
For mennesker, der begy~der at interessere sig for fossi1er, synes det under
ligt og besv~rligt, at disse fossi1er har latinske navne. Navnene er tilmed
ofte sv~re at udtale og huske. sA mange har nok enten ~kt el1er sagt: "Det
ville nu v~re nemmere med danske navne i stedet for". I denne lille artikel
vil jeg for~lle lidt om disse navne og herved forhAbentlig bidrage lidt til
forstAelsen af disse navne og deres fordele.

Nu er det jo ikke kun fossi1er, der forsynes med latinske ~avne. Grund1~geren
af systematikken i navngivningen. svenskeren Carl von Linne (1707-1778), skab
te f~rst og fremmest orden i botanikken, men navngav ogsA en lang r~kke dyr.
hvi1ket man kan overbevise sig se1v om ved at se i b~ger om fugle eller om nu-

'-' levende snegle. Alle dyr, der har et "L." efter deres 1atinske navn, er navn
givet af ham. Linne indf~rte det bi~re navnesystem, efter hvi1ket al1e arter
fAr to navne: Et sl~tsnavn, der er f~lles for flere arter, og et artsnavn,
som er specifikt for den pA~ldende art. Siden Linne har dette system vreret
anvendt ps.bAde nulevende og fossile planter. dyr og mennesker.

De fleste almindelige nulevende planter og dyr har et folkeligt navn, men fol
kelige navne er uheldige af flere Arsager. For det f~rste er de u~rcise.
F. eks. hedder den store snegl "Almindelig konksnegl" (Buccinum undatum L.) i
Danmark, men noget andet i andre lande. For det andet er navnene forskellige
fra det ene sprog til det andet, hvilket giver overs~ttelsesvanskeligheder.
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Sl~gter underdeles ofte i undersl~gter, der sa s~ttes i parantes. F. eks. As-·
tarte (Carinastarte) reimersi. ·Arter kan deles i underarter, der s~ttes efter
artsnavnet, f. eks. Astarte gracilis gracilis og Astarte gracilis convexior.

Et latinsk navn bestAr som f0rn~vnt af sl~tsnavn og artsnavn. Til navnet h0-
rer ogsA efternavnet pA den forfatter (autor), der f0rst har beskrevet arten,
samt arstallet for offentligg0relsen. Et latinsk navn forteller ofte om noget
typisk for den pAg~ldende art. SAledes hedder vor almindelige hjertemusling
Cardium edule (edule=spiselig), sneglen Aquilofusus semiglaber fra Gram-leret
(semig1aber=halvglat). Andre ofte anvendte artsnavne er costata (med ribber),
reticulata (med gitret skulptur), borealis (nordlig) og arctica (arktisk).

I andre tilf~lde opkaldes et findested eller et land: faxensis = fra Faxe,
esbjergensis = fra Esbjerg, jutentis = fra Jylland og danicus = fra Danmark.

Finderen (eller den forsker, der f0rst har gjort op~rksom pa den pAg~ldende
art). kan ogsA blive opkaldt. SAledes hedder Gram-lerets almindeligste fossil,
muslingen Astarte, reimersi efter l~gen Martin Reimers, der i midten af 1800-
tallet samlede mange fossiler i Gram. Flere arter er opkaldt efter J.P.J.Ravn,
der var museumsinspekt0r i K0benhavn, og som skrev om bl.a. s0pindsvin, snegle
og muslinger i skrivekridt, Danienkalk og Paleoc~n. Muslingen Isocardia forc
hammeri er opkaldt efter Danmarks f0rste professor i geologi.

NAr man l~ser artikler om fossiler, st0der man ofte pa nogle forskellige for
kortelser. Hvis en snegl er anf0rt som Turritella sp., betyder det, at den
tilh0rer en art (sp. = species = art) af sl~gten Turritella. En be~vnelse som
Turritella cf.nana betyder, at den pag~ldende art bedst kan sammenlignes med
Turritella nana (cf.=confer=sammenlign). Hvis der anvendes Turritella sp.aff.
nana, betyder det, at den pAg~ldende art sandsynligvis er ny, men ~rt besl~
tet med Turritella nana.
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For det tredje har de sj~ldnere nulevende planter og dyr og de allerfleste
fossiler aldrig nogensinde faet et folkeligt navn. Det er saledes praktisk, at
den samme art hedder det samme over hele jorden. Inden for l~gevidenskaben an
vendes latin jo stadig, 09 mineraler har ogsa internationale navne.

Vanskelighederne ved popul~re navne vil ogsa vise sig, nar man opdager, hvor
mange plante- og dyrearter der egentlig findes. SAledes kendes over 1 million
nulevende insektarter, i Danmark saledes ca. 50 arter af marieh0ns. Af nule
vende bl~ddyr findes der ca. 85000 arter snegle, 25000 muslinger, 200 S0tender
og 600 ~l~ksprutter. OgsA fossile arter er fundet i stort tal. SAledes kendes
ca. 10000 arter af hver af grupperne trilobitter og ammonitter. Fra Faxe Kalk
brud er beskrevet over 500 dyrearter af et anslAet tal pA ca. 2000 arter, og ·i
Gram-leret er fundet 126 arter af b10ddyr. ~



Det var jo en l~nge tiltr~ngt hAnds~kning, Schnetler her gay fossilvennerne.
Redaktionen kan allerede nu afs10re, at det n~ste blad ogsA indeholder en in
teressant artikel for de samme venner. Den er Age Hansen ophavsmand til.

Ingemann Schnetler.

Ende1ig ska1 det ~vnes, at slcegts-og artsnavne skrives med kursiv, mens for
fatternavn og !rsta1 skrives med a1minde1ige typer.

Det sker ofte, at forskere til forske11ige tider henf0rer en art til forskel-
1ige slcegter,.ellerat forskellige arter slas sammen til en art. S!danne am
dringer ka1des revisioner. Som eksempe1 kan ~vnes den f0r omta1te sneg1 Aqui-
10fusus semig1aber fra Gram.
Jeg vi1 her anf0re en kort liste over synonymer for denne art:

Fusus semiglaber Beyrich, 1856
Aquilofusus semig1aber (Beyrich, 1856)

'-.......-Sca1aspira semig1aber (Beyrich, 1856)
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Referat af klubmode 09 generalforsamlin9 den 8/3-1986.

Formanden, Jon Svane, fortalte, at Erik Jensen ville holde et weekend - kursus
pa v~rkstedet om metalarbejde, men der var ikke interesserede nok, der meldte
sig. Desuden oplyste han om, at Matthes arrangerer en tur til Bornholm d 8-14
april, og at et medlem af Fyns-klubben arrangerer en Norgestur.Desuden var der
orientering om foredrag pa Geologisk Museum i Kobenhavn pA nogle sondage i 10-
bet af foraret. Derefter gik man over til den egentlige generalforsamling.

Kjeld Rose blev valgt til dirigent pA m0det, og derefter fik vi formandens be
retning. I den omtaltes yore moder og ture, dels de allerede afholdte, dels de
kommende. Der var sket 2 revolutioner sidste Ar - Hanne Kunde trak sig tilbage
fra formandsposten efter 8 Ar, og Sven S0nnichsen gik som redakt0r efter 10
Ar, og Jon takkede for det arbejde, de havde udf0rt. Efter en omtale af d~
nuv~rende b1adstab efter1yste formanden nye k~fter til at overtage studie
kredsene. V~rkstedet blev omtalt, det t~nger til fornyelse. Det har en fin
sogning, ca. 300 besog til slibning og ca. 100 til solvarbejde. Der efterlys
tes en arrang0r af udlandsrejser for klubben. Man mA nok se i 0jnene, at det i
fremtiden bliver vanskeligt at fA tilslutning nok til st0rre ture•

.Kassereren aflagde regnskab, som i Ar viste et underskud kr.2.64l.78, som de1s
skyldtes st0rre portoudgifter, bl.a. i forbindelse med ekstraordin~r general
forsamling, og dels vort medlemskab af DAGU.

Valgene af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer blev lynhurtigt ove~
stAet ved genvalg. Lige sA hurtigt gik det med vedtagelse af kontingentforh0j
elser. Der vil i 1987 ske en stigning fra 50 kr til 60 kr for enlige medlemmer
og for ~gtepar fra 80 til 90 kr.

B1andt indkomne forslag b1ev der efterlyst nye ledere til studiekredsene.
Hanne S0nnichsen og Grete Rasmussen vil forts~tte i deres hjem, og Age
Hansen; studielokalet pa Aby bibliotek, men deruodver kniber det med tilslut
ningen. Man overlod til bestyrelsen at s0ge Fritids- og Kulturforvaltningen'
hj~lp til fremskaffelse af et fast lokale til vort klubbibliotek og stensam~
ling. Jytte Hillersborg foreslog, at bestyrelsen arrangerede nogle aftener med
professione1le undervisere, men det er formentlig for dyrt for klubben. Betty
Riis Jensen orienterede om mulighederne for ti1skud.

Der blev opnaet enighed om, at man for fremtiden selv skul1e medbringe kaffe
til julemoderne. Der var kommet brev med fors1ag til et f~lles blad fra DAGU.
En afstemning v;ste absolut ikke nogen interesse derfor, der;mod skulle Jon
arbejde videre med et forslag om, at man; stedet for benyttede VARV til in
formation 09 artikler. Man enedes om at abonnere pA DER AUFSCHLUSS.
Et forslag om rygeforbud pa m0derne vakte stor harme med diverse trusler

Sekre~r - Doris Valgaard.



Desuden er der stadiq andre beqer og en Jlliengdetidsskrifter at v~lge imellem,
hvor der kan ases af stof til eftertanke. Det er bare med at komme ;gang.

VARV: Geologi pA Berne.
VARV: Geologi pA Bornholm.
VARV: Geologi pA R0snceS.
VARV: Ghana.

EMALJEARBEJDE af Le;f Andersen.

ARSSKRIFT 1984 fra OANSK NATUR - DANSK SKOLE. Indeholder bl. a. en ud~rket
beskrivelse af nogle ture pA Mols.

Vores sekre~r Doris Valgaard oplyser, at der stadig kommer nye hefter og an
den litteratur ind pA hy1derne. Og de kan lAnes og l~ses.

Sveriges Geo10g;ske Unders0kning: Kartkatalog 1985. Liste over b0ger af geo
logisk interesse.
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af mineraler pA Birgittevej 6, Brabrand.

En del mineraler uds~lges til 50% af prisen,
og alle 0vrige mineraler s~lges med 20% rabat.

Benyt samtidig lej1igheden til at se vor
private sam1ing.

PS. Vi holder ferie efter messen i Ry og vil sAledes ikke
v~re at tr~ffe ved det ordin~re klubm0de i september,
men kommer igen til oktoberm0det.
Husk at ringe hvis du 0nsker en specie1 ting medbragt,
f.eks. en slibemaskine e1ler et stk. v~rkt0j.
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A L0rdag den 3. og s0ndag den 4. maj holder vi A
~ K[MPEUDSALG ~

vt Niels Sehjeldahl
Birgineveje . 8220 ar.brand. Danmark

TIf. 06·2532 to, Giro: 23306 Ot

®
International Minerals & Gems
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Geologer og Geo~ter er i almindelighed nogenlunde pAlidelige. Men nAr man op
lyser, at jordsk~lvet i forgangne uge stammede fra Kattegat - et sted 30 km
nord for Sj~lland, sA er det sA som sa med trov~rdigheden. Redaktionen har i
stedet mere tillid til en anden forklaring. Den gar pA, at den egentlige Arsag
til rystelserne er, at en der ude i H0jbjerg blev knaldet hardt i,efter sigen
de pa grund af et manglende DAGU-regnskab. Det er i0vrigt ikke f0rste gang, at
DAGU har v~ret arsag til rystelser.

Og sa er det ikke spor for tidligt at tilrettel~gge ferieturen omhyggeligt.
Planerne kommer aldrig til at holde rent tids~ssigt, men hvis man laver en
stribe valgmuligheder, sa kan man alligevel hurtigt finde en rute frem, som
egner sig til vejret og tiden. Og husk nu at tage den vanddunk med i bilen.

Red.

Andre rare mennesker har i vinter hjulpet til med at s0rge for, at vi alle kan
fA orden pa alle de sten, vi rager til os. Elna og Betty har hele vinteren
kart i fast rutefart efter dybvandsbombelakridsplastkassertil os, og det skal
de have et stort HURRA for.

Sa var der lunere ude ved S0nnichsens, da en kreds af Harstigen-veteranerm0d
tes bev~bnede med mikroskoper og andet. Der blev studeret og diskuteret mine
raler fra Harstigen i lange baner, mens Hanne fors0gte at styre m0det. Det var
nok sa sv~rt, for Claus rendte hele tiden efter the, og han og Anker var meget
mere interesseret i Hannes l~kre hjemmebag end i mineraler.

Samme Hanne har ievrigt hele vinteren huset en studiekreds af celebre medlem
mer, som 0nskede at studere den Sennichsenske mineralsamling n0je. Hanne havde
et stort arbejde med at forberede og tilrettel~gge, men det gay ogsa fine re
sultater. Og medens Johan fra Hovedgard udvekslede Andrige b~rkninger med
Sven i de tilst0dende gemakker, sad Inger fra HovedgArd under bordet med sin
fluorescenslampe09 lavede smA gavepakker med mineraler, hvilket hun jo er
nordisk mester i. Og sa er nun ikke bange for at dele dem ud til h0jre og ven
stre. Det forlyder, at Hanne ogsa til ~ste vinter er interesseret i at v~re
sammen med rare mennesker, men hvis nogen vil have det bekr~ftet, sA skal de
sta tidligt op, for Hanne har jo fart pA, is~r nAr der er nye mineraler i kik
kerten.

SA kom vi langt om l~ge ud af den vinter, og sikken vinter. Koldt? Ja - mon
ikke! Vi sad pA Aby Bibliotek og fr0s, da vor ellers ud~~rkede fornland Jon
Svane viste lysbilleder og fortalte om istiderne. Onde tunger sagde, at Jon
nok havde en aftale med varmemesteren om at lukke for varmen, for at vi rigtig
skulle fornemme, hvad istider egentlig er for noget v~eligt noget.
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God tur - og husk sa, at redaktionen meget gerne modtager rejseindtryk og

andre indl~g. Hvis du vil have dem med i n~ste blad, sa er det senest d. 13/8.

Hamburg.28-30 nov.

6-7 september Ry-Hallen.
27-28 sept. Clausthal-Zellerfeld.

Egersund v. Stavanger.

Koppa rberg.
Drammen.

9-11 maj

14-15 juni

9-10 august

Mini MESSELISTE

Aase og Niels Schjeldahl planl~ger igen at tage pa campingtur til Idar-Ober

stein f~rst pa sommeren (ikke senere end ferste halvdel af juni).
Hvis der skulle v~re nogle, som vil h~nge pa med egen bil og telt eller cam
pingvogn, er der mulighed for guidning til stenbrud og museer samt til et par
forhandlere. Ring til Schjeldahl pa tlf. 06-253210.

KONVOJ TIL IDAR-OBERSTEIN

Kolding-klubben arrangerer i samarbejde med Lunderskov Turistbusser en stentur

til Lautenthal m.m. Det drejer sig am 4 dage - 22-25/5 1986.

Prisen er 795 kr. incl. helpension, og programmet ser s~ndende ud.
Skulle nogen blive interesserede i at h~nge pa, sa kontakt lynhurtigt vores
flittige sekre~r Dori~ Valgaard og fA n~rmere oplysninger.

Mere HARZEN

Leo de Laurent.

tlf. 06-321383

HARZEN

D. 27/28 september 1986 er der for 10. gang stenmesse i Claustha1-Zellerfeld.

Se evt. Inger Clausens artikel i STENHUGGEREN nr 35.

Der er a11erede planer fremme for en bustur, og med flere deltagere skulle vi
kunne fA den gjort billigere end sidste ar.
Maske bliver der afgang om fredagen. Det vil da absolut v~re en fordel, sa man
kan v~re pa messen begge dage, eller for dem, der vil ud at lede efter minera
ler, kan der blive lejlighed til det.
Interesserede kan allerede nu melde sig til undertegnede
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B1adredaktion, Henry Weinkouff, Marse1is Boulevard 30, 8000 Arhus C. 06-122724

06-270247
06-251024

B1adfordeling, Grete Rasmussen, E1verdalsvej 31, 8270 H~jbjerg
B1adproduktion, Eva Rudolf, Janesvej 5, 8220 Brabrand

Kasserer, Ingemann Schnetler, Fug1ebakken 14, Stevnstrup, 8870 Lang! 06-467282
Jysk Stenk1ub, giro 1217380, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 Lang!

t1f 06-210606
06-227304
06-149521
06-110041

Adresser:
Formand, Jon Svane, Skejbyvej 36, 8240 Risskov
SekretEr, Doris Va1gaard, Sko1evej 2f, 8250 Eg!
Erik Jensen, P1utovej 8, 8270 H~jbjerg. med1em af best.
J~rgen Borup, TeglgArdsvej 27, 8270 H~jbjerg, med1em af best.

L~ 1/11 BYTTEMODE p! Hajme-Sko1en Odense k1 10.00. Jon Svane arrangerer
k~rs1en, sA kontakt ham, hvis I vi1 med. Ogs! hvis I k~rer se1v.

La 29/11 STENMESSE I HAMBURG. Vi arrangerer forh!bent1ig f~llestur.

L~ 13/9 KLUBMaDE med SOM~IERENSFUND. Tag dine fund, kab og gi'v~k sten med,
s! vi al1e kan tage del i dine interesser og BYTTE.

L~ 27/9 TUR TIL BARRIT STRAND ved Vej1e Fjord. Start fra P-p1adsen v. Musik
huset k1 8.00•. En tur med fossi1er, minera1er, strandsten og si1ke
spat. Der er p1astisk 1er, sA k1~ dig fornuftigt p!. Gummist~v1er!

L~ 11/10 KLUBM6DE. Tre1de Pedersen fra A1s fortE11er om 1edeb10kke. Hvad er
det? Hvi1ke finder vi i Danmark? Har du nogle, du gerne vi1 h~re n~r
mere om, sA tag dem med.

6 - 7/9 STENMESSE I RY-HALLEN.

L~ 16/8 TUR TIL KALK OG KRIDT. Fossi1- og stentur. Der findes fossi1er i mas
sevis og evt. konkretioner fra kalken. Vi arrangerer f~11es afg. fra ~
P-p1adsen v. Musikhuset k1 8.00. Op1. og ti1me1ding hos Schnet1er.

L~ 24/5 GRUSGRAVSBESOG Vi m~des k1 9.00 i Va1demarsgade p! P-pladsen ved Mu
sikhuset og kerer til Hanvne1,hvor vi er til frokost. N!r vi har
spist de medbragte, k~rer vi til Ske1h~je v. Ha1d S~.

L~ 14/6 TUR TIL FUR og Fur museum. Vi starter k1 8.00 fra P-p1adsen v. Musik
huset. De he1dige fAr forstenet tnf, forstenede fisk e11er andet med
hjem. A11e vi andre fAr moler, cementsten, aske1ag og strandsten.

,8 __

PROGRA~1FOR JYSK STENKLUB. ForAr - efterAr-11

L~ 12/4 KLUBM0DE med foredrag af prOfeS~ Alte Noe Nygaard, K~benhavn, som
vi1 fortE11e om strandsten og deres oprinde1se.


