligt,at denne
gang fyldtebelemnitteme mest. Man så mange Goniotentbis qaadrata, enkelte
Ac/iIlOCCll1ltIXl/ems, og Linda kunne fremlæggeen 13 cm lang belernnit af en
type, som ingen kunne mindes at have set iHover. Vi glæder os til at høre
nærmere om den. Der var flere enkeltkorallerParasmilia sp., en 2 cm stor
langhalsplade,brachiopoder og selvfølgeligogså søpindsvin:EcIJinocol)/J sp.,
Ga/eo/a sp., Calerites sp. og Mitras/er sp.Mange havde besøgt Gunter Scharn
horsts velassorteredefossiludsalgog erhvervet både sjældenhederog skøn
heder.

Mennesker og
maskiner kæmper
om kap.
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Links til videoer:
hrrps:llwww.yourube.com/watch?v=llcf fcAEsRg
hrrps:llw\Vw.yourube.com/warch?v=SPr?iRV1590
Link tilArbeitskreis Palåontologie Hannover:
bttp:llw\V\V.ap-h.de/home.hrml
Link til Ralf Krupps hjemmeside om svampe fra Misburg og Hover:
bttp:!/\Vw\V.creraceous.del

Sådan en weekend får alt for hurtigt ende. Mens det gode arbejde med at
vaske og pille detaljer frem på de fundne fossiler foregår herhjemme kan vi
sende en tak til både chaufførerne Kaj ogJens og tilLinda, der med vanlig
effektivitet havde sørget for alt det, der ikke ses, når det er gjort godt. Og
det kan hun bare. Tak for godt selskab til alle.
Fossilklubben i Hannover har udgivet en bog om fossilerne fra området:
"Fossilien aus dem Campan von HO\Ter".Den er udsolgt, men jeg har et
mindre restlager. På klubbens hjemmeside kan man læse alle de gamle klub
blade til og med 2012. Der er en masse gode artikler. Også om danske fos
siler.

Et meget flot eksemplar
af en solsvamp, Coelop
tychium agaricoides blev
fundet i Misburg

Om søndagen gik vi løs på blokkene i den nordlige del af Zementfabrik Teu
tonias grav i Misburg. Et par pæne solsvampe dukkede op. Der blev funder
flere belernnitter og brachiopoder. Og så var det desværre slut for denne
gang. Hjemad i rolig søndagstrafik uden lastbiler, ophold for at spise og købe
ind.
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Forkislede Si/mtirlsfos.ri/er(=silicijit'tltel)fim
det lost i kWltssalldet. Transponerer hertil i
Miocæn cif vældigeflodcrfi'tl Østersoområde:

Efter en rundtur j graven var et par pæne lyse stykker forkislet træ bragt for
dagen. Der er i årenes løb gjort berømte fund af stammer, der står med
mørke uforstenede rødder i brunkulslaget og gulfarvet forstenet stamme i
det overliggende lag af k-vartssand. Hele balladen starter for omtrent 22 mil
lioner år siden med at store nåletræer i familie med vore dages sumpcypres
ser vælter ud i en iltfattig sump med masser af rådnende plantemateriaJe.

Siden bliver de dækket af enorme

I mængder af k-vartssand, og så kan den
langsommelige proces, hvor kiselsyre
indtager pladsen i stedet fOJ det levende
træs celler, begynde.

Voeruadsbro gmsgrallefl med det

miocaneflodeuartssand og lagcif
blff//ktlloggytje ien datidig soqf
/~jJillg.

I snart mange år bar Jysk Stenklub haft tradition for at slutte sæsonen med
en grusgravsrur. I år faldt valget på en kvartssandgrav ved Voervadsbro og
en mere almindelig grusgrav iØstbirk. Med høj blå himmel, hvide skyer,
røde rønnebær og glødende efterårsløv på nedtinden ankom en pæn del af

klubbens medlemmer til den
første grav. Farveorgier fort
satte i graven med de godt
40 meter tykke aflejringer af
gyldent k-vartssand med sorte
brunkulsbånd.

Fra en tur i søhøjlandet
Afbtte Frederiesen(fotosArt/e Dich)
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Udsigt overgmsgrC/veni
Østbirk

Og så fordelte vi os ellers efter lyst og formåen i det store område med
sand og grus, som har ligget på stedet siden det blev bragt hertil for mere
end 10.000 år siden. På den efterfølgende "jagtparade" lå der bl.a. et meget
stort EcbiIlOCOO'S-søpindsvin, en mulig krebseklo, flere stykker "silkespar",
både i udvasket stand og i matrix.

Mari skal derjo til såda» en
prægtig dag i rietfri. Her spises~~-

l en bunke med frasorterede småsten fandt en tålmodig samler en håndfuld
forkislede min.ifossiler: bittesmå enkeltkoraller. søliljestilke og
"bikage koraller" m.m. - de helt samme fossiler, som vi tidligere på året væl
tede os ioppe iSilurtidens aflejringer på Gotland.

Da vi kom til den nærliggende grusgrav i Østbirk, var det blevet frokosttid.
Et langt stykke transportbånd (ikke idrift) kunne rumme alle bagdelene, så
der sad vi og gumlede med udsigt over den forjættende grav med bunker af

sten ialle størrelser. En en
kelt rovfugl slog lige et slag
hen over området og gjorde
frokosten til en fems tjernet
oplevelse.
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Boganmeldelse: Danske strandsten - en guide
Ditte Frederiesen

Forlaget Gyldendal har iår udgivet en god lille bog om strands ten. Forfat
teren Troels V. Østergaard siger i forordet at "Jeg har bestræbt mig på at
man skal k-unnehave glæde af bogen og bestemrnelsesnøglen uden forud
sætninger af nogen art". Og det er efter min fornemmelse lykkedes rigtig
godt. Enhver kan opdele fundne strands ten iplettede, stribede og ensfarve
de. Der starter bestemmelsesnøglen nemlig. Og med både register og ord-
forklaring til er man godt hjulpet til mere viden.

Afsnittet "Seks almindelige spørgsmål" giver svar på
følgende:
Hvor kommer stenene fra?
Hvordan er stenene transporteret?
Hvad er vandreblokke og ledeblokke?
Hvor gamle er stenene?
Hvorfor er der kun sten ved nogle strande?
Hvorfor er ikke alle sten runde?
Bogen er forsynet med et godt stift bind og en solid
hæftning som gør, at:man uden betænkning kan

stikke den i lommen til næste strandrur. Den passer lige til en
frakkelomme. Og så kostet den kun lSOkr.
Troels v.Østergaard: Danske strandsten - en guide. Gyldendal. 2015.
ISBN 978-87-02-18164-7

Den gellfillldllejembclI1cbro.På hele selskabets vegne vil jeg sigeLinda og Hans
tak for dagens mange gode oplevelser. Geologi og kulturhistorie tilsat godt
samvær i frisk luft isøhøjlandet kan anbefales.

Dagens sidste stop blev gjort iBrædstrup ved en gammel jernbanebro, som
efter 85 års skjult tilværelse ien
dæmning nu er blevet gravet frem
og sat i stand, så fodgængere og
cyklister kan krydse åen 14 meter
oppe iluften og passagen for Gu
denåens tisk er blevet meget bed
re. På Horsens Kommunes hjem
meside ligger en udførlig dagbog
over restaureringsprojekter.
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]iirgen Hoflinger har med vanlig tysk grundighed begået en ny bog, som
handler om Kridttidens brachiopoder - i første omgang med udgangspunkt
i tyske aflejringer, men i realiteten dækkende stort set alle forekomster i hele
Europa. Bogen er utrolig velillustreret, idet forfatteren har bestræbt sig på at
afbilde alle arterne med fotos fra de oprindelige beskrivelser (mest fra litte
raturen) samt også "moderne" farvefotos af eksemplarer i egne og andres
samlinger. I alt er det blevet til flere end 400 arter og over 2600 fotografier.

På omslaget af denne nye bog er et billede fra Etretat på Frankrigs Atlan
terhavskyst. Et spændende geologi- og fossils red, som har tiltrukket alt fra
de impressionistiske malere (se evt. deres billeder af klinten i udstillingen på
Aros indtil januar 2016) til vore dages fossilsamlere og andre turister.

8estlmmul'lgstlp·ps fOr Sammier

JOrøenHoflinger

Kreidebrachiopoden

O'"'tuo::.hwendelsk:h.,.,riI!Il~s.:.rnrrMr.dII!"'4"I<I ..
",,,,,,,~MOIk~IfflI...,.~d"""""oeIIMfl'JII.fft!
dft~~M\lIIMIDfo1II'IOCtItoIIU!lMdlftero
1IwdI~,.tuf~ltolhl" ~immutlCclHm$tenFundoo.
fellnpfl.['M'f~_IW.llcooa~"1"'dtlf
~1,~ml1"'~AbbI~",*~tiOO
r«o!""''*eltheflZ~tfI,llWe:n~_vtId
~t~""""~"""Ylll'p:Nelll.

Kreidebrachiopoden
Bestimmungstips fOr SammIer
Af]iirgen Hoflinger. 2015

En boganmeldelse ved Søren Bo Andersen:
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Med så ambitiøst et arbejde kan man naturligvis altid finde lidt mangler i
første udgave - jeg selv kiggede lidt på de af brachiopoderne, jeg selv ken
der lidt til som samler, dem fra Campanientids-lagene i Skåne, ved Ig
naberga og Ivo. Jeg kunne fx ikke finde den måske størst kendte rhyncho
nellid, "Ri!}/lcho/lel/a" spectabilis og den af fossilsamlere så ofte fundne RiD/ll
cbora spa/bil/aia. Der skal jo nok være andre "missere", men alt i alt mener
jeg, at vi med den nye bog har et fint værktøj til. at bestemme brachiapoder
fra Tyskland, Frankrig, Spanien og andre steder, hvor stensamlerturene nu
måtte gå hen i Europa.

Bogen får min store anbefaling; men man skal selvfølgelig ikke være bleg
for at give sig i kast med det tyske sprog, dog kan fotografierne alene bringe
en et langt stykke ad vejen.
Bogen har yderligere den store fordel, at den, eftersom den er udkommet
på forfatterens eget forlag, ikke er særlig dyr i forhold til så meget andet.
Den er på mere end 335 sider og den koster 35 €, ca. små 300 kr. Send en
e-rnail til: juergen.hoeflinger@020nLine.de så giver han besked om beta
lingsmåden.

Til sidst vil jeg lige vise et par sider fra bogen for at illustrere, hvordan en
side med en enkelt, kendt, også dansk Kridt-art ser ud og ligeledes en af de
mange sider med alle de enkelte ruters tidsmæssige udbredelse.
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Vi mangler stadigvæk et lille dedikeret
blad, og især nu, da også GeologiskNyt
er væk fra markedet.
Nogle er så held.igeat have de gamle
Varv-numre helt eller delvis. Og der er
stadigvæk rigtig mcgct god lærdom og
underholdning at hente i de gamle bla
de Ligefra den første udgivelse i 1964

f og i de efterfølgende 4 numre årligt j de
næste 43 år.
For nye generationer og for dem, dc.r
ikke holdt bladet dengang eller som

helt utænkeligt måtte have skaffet sig af med dem, er der nu en ny chance til
at læse alle de 172 numre, der udgør Varvs samlede .indhold - Varv er duk
ket op på internettet i en digitaliseret (indskanner) udgave!!l
Bladet kan findes på netadressen:
http://geologLstlrn.ku.dk/museuOlsbutil(/varv/register/
Den side, man kommer ind på har blot en kolonne med årstal og nummer.
Når man klikker på dette fremkommer en indholdsoversigt over det pågæl
dende nummer, og man får mulighed for at hente en "lille udgave" eller en
"stor 'udgave" pdf-fil på henholdsvis 7,5 Mbytes og 34 Mbytes. Begge ud
gaver ser pæne ud, det er et sobert skanningsarbejde . .MEN, siderne er skan
net sammen to og to. Man bar blot taget hæfteklammerne ud af ryggen på
bladet og så skannet. Det betyder, at det bele selvfølgelig er der, men at det
er lidt svært at følge en artikel ved blot at gå til næste side.
Alligevel er det en stor og dejlig nyhed, at man nu kan printe sig sine egne
kopier til ethvert brug - tag dem med i letgraven eller "klip i dem" til rap
poner og skoleopgaver.
Så tak for initiativet til at brugsforlænge dette fonræffelige tidsskrift og god
fornøjelse til alle med at dykke ned i dyngen.

AfSorcn BoAndersen
Vi var mange, der kneb en tåre, da det lille populærvidenskabelige tidsskrift
VARV, alias "Bladet med de ældste nyheder" med slutnummeret i 2006
(2006/4) udkom. for sidste gang. Dette nummer var rigtig meget forsinket,
så det var ivirkeligheden først noget senere, at det gik op for os, at bladdø
den var indtrådt.

bliver digitalt!VARV
"~K.I nL,\l)rl ~U!.HUtllUI~tt ~\ I!LJ:Ot H :Till!
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2015/4

UDSALGpå JANUAR-MøDET fra kJ. '3.00 - '4.30
Effekter kan afleveres på decembermødet mærket med

pris og så mange andre oplysninger som muligt

Få plads i dine skuffer igen
ved at forære klubben dine dubletter

Sydfyns Stenklub nedlægges som forening, men fonsætter som srudiegrup
pe under samme navn, og med et rurprogram og kontaktpersoner, men
uden bestyrelse, kontingent og klubblad. Skæringsdato den 30.11.2015.
Programmet kan følges på hjemmesiden. Her vil der også foresat være
kvarrærgeologiske artikler, så kig ind på:
www.s>.Jfmss[cnklub.blog-~po(.com

Sydfyns Stenklub har eksisteret .i 39 år. Et medlemskab har for mange været
næsren på livstid. Det betyder, at medlemmernes gennemsnitsalder er ste
get. Hvert år er der nogen, som meddeler, at de ikke længere har helbred dl
at deltage. Derfor har der været faldende deltagelse ved foreningens arran
gementer, og med det hidtil laveste i2014 på gennemsnitlig klin 6 deltagere.

Med de nuværende 22 medlemmer er der ikke økonomi til at udgive blad.
Sidste Stenavis udkom 1. juli 2015.
Alting har en begyndelse og en ende. Det begyndte i september 1975 iSk:I
rupøre bos Margurirta og Carl Jensen, som havde Fyns største private sten
samling. En lille flok val' samler for at planlægge ture. Årec efter, den 26.
september 1976 blev der vedtaget lov og valgt bestyrelse. Første formand
blev Jørgen Fogstrup. Den første Stenavis udkom j november 1982. I årene
siden har der været G redaktører og 7 formænd.

Fra Sydfyns Stenklub vil vi gerne sige tak til Jysk Stenklub for de mange år,
hvor vi har byttet klubblade.

Fra forening til studiegruppe
Af BifiltLarsen.
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Dr. Seilacher opbyggede senere en stor samling af de største og mest spek
takulære spor sammen med sin præparater, Hans Lugin sland. De blev til
vandreudstillingen "Fossil Art" (w\vw.fossil-an.dk), som er blevet vist

Hvis JTIankan relatere sporfossilet til et dyr, som man allerede har kend
skab til. rar man oplysninger om alder, miljø m.m. Men selvom dyret ikke
kendes, kan sporets form og strukturer sige meget om dyrets adfærd. Dr,
Scilacher etablerede tre klassifikationer af sporfossiler baseret pil bevarings
måde, adfærd og aflejringsmiljø, hvor de blev sat i relation til afstand fra
kysren og vanddybde. Denne sidste klassifikation var nyttig for oliebran
chen, da man i borekerner dermed kunne få væsentlige oplysninger om af
lejringsmiljøet ved at se på sporfossilerne i borekernerne.

Til forskel fra studiet a f traditionelle fossiler, er studiet af sporfossiler af
meget nyere dato, Først for godt hundrede år siden begyndte man at intc
ressere sig for de sedimentstrukturer, som vi idag kender som sporfossiler.
De mistolkedes først som plante fossiler, hvilket var forståeligt deres møo
stre taget ibetragtning. En af foregangsmændene var svenskeren Nathorst.
som i 1873 tolkede sporerne korrekt, som værende resultat af bevægelser.
Hans kritikere argumenterede blandt andet med, at disse spor aldrig fore
kom sammen med fossiler af de dyr, der skulle have frembragt sporene. En
betydende og meget innovativ sporfossilforsker ved navn Dr, Seilacher,
løste dette problem hundrede år senere ved sine detaljerede studier af spor
fra rrilobirrer ud fra hvilke han opstillede principperne for bevarelse af
spor.

Fossiler har været samleobjekter imange hundrede år, og de har givet os
værdifuld kendskab til fortidens miljø, klimaændringer, kontinental bevæ
gelser og katastrofer igennem geologisk tid. Den etablerede stratigrafi er
baseret på forekomsten af fossiler. De viser, at der har levet forskelliganede
dyr forskellige steder, men ikke nødvendigvis r~steder, hvor fossilerne fin
des. Til forskel herfra findes sporfossiler altid der, hvor dyret levede, hvil
ker betyder, at de giver væsentlige oplysninger om det tidligere miljø på det
sted og den rid, hvor sedimentet blev aflejret.

Foredrag om sporfossiler iJysk Stenklub den
13. februar 2016 ved Claus Beyer
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GEVINST

JYSK STENKLUBS
FOSSILSANDKASSE PÅ

HASSELAGERMESSEN 2015

JYSK STENKLUBS
STAND PÅ

HASSELAGER
MESSEN 2015

Foredraget vil omhandle sporfossiler i almindelighed, forekomster iDanmark
og blive illustreret med eksempler fra udstillingen "Fossil Art".

rundt om iverden ien årrække. Navnet hentyder til de kunstfærdige strukru
rer, som sporfossiler udgør. Deres konstruktion er fascinerende og tolknin
gen af dem med henblik på spordannerens bevægelses adfærd er et detektiv
arbejde, som udføres af ichnologer, og spor forskningen ichnologi er i dag en
etableret videnskab. Herhjemme iDanmark har Dr. Bromley i en årrække
bidraget med væsentlig forskning på sporfossiler i kalksten og de fascineren
de spor, der dannes af nulevende dyr j tidevandsmiljøer som Vadehavet.
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Fotografer,tar

Hans-Erikog OlgaRasmussens
privatsamling sættes til salg på

følgende hjemmeside

www.ravras.dk

Inklusioner i Baltisk Rav

ANNONCE
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Overvejer du at sælge din samling P
Med kontakt Lilsamlere og forhandlere i liSA og Europa
kan jeg tilbyde dig den bedste pris for din samling af fine
mineraler og gode enkeltsrykker.

Kontakt Michael for en vurdering og et tilbud
Altid kontant betaling

Kældalen 16 - 3660 Stenløse - Tlf. 2321 1.543
michaelba.k@,voddofi7JliJerals.dk

• Mere end .'jOIOHke/ligc zeolitc-minender
• Jltf:uarlllie,Azurite, Ccrussitc Ih/ Tsuineb, Numiln»
• .~i;ddlle minersler Ih/ hele verden

Michael Bak
Collector of Fine Mineral Specimens

J øjeblikkel masser ar line og sjældne mineraler til salg Ii,.
min samling (tidl. Claus Hedegaard) - bl.a.:

(3tæddigjut tiget;gtitft ~

I~t:d atte/)tilu3&~

cif cJY<tk8~.
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Side 27

Klubbens værksted på L.æssøesgades Skole
SeNiceleder på tæsseesqacesskole er: Reno Sørensen. Tlf.:29208796.
KontaktHans J. Mikkelsen, når det dr~er sig om værkstedet Tlf.:40543902.
Tirsdage: kl. 13.00- 16.00.vi Lilian Skov (kun efter aftale) 4068 961 I
Onsdage: kl. 19.00- 22.00.vj leif Andersen (kun efter aftale) 61678062
Husk af hensyn til de låste døre at ringe besked, om du kommer på værkstedet
Brug af sølvværkstedet IO kr. pr. gang. Brug af slibeværkstedet 20 kr. pr. gang.

Midt i dette nummer af Stenhuggeren sidder et girokort til indbeta
ling af kontingent for 20 16.
Klubbens kontingent kan betales via neden stående kontonummer:
Ved bankoverførsler benyttes: Reg.nr. 1551 kontonummer 1217380
• Enkeltpersoner kr. I50,-
• Par kr. 200,-
Kontingent skalvære indbetalt inden generalforsamlingen og aller
helst inden udgangen afjanuar måned
Giv besked, hvis medlemskabet ikkeønskesfortsat Det sparer forenin
gen for udgifter og besvær.
HUSKat melde FLYTNING til kassereren.Et postkort (seadressen på
side 2) eller en mai! tiljytte@dichmusik.dk sikrer,at Stenhuggeren
kommer frem uden forsinkelse.
Med venlig hilsen, Kassereren

KONTINGENT 2016
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SOLBAKKENS Kop lTRYK

Deadline for februarnummerer af STENHUGGERENer den 3.januar 2016.
Materiale sendes tilSørenBoAndersen.(sba@geolsba.dk) eller kan aneveres ved klubmøder.
liL æt ocase I rO/?ENIN(J[N'o 'IKIIVII[TE!?~A'l!A'{'AEuEN !\[uNINL11..'(j RISIKO

VedankomstdlmødernepJ Aby BIbliotekefter Id. /1.00. hvor dørene bliver lukker.kan man
benytte klokkentil hØjrefor døren.
HUSk selvat medbringe nødVendigproviant lI/mødeme

Fra kl. 13.0.0.er der Jbent for handel. bytning. stensnak
og 'stenpJ border: Mødetstarrer kl. 14.30.

lørdag 9/4:

Lørdag 12/3~

Klubmøde på Åby Bibliotek. Foredrag ved Claus Beyer om
Sporlossiler. Seen forhåndsomtale afforedraget inae i bladet.

Generalforsamling på Åby Bibliotek. Foredrag kl. J3.00 ved Sten
Lennart Jakobsen og Mette Hofstedt - de nar været ude at rejse igen.
Generalforsamling kl. J 4.30.
Bemærk det tidlige tidspunkt for foredraget!

Klubmøde på Åby Bibliotek.
Foredrag ved Michael Bak om grundstoffer.

Lørdag 13/2:

16/ I: Klubmøde på Åby Bibliotek. Dubletsalg fra kl. 13.00
Foredrag kl. 14.30. ved Peter I<.A.Jensen: Menneskets odysse

Lørdag

12/12 Klubmøde på Åby Bibliotek. Det traditionsrige julemøde med sang,
hygge, lagkage og ikke mindst julelotteriet

Lørdag

Program for Jysk Stenklub vinter 2015 - forår 20 16
'('ubmøderne er på Åby Binliotek, ludvig Feilbergsvej, ÅbyhØj

Afsender:
Jysk Stenklub
Myotevej 16
8240Risskov

Returneres ved varig adresseændring


