
Figur 1. Julelys

Pa redaktionens vegne vil jeg gerne enske aIle
STENHUGGERENS Ieesere en rigtig god jul
og et godt og lykkeligt !r i 1992.Derfor far I
dette lille julelys (figur 1) til at lyse op i arets
merkeste tid (i overfert betydning naturligvis -
I skal ikke seette ild til bladet).

Vi kan alle byde hende velkommen til jobbet
og enske hende alt godt.

Karen Pii har lovet at treede til som ny redak
ter fra og med februar '92 - nummeret.

A propos tid, s~ er det noget af en mangelvare hos den nuveerende redakter, Jeg patog
mig sidste ~r at redigere STENHUGGEREN i en prevetid p~ et k Jeg kan glad sige, at
jeg i det forlebne ~r ikke er blevet truet pa livet over dette arbejde, jeg har ikke hert
knubbede ord og lignende - det skal I ha' tak for.

Med dette nummer af STENHUGGEREN skal vi afslutte !ret - atter et !r og en ind
samlingssornmer, som for mange er gaet alt for hurtigt. Vintertiden kan vi egentlig be
tragte som et fortreeffeligt pafund, hvornar skulle der ellers blive tid til at fordybe sig i
de fundne ting, til at slibe og polere eller hvornar skulle der blive tid til at gAlidt mere
teoretisk til veerksog st~ p~ hovedet i begerne?
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Anden gang greb en storm ind i rejseplanerne, da vi skulle hjem. Ingen helikopter - og
heller ingen myg - gik op den dag, og Icelandair's maskine blev i Keflavik, si hjemrejsen
blev forsinket med 24 timer; men det blev altsammen klaret uden problemer.

Vejret gay os ogsa nogle belt specielle oplevelser. I Narsarsuaq kom der steerk fohn, som
vi matte "leegge"os imod, og som gjorde, at vi ikke kunne komrne i land ved Erik d.
Redes boplads - som vi ellers kunne kigge ind til. Det var nok af samrne arsag, at Gaia
Ii i havn i Narsarsuaq.

Pa rejsen oplevede vi dog ogsa meget andet - som f.eks.:
- vikingeskibet Gaia i havn i Narsarsuaq
- Jgalico (i-cha-'li-co) med sandsten og ruinerne af bispeszedetGardar
- brsetunger fra indlandsisen, smeltevands-vandfald og fuglefjeld
- beseg pi en moderne grenlandsk boplads

og meget, meget mere.

Vi sa ornradet fra luften, nar vi fle] forbi i Grendlandsfly's store helikopter. Denne mel
lemlandede pa den ene tur i Narsaq. Fra vandet var der ogsa frit udsyn til Kvanefjeld,
nar vi sejlede rundt i fjorden mellem aIle isbjergene - og dem var der mange af i forblef
fende former og sterrelser og i overraskende steerke farver i hvidt, grant, turkis og blat.
Vi kunne slet ikke blive trzette af at se pa demo

Eli Stoffregen og jeg besluttede, at i ar skulle det veere - vi ville se noget af Grenland.
Det blev til en af de nye turistrejser, og vi valgte en cornbi-tur med ophold ferst i Narsar
suaq og senere i Qaqortoq (udtales ga-gor-'dok = Julianehab) med en dagsudflugt til
Narsaq for at kikke pa Kvanefjeld og preve at ga efter mineraler i Narsaq-elvens nedre
10b.Det var dog stserkt begreenset, hvad vi kunne tillade os at samle op , da der skulle
tages hejde for overveegtpa hjemrejsen; men lidt blev det da til. Blandt andet fandt jeg
et hvidt stykke, der viste sig at veere kraftigt fluorescerende med steerk orange reagens
og en udprzeget fosforescens. leg aner ikke, hvad det er, men jeg haber, at andre kan
forteelle mig noget om del. Der er ogsa noget i stykket, der reagerer grent under UV
lampen og giver lidt blink pa Geiger-teelleren, sa det rna jo nok veereet stykke fra uran
fjeldet.

I mere end 10 ir har jeg hert om Ilimausaq og Kvanefjeld - nu har jeg set det selv bide
fra landjorden, fra fjorden og fra luften. Det gik sadan til:

Pa kik med Kvanetjeld, 17.-24.juli + 1 degn i 1991.
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Storgade71, 8882 Faarvang
Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

Stort udvalg af sjeeldne mineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

Hedlegavaurdl

ROCKSET
BOX 5319

S - 10246 STOCKHOLM

TIC. 009 46 8 782 95 97

Rekvlrer von program

Veeropmarksom pd vore GEO-Rejser for aile fra Danmark; Sverige, Fin
land og Norge, som er interesserede i Geologi, Stell, Mineraler og Fossiler
og som ogsdgeme vii opleve andre landes kultur og[olkeliv. En rejse i rum
og tid gennem den geologiske histone.
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A.B.

Temperaturfaldet afheenger imidlertid af, om en anden naturkraft holder sig i rooDen
store havstrern El Nino, som med ars mellemrum optrteder i Stillehavet ud for Latin
amerikas kyst og som med sine varme vandmasser (op til 29°C) pavirker hele Jordens
klima, vii muligvisveere pa fierde i ar. Hvis det sker, vii gennemsnitstemperaturen stige
igen. Phillippinerne har i evrigt 21 aktive vulkaner.

Vulkanen Pinatubo. Forskere har til "Far Eastern Economic Review" udtalt, at den
1745meter heje vulkan Pinatubo pa Phillippinerne, der efter at have veeret i ro i600 ar
eksploderede 9. juni i ar, har sendt sin aske op i 22 kilometers hejdel Denne askesky er
nu i feerd med at fordele sig i atmosfzeren over bade den sydlige- og den nordlige halv
kugle. Dette vii resultere i et temperaturfald pa 0,3 - 0,6 "C,

Drivhuseffekten

Inger Clausen, Hovedgard.

Alt i alt en masse spzendende og ufroglemmelige oplevelser for

Vi klarede det hele - ogsa at hjembringe handbagagen, der for mit vedkommende var
tynget af knap 4 kg sten! Det sterste stykke var dog et kebestykke fra toppen af
Kvanefjeld med en hel del tugtupit, der er bade fluorescerende og fosforescerende -
virkelig flot, sa det matte altsa bare med hjem.

Man rna ikke veere gangbesveeret, da det pa turene med bad er nedvendigt at kunne
kravle, klatre og springe, nar man bliver landsat pa f.eks. et lille klippefremspring og rna
hoppe videre fra knold til knold.

Rejsen kan absolut anbefales; men man skal have den lidt store tegnebog med, da ture
ne med skib og helikopter er ret dyre.

Vi boede pa gode hoteller. "Hotel Narsarsuaq" er indrettet i gamle betonbygninger, som
oprindeligt var en del af den amerikanske base, og det var gjort godt. "Hotel Qaqortoq"
er et neesten nyt hotel i topklasse.
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ANKU Sliver and Ston .. ApS
Godthlbsvej 128,2000 Frederiksberg
Abnlngalidar: "'.ndag IUkMI. lirwdag,onldag 12-17, tor3dag 12-19. tradag 12-16, lerdag Iukkel. Udantor diose lider - etter allale.

Stort lager al Emaljeovne - emaljBpulver samllilbeher Iii emaljearbejde.
Porcelaensplader i mange st,,"elser.
Gemmologisk udstyr Ira Kruss: Mikroskoper, refractometre, UV-Iamper m.m.
8egBr om Slenslibning og guldlselvsmedearbejde lagerleres ligeledes.
aesag os pi vares adresse eller kontakl os pi tBlelon 31 8741 70, telelax 3888 6006.

Stort lagar al v.rktllj, malarlalar 09 matklner III guld/ .. lvamedaarbaJda
Sieriing s"lv, messing, kobber, lin, nyselv og tombek i plede og IrAd i mange dimensioner.
Siebegranulal i slerting SIllv saml lin-salv.
All iii savning, lilning, slibning, poIering, lodning, stebning, valsning og tl'llllkning al salv.
Halvfabrikal. i sterling selv.
Sterling SBlvk88dBri manga lasngder og modeller - ogsl i melermAI.

Siort lagar al atenbaarbejdnlngamaaklnar
Siansava, slibelpolermaskiner, lacetslibemaskiner, vlbralorer, trorruer saml Ilenboremaskiner i flere ",,"aller.
All i lilbeher iii bearbejdning aI slen.

~ ANKUT" Silvor dnd S'dn •• ApS er leveringsdygtig
~ i alt til stenslibning og guldlselvsmedearbejde

Stort lager al aten I... hala verdan
Al smykkasten Iii cabochon- og lacetslibning - ogsl i skiver.
Tromlepolereda sten og poIerede slankugler i mange SI8"elser.
Kryslaller og druser.
Fandigslebne cabochoner/stenkaedar.
HalvfabrilrAt. sAval i alerting NIv scm i lorseIvelllorgyldl.
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Hvis I bliver tilbudt noget, der minder om ovenstaende, kunne i jo prove at henvende jer
til KL0VERMARKSHUSET (red.).

TINGOTANCA

Michel Tavir

Med veniig hilsen

Ca. 400 kg arnetyst-druser i topkvalitet gar altsd ikke ubernzerket hen, hvis man viI af
med demo Og sa er der ogsa en p.en rruengde klare bjergkrystal-spidser (rnellem-sterrel
se), rnerke arnetyst-spidser, agatskiver, hvoraf mange grenne skiver (i diverse sterrelser),
sma agatgeoder i par, agatgeoder monte ret som negleringe samt turmalin samlerstykker,
en lepidolit krystal og et parti ra sodalit.

Men det er selvfelgelig ikke "kun" for at I skal have ondt af os, at vi meddeler denne
hiendelse - vi regner nemlig med, at tyvene viI prove at afseette deres koster.

KL0VERMARKSHUSET, 4420 Regstrup meddeler pr. 22.10.1991: "Vi har en seerde
les kedelig nyhed: Firmaet har haft et sterre indbrud for nylig. Selv om det er et kleekke
ligt beleb, vi kommer til at miste pa den made, skulle det ikke have den store indflydelse
pa forsyningen af vor kundekreds op til jul.

Etlerlysning.

Veerkstedet Abner igen i det nye ar den 14. januar og har sa abent som szedvanligt.

Grundet et heldigt storindkeb kan alle hjemmeslibere nu kebe chromoxid pA Veerkste
det. Det seelges i 100 g poser til den uhert lave pris af 21.- kr,

Chromoxid.

Sma-meddelelser
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Agernvej 115
8330 Beder
TIf. 86 93 7113.

Hanne Sannichsen

,
1

Ring og sperg:

Hvis du stAr og mangler noget i forbindelse med en tur sydover, sa er der neesten her
eller der mindst en messe hver weekend!

Her er medtaget de messer, som flere af yore medlemmer beseger - enten som udstillere
eller som gaster. Der findes flere messer, men datoerne har jeg endnu ikke kunnet f:\ fat
i-de kommer eventuelt ineeste nummer af STENHUGGEREN. Det tyske mineralrna
gasin LAPIS har Borskalender i januar- og juli-numrene. Derfor er der ovenfor kun
neevnt fa af messerne uden for Norden.

12/2 - 16/2 Tucson, Arizona, USA
4/4 - 5/4 Tommerup, Fyn, Danmark
2/5 - 3/5 Esbjerg, Kvaglundhallen, Danmark
23/5 - 24/5 Peraseinajoki, Finland
6/6 -7/6 Senderborg, Danmark 1
13/6 - 14/6 Kopparberg, Sverige }27/6 - 28/6 Ylarnaa, Finland
4/7 - 5/7 Bardu, Norge
18/7 - 19/7 Skagen, Danmark
8/8 - 9/8 Ungban, Sverige
8/8 - 9/8 Barkaker, Norge
5/9 - 6/9 Ry, Danmark
19/9 - 20/9 Moss, Norge
3/10 - 4/10 Vasteras, Sverige
24/10 - 25/10 Randers, Ulvehejhallen, Danmark
6/11- 8/11 Kebenhavn, Forum, Danmark

~essekalender 1992
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0STERGADE 30 . 8000 ARHUS C
TELEFON 86129376

STENBUTIKKEN I CENTRUM

I.M.G.

KlBmpe udvalg at lBgte DOuatgte smykkedele.

INDFATNINGER

LORTONE sJibema&kiner
LORTONE tromlemaalOner

ALT TIL STENSLlBNING

Ravstedhus
TelerOD 74 64 7628

Rekvirer brochure fra

Salg af vrerktJlj
og materialer

til stenslibning
og salvarbejde•..

- kursusstedet for bAndvrerk og design -

Ravstedhus
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Rav fandt vi ikke, sepindsvinene var ikke til at tale med, strandjeegerne ramte ikke, fi-

Som dagen gik blev nogen treette af sten, af at gAidem selvfelgelig, sAefter den med
bragte frokost, nydt pA fiskernes vakkelvorne pindebzenke, gik enkelte oven for Sang
strup Klint og ned naturen, mens de mest gale fortsatte segningen, Den sterste klump
caIcedon blev pa 150 gram, men ogsa fossilerne blev pzent repnesenteret. Elses sepind
svin og Jons kiselsvamp. Det var det, der altid er blevet snakket om fra Karleby og
Sangstrup klinter. Bare meget mere end forventet. Det sted, hvor forsteningerne vzelter
ud af klinten, fandt vi heller ikke denne gang.

Entusiasmen var hej, De hurtige fandt foden af Karleby Klint pA5 minutter, men S0-
pindsvinene sad fast i flintbandene. Bryozoer var der nok af, og vist nok ogsa et par en
kelte brachiopoder. De mere besindige gennemgik strandvolden, og Else fandt hurtigt et
par fine stenkerner af sepindsvin med calcedon-top. Og sAgik det hurtigt. I lebet af da
gen fandt vi masser af calcedon, honninggul, let regfarvet og neesten klar - en enkelt hvid
caIcedon og et par agater. Danmark kan nu ogsa vtere med blandt zedelstenslandene.

Vejret var med os 12 stengale fra Jysk Stenklub, da vi drog til Djursland for at sege sten
mellem Karleby og Sangstrup klinter. Vi havde sat hinanden stsevne kl. 10, og 10rninut
ter over var vi pAvej.

Turen til Karleby og Sangstrup KJinter d. 5.10.1991.

Ture m.m.

A.B.

Efter mange irs pause stillede Jysk Stenklub op pARy-Messen med en stand. Vi havde
fAet 3 meter bordplads og havde fAet en fin placering lige ved Cafeteria-indgangen.
Standen blev veeldiggodt besegt og vi uddelte 100 klubblade og 200 "Orientering om
Jysk Stenklub". Standen var hele tiden bemandet med to medlemmer, idet vi havde pA
taget os at bestemme sten og fossiler for de besegende. Ogsa det var der stor interesse
for. Vi hAber, at vi dermed har skabt en oprruerksomhed om klubben, der vil udrnente
sig i nye medlemmer. Ry-Messen blev besegt af ca. 7.000mennesker pAde to dage og vi
har allerede bestilt stadeplads til meste Ar.

Ry-Messen

1991/4STENHUGGERENSide 10



Nc\r man som geologiinteresseret begynder at Lese den egentlige geologiske faglittera
tur, som man har fundet henvisninger til i mere almene geologibeger, er J. P. J. Ravn et
navn, som man hurtigt steder pc\ - iszer, hvis man interesserer sig for fossiler. Der er flere
grunde til, at Ravn er sa kendt. For det ferste behandlede han emner inden for paleeon
tologien (Leren om fortidens dyre- og planteliv) spzendende fra bornholmske trilobitter
over bleddyr og sepindsvin fra Kridt- og Danientiden til bleddyr fra Jyllands Tertizer.
For det andet er hans store afhandlinger de grundl.eggende (og i mange tilfzelde de se
neste), f.eks. hans arbejder om Kridt- og Danientidens snegle, muslinger, bl.eksprutter
og sepindsvin. For det tredie er de fleste af hans afhandlinger skrevet pa dansk og er

dermed tilgeengelige for mennesker uden forudsietninger for fremmede sprog som f.eks.
tysk, engelsk og fransk. Endelig er samlingerne pa Geologisk Museum i Kebenhavn sta
dig ordnet efter hans system, sa der er mange grunde til at interessere sig for denne sto
re geolog.

J. P. J. Ravn (1866 - 1952).

Store danske geologer (2)

Jon Olaf Svane.

Det er kun nogle af de gamle, der er blevet trzette af Karleby og Sangstrup klinter. Un
dertegnede skal afsted igen. Et kg caicedon og en agat er ikke nok, nc\r nu det er sa kent
og dansk - for en gangs skyld.

skene bed c\benbart ikke pc\ og dykkerne matte have de varme dykkerdragter pc\, men vi
havde en herlig dag, som godt rna gentages!
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Allerede i 1907 blev det grundlzeggende arbejde om danske fossiler: "Molluskfaunaen i
Jyllands Tertizeraflejringer" offentliggjort. Heri beskrev han aIle pAden tid kendte bled
dyr (mollusker) fra Tertieeret, med undtagelse af Paleoceenet ved Rugard (beskrevet af
Gronwall og Harder i 1906) og de nye fund fra Oligoceenet ved Arhus (som Harder be
skrev iet arbejde fra 1913). Ravn opstillede flere nye arter, hvoraf iseeren har vist sig at
veeremeget udbredt. Det er en lille dveergkonk-artNassa cimbrica (i dag = Hinia cim
brica), og den er meget almindelig ved Enderupskov og treeffes hyppigt i boringer i SV-

Ravn opfattede Danien'et som den yngste del af Kridtformationen, og han opfattede he
le hserdningslaget i Stevns Klint som Cerithiurnkalk - altsa bade det heerdnede skrive
kridt og den egentlige Cerithiurnkalk. Senere paviste Rosenkrantz, at disse to bjertgarter
havde hver sin fauna og altsa ikke var af samme alder. Ravn var med sin opfattelse af
Danien'et uenig med Rosenkrantz og Briinnich Nielsen - og i dag er det disses opfattel
se, der er almindelig anerkendt.

For amatergeologer er det nok isaer hans geologiske afhandlinger, der er vigtige. Aflej
ringer fra Kridt- og Danientid har en stor udbredelse i Danmark, og Ravns arbejder om
disse tiders fossiler er stadig de klassiske. Hvis man f.eks. sarnler muslinger iskrivekrid
tet ved Dania, p~ Stevns eller p~ M0n, er det stadig i"Ravn 1902-03", man skal finde be
skrivelser og afbildninger. Ogsa den rige fauna fra koralkalken fra Faxe har Ravn be
skrevet, senest i 1933, hvor han opstillede en lang reekke arter af muslinger og snegle fra
den sakaldte nasekalk (opkaldt efter et nu forsvundet profil, der skulle ligne Ravns egen
neesel). Hvis man sarnler pAsepindsvin, er Ravns to afhandlinger fra 1927 og 1928 stadig
de grundlzeggende. De er skrevet pAdansk, og selv om vor viden om disse dyr er foreget
meget siden da, er disse to arbejder stadig uundveerligefor "sepindsvine-fans".

Ravn gjorde ogsa et stort arbejde i Dansk geologisk Forening som bestyrelsesmedlem og
var i flere perioder formand, og i 1920 stiftede han Den palzeontologiske Klub, som han
ogsa selv ledede i en Arrrekke.

Da J. P. J. (Jesper Peter Johansen) Ravn som student i 1885 valgte at studere naturhisto
rie (= biologi) og geografi, var det med henblik p~ at blive lzerer i gymnasiet, men da
han i 1892 blev feerdigp~ Universitetet, blev han tilbudt arbejde pAMineralogisk Mu
seum (nu Geologisk Museum) som medhjeelper for professor Johnstrup. Lannen var 60
ere i timen. I 1898 blev han assistent og i 1907 museurnsinspekter. Som sAdan arbejdede
han til 1936, og sidelebende hermed var han ogsa underviser (docent) i paleeontologi
ved Universitetet (fra 1904 til 1937). Ravn havde altsa ingen geologisk uddannelse og
matte selv tilegne sig den nedvendige store faglige viden. I 1897-98 var han dog pAstu
dieophold i udlandet, bl.a. i Munchen.
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Ravns betydning for Danmarks geologi, iszer naturligvis for paleeontologien, men ogsa
for stratigrafien (lagfelgen) har vzeret meget stor, og hans arbejder er blevet kendt langt
ud over landets grzenser. Flere af hans arbejder er skrevet pA fransk, f.eks. 1933 (om Fa
xe) og 1939 (om Paleoceenet ved Kebenhavn), og i hans arbejder pA dansk var der en be

skrivelse af de nye arter samt et resume pa fransk. Pa den tid var fransk stadig videnska
bens sprag i hejere grad end engelsk, der til geng.eld i vor tid er blevet langt det vigtig
ste. Ravns sidste arbejde udkom i 1946 og behandlede aflejringer fra Bornholm. Hans

Searlesia ravni Harmer, 1914
Aquilofusus ravni Glibert, 1957
Asthenotoma ravni Rasmussen, 1968
Plicatula ravni Rosenkrantz, 1926

Nogle arter, der er opkaldt efter Ravn:

Sleegten Ravniella er opkaldt efter Ravn (af Rosenkrantz).

Arter: 1902-03: 29 after
1907: 6 arter
1933: 59 arter
1939: 38 arter
1927: 5 arter
1928: 8 arter

Sleegter: Faxia og Johns/rupia, begge fra 1933.

Oversigt over Ravns opstillede sleegter og arter.

I 1939 behandlede Ravn de rige fund af bleddyr, der var gjort ved arbejder i Keben
havns Havn i 1920'erne, og han opstillede ogsa her en lang nekke nye arter. Dette arbej
de er, sammen med et tysk arbejde af von Koenen fra 1885, grundleeggende for bestern
melsen af paleocene fossiler fra lese blokke bed Klintebjerg pA Sjzelland.

JyIland og i Nordtyskland. En anden ny art var Atys puucistriatus, der har vist sig at veere
meget almindelig i Mioceenet fra Miste i Holland. Tertieere aflejringer har en stor ud

bredelse iJylland, og Ravns arbejde fra 1907 er stadig, sammen med Harders fra 1913,
grundlaget for vor viden om denne periodes bleddyr, selv om der er kommet nye, sterre
undersegelser til, f.eks. af Sorgenfrei (1940 og 1958), af Banke Rasmussen (1956, 1966
og 1968) og Schnetler (1987 og 1990).
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Erik selv var altid parat til en sludder om fossiler og geologi og han forsegte at bestern
me museumsgeesternes undertiden speendende "Danekrser-agtige fossiler og til andre ti
der trivielle flintkonkretioner med sam me neensomme indleven i indsamlerens specieUe
gleede over netop dette fund. Han sarnlede selv fossiler ind til museet, omend ikke i
samme malestok som Magne Breiner, hvis samling oprindelig var grundlaget for muse
ets oprettelse. Erik forstod at formidle fossilerne, geologien og een Fur ud til store dele

Erik Fjeldse Christensen, som i de forlebne 11 ~r var rnuseurnsinspekter p~ det lille,
men pragtfulde museum p~ Fur, dede i starten af november maned. Jeg er sikker p~, at
mange af de danske amatergeologer kommer til at savne denne energiske museurnsle
der, som kun blev 48 ~r. Museet p~ Fur ville ikke have preesenteret sig s~ smukt, peeda
gogisk rigtigt og s~ omfangsrigt, hvis det ikke havde veeret for Eriks stadige entusiasme

og kamp med bevilgende myndigheder.

Et dedsfald imuseumsverdenen

Trilobitfaunaen i den bornholske Trinucleusskifer.
Molluskerne i Danmarks Kridtaflejringer I-III.
Molluskerne i JyUands Tertiaeraflejringer.
Kridtaflejringerne paa Bornholrns Sydvestkyst og deres Fauna.
De marine Kridtaflejringer i Vestgrenland og deres Fauna.
Geologisk Kort over Danmark. Dybere liggende Dannelser.
Det cenomane Basalkonglomerat paa Bornholm.
Sur Ie placement geologique du Danien.
De irregulzere Echinider i Danmarks Kridtaflejringer.
De reguleere Echinider i Danmarks Kridtaflejringer.
Oversigt over Danmarks Geologi. Redigeret af V. Nordmann.
Etudes sur les Pelecypodes et Gasteropodes Daniens du Calcaire
de Faxe.
Etudes sur les Mollusques du Paleocene de Copenhague.
Om Nyker-Omraadets Kridtaflejringer.

Ingemann Schneller.

1939.
1946.

1899.
1902-03.

1907.
1916-21.

1918.
1922.
1925.
1925.
1927.
1928.
1928.
1933.

Oversigt over Ravns afbandlinger (stsrre).

ferste arbejde udkom i 1899 og behandlede ogsa bornholske forhold, s~ hans videnska
belige karriere strakte sig altsa over nasten 50 M.
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I de tilgeengeligelag fra det evrige Danmark er det idet eocene moler (og icementste
nen deri) og i lag fra Mioceen-tiden,man kan finde plantefossiler. Planterne i disse lag
er for det meste naletreeer og levtreeer, Store meengder planter kunne findes i brunkuls
lagene syd for Herning. I selve brunkullet var planterne si omdannede, at de ikke var
veerdat tage med hjem, men i ler- og sandlag omkring brunkullene var der bladaftryk og
frugter og fre, som har kunnet bestemmes. Man har rekonstrueret et milje og et klima
svarende til nutidens sumpe i det sydlige Nordamerika. Desveerre er brunkulsgravene
fyldt med vand og det er farligt at feerdesved dem, sAhvis man skal se danske plantefos
siler uden for Bornholm, skal det ske pAmuseum eller ibeger.
S.D.A.

PA Bornholm er der lag fra Jura-tiden og fra den tidlige del af Kridttiden, som
indeholder en del plantefossiler, Ginko'er, koglepalmer, bregner o.lign.

Plantefossiler eller planteforsteninger findes hovedsagelig i lag, som er afsat pA land i
seer og floder. Sadanne lag har normalt en meget ringe overlevelseschance i geologisk
malestok,

Hvor kan man fiode plantefossller iDanmark?

Ssren Bo Andersen.

Som geologiinteresserede har vi alle mistet en engageret og dynamisk person - de af os,
som kendte ham neermere, har mistet en god yen og et dejligt menneske.

Erik Fjeldse Christensens eget videnskabelige omrade var fortidens planteverden. Hans
speciale pi Aarhus Universitet omhandlede Jura-tids planter fra England. Senere be
skeeftigedehan sig med at oprnale brunkulslagene ved Seby-Fasterholt og med at redde
plantefossiler (blade, frugter og fr0) fra disse lag lige inden pumperne blev standset i
brunkulsgravene. Han bearbejdede selv en blad-flora fra nogle af de Mioceene lag, som
ligger lige oven pi brunkullene.

af den danske befolkning. Han medvirkede flere gange i populeere udsendelser i TV, og
det gjorde han ikke mindst i den periode, hvor det blev ivrigt diskuteret, om vi skulle ha
ve en Danekree-lov. Det fik vi som bekendt, og det har Erik sin meget store del af eeren
for. Hans holdning til Danekree-loven var, at denne loy kun skulle sikre helt specielt
gode fund for eftertiden ved at Staten kunne sikre sig disse mod en rimelig erstatning (i
forhold til bl.a. handelsvzerdi pi messer o.lign.). Der er allerede flere erkleerede Dane
krse og flere sager er pi trapperne.
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Bemeerk:Deadline til neeste nummer af bladet er 2. januar (send i god tid, postkasseme
er usikre i dagene omkring Nytir)!. Materialet sendes denne gang til forman
den pi grund af redakierskifte efter merveerende nummer.

Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra kl. 13.00 er der lbent for
handel, bytning, stensnak og Sten pi Bordet. Klubrneder starter kl. 14.30 og foredrag
begynder kl. 15.00.

S0 12/4 Forlrets ferste tur gir til Moesgird Strand, hvor Per Smed vii veereguide,
og hjeelpeos med at bestemme de fundne sten. Turen starter kl. 10.00ved
ishuset ved Arbus Sporvejes endestation (for linie 19) ved Moesgard
Strand.
(Der gAren bus, linie 19, som ankommer til Moesgard Strand lige fer kl.
10).

U 11/4 Klubmede pi AbyBibliotek.
Adjunkt Per Smed fortElIer om sten. Vi opfordrer alle de medlemmer, der
bar Per Smeds bog "Sten i det danske landskab" til at tage bogen med til
klubmedet. Lerdagens klubmede kan ses som en optakt til sendagsturen
dagen efter:

U 14/3 GENERALFORSAMUNG pi Aby Bibliotek.
Dagsorden vii komme i STENHUGGEREN i Februar 1992. Forslag til
bebandling kan allerede nu sendes til formanden.

U 8/2 Klubmede pi Aby Bibliotek.
Museumsinspekter Flemming Roth, Gram Museum, forteeller om
Pladetektonik.

U 11/1 Klubmede pi Aby Bibliotek.
Naturvejleder Jan KjErgaard: Jordskselv skabte S-hejlandet. - Er land
skabet ved Mosse og omegn skabt ved jordskzelvfor 200.000Ar siden?

Program for Jysk Stenklub Vinter 1991/ForAr 1992.
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