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Gotland er et paradis for fossil- og naturelskere. Jeg var der to uger i juni
1985, medens orkideerne blomstrede og edderfuglenes unger fik svommeundervis
ning. Men det er fossilerne, jeg vil for~lle om, og der rnAjeg n0dvendigvis
begr~nse mig til to fundsteder, som sa rnarepr~sentere de utrolig mange mulig
heder, der findes pa Pippi Langstr0mpes 0.

Et nyt fundsted er dukket op lige nord for havnen Slite, som ligger pa 0ens
nord0stside. Her har cementfabriken bygget en ca. 300 m lang mole, bag hvilken
man deponerer affald fra produktionen. Molen bestar af stenblokke pa flere
hundrede kilo, som forvitrer under vinterens frost. Her fandt jeg adskillige
koralblokke pa ca. et halvt kilo. De tilh0rte de to ordener, som korallernes
klasse omfattede i silurtiden for omkring 420000000 Ar siden - nemlig Rugosa
og Tabulata. Nu taler man jo om Gotlands koralrev, men i virkeligheden er der
en dyregruppe, som har bidraget mere til revenes opbygning end korallerne, og
det er Stromatoporoiderne. Stroma betyder d~kke eller ~ppe, og pora betyder
porer. Man regner med, at dyrene er i familie med svampene. Jeg fandt ca. 15
forskellige typer af disse organismer, sa jeg har nu pludselig en repr~senta
tiv samling.

Herudover rnajeg n~vne flere p~ne cephalopoder (bl~ksprutter). ~rlig et ek
semplar er be~rkelsesv~rdigt. Det er en spiralsnoet Nautil, som ligner en
Ammonit. Den er speciel ved, at dyrets k~ber, de sakaldte aptychus, ligger
forstenede lige uden for skallens munding.

Fossilfund pA Gotland.
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Som tid1igere forts~tter undertegnede med studiegrupper. Hvem vil v~re med?
Det kommer til at forega hjemme hos os, hvor vores minera1sam1ing er lige ved
hAnden.
Det er gerne 2 tirsdage am mAneden i vinterhalvAret. Starter efter f0rste
k1ubmode i september, hvor vi afta1er slagets gang, sA a11e b1iver ti1fredse.
Der kan OgS3 b1ive tale om eftermiddag, hvis nog1e 0nsker det.

Kan du ikke komme til septemberm0det, men 0nsker at v~re med ; studiegruppen,
bedes du ringe inden d 13. september, hvor vi ende1igt afta1er tider og dage.

STUDIEGRUPPER OM MINERALER.

Aage Hansen, H~jbjerg
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Jeg sam1er imid1ertid ogsA pA mikrofossi1er, nAr 1ej1ighed gives, og der fin
des jo mange f1ere mu1igheder for at sam1e materia1e, som man kan pr~parere
hjemme og studere under mikroskop, end der findes mu1igheder for at finde ma
krofossi1er, hvor b1.a. konkurrencen er hArd. Fra ~ens sydspids havde jeg ta
get et kilo b1A1er, som jeg mente kunne indeho1de noget interessant. Da jeg i
vinter fik det slemmet og siet gennem maskest0rre1serne 2 til 0,02 mm, og jeg
anbragte en 1i11e del af materia1et under stereomikroskop ved 20 x forst0rre1-
se - ja - da smi1ede 1ykkens gudinde til mig gennem mikroskopet. Eller mAske
sku11e jeg sige, at hun viste ~nder. Der viste sig nem1ig at v~re 25 ~nder,
som hver bestod af en ha1v snes smA tandspidser. Altid en st0rre krum fortand
og fra 1 til 15 smA ~nder bagved. T~nderne er sorte - antagelig af kitin.
Desuden var der ca. 75 emner, som jeg vil kalde 1emmer eller ben. OgsA de er
af kitin, og de er hu1e 1igesom ~nderne.

Hvis jeg kun havde fundet ~derne, var der ingen tvivl om, at det var Scole
codonter. Sco1eco betyder orm, og donter betyder ~nder, sA der er a1tsa tale
om ~nder fra en slags havb0rsteorm. Men benene passer jo ikke rigtig til bil-
1edet af en orm, sA jeg ti1skriver dem indtil videre den dyregruppe, som ka1-
des Arthropoda. Det sku11e egent1ig overs~ttes til 1edf0dder~ men pA dansk
ka1der vi dem 1eddyr. Den gruppe omfatter dyr, som har ske1ettet udvendigt som
f. eks. krebsdyr og insekter. Det passer jo godt med mit fund - men s~ndende
er det da, selv om fundet, med sine mikroce11er, set med det b10tte ~je n~r
mest 1igner en sam1ing ku1st0v.



Fo1keuniversitetets Kursusvirksomhed afho1der fra september en sAdan ri!!kke.
Mere ved redaktionen ikke nu, men interesserede kan pr0ve t1f 190566.

GEOLOGI-FOREDRAG.

Ang. NAGS NYTT: Det ser ud til, at der for tiden er en sti1stand, men vi hAber
da, at der snarest dukker nye numre op.

VARV Dansk
NAGS NYTT Norsk
LAPIS Tysk

'- MONOLITTEN Norsk k1ubb1ad fra Halden
DER AUFSCHLUSS Tysk
FOSSILIEN Tysk.

K1ubben abonnerer pA en icEkketidsskrifter, som cirku1erer me11em med1emmer,
der er interesserede. Vi1 du Vi!!remed i kredslebet , sA tal med vor.sekreter
Doris Va1gaard om det. Her er en oversigt over tidsskrifterne:

Tidsskrifter

DIAMANTSKJERESKIVERSJJELDNEBJERGARTER

SLIBE- SKJERE-OG POLERMASKINERRA JEDELSTEN

MINERALER - SMYKKESTEN - SLIBE- OG POLERPULVER

Kresten Ko1dsvej 38, Abyh0j
Aarhus 8230, t1f 06-253471

KJELD ROSE
MINERAL IMPORT

STENBUTIKKEN

..;;_an_n....;.o_n_ce__ ~
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Richter: HANDBUCH DES FOSSILIENSAMLERS.

Roberts, Rapp og Weber: ENCYCLOPEDIA OF MINERALS.

Maynard: FORTIDENS DYRELIV.

Meesenburg: LIMFJORDEN I FLYFOTOS OG KORT.

Milthers: STENENE OG DET DANSKE LANDSKAB.

Moody: FOSSILER.

Noe-Nygaard: STRANDSTEN.

Noe-Nygaard: MINERALOGI.

Paakkonen og Lindberg: STENKUNDSKAB FOR MALMLETAREN.

Poulsen: SILURIAN PELECYPODA ? MONOPLACOPHORA? AND GASTROPODA FROM THE REEFY
FACIES OF THE OFFBY ISLAND FORMATION OF WASHINGTON LAND AND OFFBY
ISLAND (NORTHWEST GREENLAND).

Poulsen: THE LOWER MIDDLE CAMBRIAN KALBY-LER ( KALBY CLAY) ON THE ISLAND OF
BORNHOLM.

Dragsted: ~ELSTENE I FARVER.

Jensen: NORDENS GULD.

Kirdalby: FOSSILS IN COLOUR.

Larsen og Bak Jensen: EKSKURSION TIL F~ERNE.

Mathiesen: PALAEOBOTANICAL INVESTIGATIONS INTO SOME CORMOPHYTIC MOERO-FOSSILS
FROM THE NEOGENE TERTIARY LIGNITES OF CENTRAL JUTLAND.

STEN I FARVER.Callisen og Gry:

Bauditz: MINERALER - EN BESTEMMELSES-HANDBOG.

Bruton: A REVISION OF THE ODONTOPLEURIDAE ( TRILOBITA) FROM THE PALAEZOIC OF
BOHEMIA.

Andersen: EMALJEARBEJDE:

NAr de lange m~rke aftener i l~bet af n~sten ingen tid er over os, sA er det
rart at ga en tur pa biblioteket. Der er mange interessante b0ger med tilknyt
ning til geologie Det er der bestemt ogsA pa klubbens eget lille bibliotek i
v~rkstedet i Sct. Annagades skole. Vi bringer her en oversigt og minder om, at
der desuden er en ~ngde tidsskrifter, som efter endt cirkulation havner her i
mapperne. Det s~rger vor allestedsn~rv~rende sekre~r Doris Valgaard for, og
hun har ogsA hand om lanereglerne.

Litteratur.
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Rosler: LEHRBUCH DER MINERALOGIE.

Scavenius: INFORMATION OM FELDSPAT.

SYeriges Geologiske Undersokning: KARTKATALOG 1985.

Vangerow: MIKRO-PALAEONTOLOGIE FUR JEDERMANN.

Vary: GEOLOGI PA 0ERNE.

Vary: GEOLOGI PA BORNHOLM.

Vary: GEOLOGI PA R0S~.

Vary; GHANA.

Zwann 09 Petersen: WORLD DIRECTORY OF COLLECTIONS.

Arsskrift 1984: DANSK NATUR - DANSK SKOLE.

V1ses i oktober.

lEVU det, vi bar det s1kkert, eller vi forseger at skaffe det.

Det var jo ikke mange, der ville mad til Idar=Oberste1n. men hvorfor
ogsA tage derned, nAr n.. har de sammeting, og sA sparer I jo rejse
udgifterne.

SA er messer og fer1et1d overst!et, og v1 er igen parat med l1dt af
hvert til din smykkeproduktion eller mineralsaml1ng.

Tu:mble~ 2A med2 beholdere
k~. 605,00
(normalpr1s kr. 725,00)

T u :mb1e ~ A med1 beholder
K~. 485.00
(normalpr1s kr. 585,00)

SOM vi tilbyder vore kunder til
fordelagtige priser:

H & B TUMBLERE

Vi har netop indk_bt et st_rre
parti
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INTERNATIONAL MINERALS & GEMS

~/Niel~ SchJeld~hl
Bi~gitte~eJ 6. 8220 B~~b~a~d

tlf.06253210 Giro 2330601



Og Hannes tur er 10rdag d 8 november kl 13,00-14,00:
DANMARKS MmERALER (.;.F~r0erne og Granland)
Ved overskriften forstAs mineraler, der er dannet i Danmark - altsA ikke l0se
sten, som er f0rt hertil med isen.
Jeg finder, hvad vi har i vores samling, finder noget hos andre, og sA er det
ellers op til alle andre medlemmer, at komrnemed noget mere.
Er der m~n nogle, der har fundet fluorit, anhydrit, coelestin, struvit eller
nogle af mineralerne fra Kambrium eller Pr~kambrium pa Bornholm, sa bliver det
meget s~ndende. forts. side 7

En sensommerhilsen (skrevet i august) fra ~
Grete Ras.

SKAL VI HAVE EN LILLE SNAK OM S.0'PINDSVIN?
Sommeren gAr pA ~ld, og vi har forhAbentlig haft dage pA stranden eller ved
en grusgrav. Idag regn~r regner det - og jeg sidder og ordner mine s0pindsvin.
Nu gAr tankerne tilbage til turen, hvor jeg fandt dette eller disse s0pind
svin.
MAske er der nogle af jer, der ogsA har fundet sig et af disse "dyr" fra havet
fra en l~ngst svunden tid, som kunne have gl~de af en lille snak. SA tag jeres
fund med til klubm0det i oktober. Jeg tager ogsA nogle forskellige typer med,
sa vi kan se de forskellige og sammenligne demo
Har I ellers fundet noget, I synes er s~ndende, der mAske ligner et fossil,
sA tag det med, sA vi kan pr0ve, om vi kan finde ud af det. Det bliver s~
dende at se, om I vil komme med noget materiale, som vi kan fA en snak sammen
om.

STEN PA SORDET. SAdan skrev man i det fynske stenblad for flere Ar siden.
Og sa vidt vides, har man haft gode resultater med udfordringen.
En henvendelse til vores dav~rende bestyrelse gay gr0nt lys for, i forbindelse
med yore klubm0der, at mAtte arrangere nogle smAudstillinger i tiden kl 13,00-
14,00. Der blev vist gjort et par fors0g, men der manglede dengang forhAnds
annoncering i klubbladet. AltsA er vi nogle stykker der pr0ver igen.
Grete l~gger for med l0rdag d 11 oktober kl 13,00-14,00:

Med dette gjaldende kamprAb er Grete fra Hojbjerg og Hanne fra Seder gAet pA
barrikaderne, mens vi andre knap er kommet til h~gterne efter feriens strabad
ser. De to piger regner selvsagt med, at der er mange sten pA bordet ved det
forste klubmede med sommerens fund 10rdag d 13 september. ,.lenhvad skal vi sA
kigge pA ved de n~ste klubm0der mellem kl 13,00 og 14,00 ? ja - det er sA det,
Grete og Hanne her vil g0re rede for:

6
~ten pA bordet kl 13,00-14,00 - STEN PA SORDET - Sten pA bordet kl 13,00-14,00



Redaktionen modtager gerne indl~g, og hvis du vil have en chance for at se det

pa tryk i ar, sa er det sidste frist d 13 november og helst f0r.

Klubbens ture herhjemme k0res normalt i privatbiler, sa vi skal kunne fordele

de folk, som ikke selv k0rer, pa ledige pladser. Derfor er det n0dvendigt, at

vi ved, hvem der k0rer, og hvor mange ledige pladser de hare
Ved de f1este ture sker tilmeldingen til Ingemann Sehnetler.
Afregning for k0rsel sker individuelt, og det er nok ikke urealistisk at regne

med bilens udgifter til 1,25 kr pr k0rt km.

TURE:

If01ge sidste genera1forsamling g~lder detVi tager selv kaffe og kage med.

ogsa julem0det.
Der er almindelig handel, bytning m.m. fra kl 13,OD til 14,30, hvor vi starter

m0det med en halv times snak og medde1elser - efterfu1gt af foredraget, filmen

eller hvad vi nu skal.

KLUBr~DERNE afho1des pa Aby Bib1iotek.

Du finder v~rkstedet ved at benytte indgangen i porten til sko1egarden, der

efter 1. d0r pA h0jre hAnd og sa ned i k~lderen. Lyt dig frem resten af vejen.

Det foruds~ttes, at brugerne har gennemgAet slibeundervisning, og der kan
h~jst v~re 8 de1tagere ad gangen.

V~rkstedet er abent torsdag aften for s01varbejde.
Afta1 n~rmere med Erik Jensen.

Slibev~rkstedet, Set. Annagades Skole.

~sonen starter onsdag d 17 september 1986.

Der er Abent tirsdag k1 19-21,20, onsdage k1 14-17 samt 19-21,20.

Hanne S0nniehsen.
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Til julem~det bliver der n~ppe plads og tid til udstilling, men jeg hAber sa,

at der er andre, der forts~tter i det nye ar med nye emner til STEN PA BORDET.
Ring til mig, sa vi kan snakke om det. Tlf. 06-937113.



Kasserer, Ingemann Schnet1er, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 Lang! 06-467282
Jysk Stenk1ub, giro 1217380, Fug1ebakken 14, Stevnstrup, 8870 Lang!

B1adforde1ing, Grete Ra~mussen, E1verda1svej 31,8270 H0jbjerg 06-270247

B1adproduktion, Eva Rud01f, Janesvej 5, 8220 Brabrand 06-251024
B1adredaktion, Henry Weinkouff, j'1arse1is Boulevard 30, 8000 Arhus C 06-122724

\_,
t1f 06-210606

06-227304

06-149521

06-110041

Adresser:

Formand, Jon Svane, Skejbyvej 36, 8240 Risskov
Sekreta:!r,Doris Valgaard, Skolevej 2f, 8250 Ega

Erik Jensen, Plutovej 8, 8270 H0jbjerg, med1em af best.
J0rgen Borup, Teglgardsvej 27,8270 H0jbjerg, medlem af best.

L0 8/11 KLUBMODE - RAV. Hvordan du se1v sliber og po1erer det. Hvad er ray,
hvordan opstod det og a1t det andet, vi gerne vi1 vide nifrmere om.

Klubben har k0bt et st0rre parti af dine ree11e ravstykker, som kan

kebes til en rime1ig penge. Les ogsA side 6.
L0 29/11 STENMESSE I HAMBURG. Vi arrangerer fifl1es bustur, som vi p1ejer.

Afgang fra Randers k1 06,30 og fra Musikhuset, Arhus kl 07,00. ,Ti1-
melding pa vedlagte tilmeldingssedde) til Jon Svane senest d 8/11-86

pa klubmodet. Den endelige pris er endnu ikke helt fastlagt, men ihu
kommende sidste ars uventede prisstigning kan vi nok forvente en pris

pa omkring de 150-160 kr.

L0 13/12 JULE-KLUBMODE. Det ar1ige m0de hvor vi hygger, snakker, holder lot
ter; m.m. Hvis I har sten og andre godter, I gerne vil give til lot
ter;gevinster, tager bestyrelsen gerne imod.

Lo 27/9 TUR TIL BARRIT STRAND ved Vejle Fjord. Start fra P-p1adsen v. musik
huset kl 8,00. En tur med fossiler, mineraler, strandsten og silke
spat. Der er plastisk 1er, sa k1ifd dig fornuftigt pA. GUMMIST0VLER!

La 11/10 KLUBMODE. Tre1de Pedersen fra A1s fortif11er om LEDEBLOKKE. Hvad er
det? Hvi1ke finder vi i Danmark? Har du nogle, du gerne vil h0re nifr-

. mere om, sa tag dem med. LifSogsa side O.
.25/;~

La ~ BYTTEMODE pa H0jmesko1en i Odense kl 10,00. Jon Svane stAr for k0rs- ~
len, sa tager I ~ed, ogsa se1v om I k0rer i egen bil, sa kontakt ham.

Lo 13/9 KLUBMODE MED SOf<1t~EREflSFUND. Tag dine fund, keb , bytte- og gi'Vifk

sten med, sA vi al1e kan tage del dine interesser, og h0re hvad du

har faet ud af sommeren.
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