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Peter K.A. Jensen valgtes til dirigent.

Ad. 2.
Formandens beretning:
Vi plejer at lykenske hinanden, nAr det gAr godt, og det kan vi heldigvis gere igen i

Ar.
Vi rna stadigveek gere opmserksom pAvores eksistens, da en jevn medlemstilgang er

nedvendig ogsA for JYSK STENKLUB.
Mens vi er ved medlemstallet, vii jeg benytte lejligheden til at mindes Henrik

Stounberg, der dede sidste sommer. Han var et trofast medlem, der pA sin stille

made altid medte op pA veerkstedet og arbejdede med sin interesse, slibning og

formning af opaler.
I denne uge file vi meddelelsen om, at Poula Espersen og~ var dOO. Poula var et

meget Abent og venligt menneske, hvis gode humer og bjselpsomhed vi vii savne bade

til mederne og pAveerkstedet.

JEret veere deres minde.
Medlemstallet er nu pA omkring 200. Efter medlemsprotokollen er vi et peent stykke
over 200, men efter de medlemmer, der har betalt kontingent, er vi ikke meget over

130!

Sidste ar beklagede jeg, at kassereren skulle bruge flere hundrede kroner af

foreningens sma midler og adskillige arbejdstimer pa at sende rykkere ud.

Restanteme kan simpelthen ikke veere det bekendt. Skal vi slette skyldnerne. med den
begrundelse, at vii de ikke betale, er det nok, fordi de ikke har Iyst til at fortseette?

Eller skal vi Ar for Ar fmde os i sleseriet med foreningens penge? Jeg vii vsere

taknemmelig for tilkendegivelser af medlemmemes holdning til problemet.

Vi har bortset fra denne sergrelse meget at ghede os over. For eksempel har vi fAet et
lokale mere til veerkstedet, sa vi kan veere flere om brugen af maskiner m. m. Vier

alene om lokaleme og kan frit disponere med hensyn til Abningstider og andet af
betydning. Det er lidt af en enskedrem, der er gAet i opfyldelse.

PA grund af sammenfald med stenmesse i Esbjerg var det en lille skare pA 25
medlemmer, der var medt op, og i kort sammendrag forleb generalforsamlingen

sAledes:

Ad. 1.

Referat af generaiforsamlingen 12. marts
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K. Pii

Man beklagede sammenfald mellem en tur og Ry-messen og en anden tur og det i
Vejlby Risskov.

Eventuelt. Der blev rundsendt lister om deltagelse i ture i forsommeren og peget pa
arrangementet den 8. maj 94 i Vejlby Risskov.

Der var ikke blevet indsendt forslag.

Ad. 10.

Tak til aIle - ikke mindst Hans Jergen - der er med til at gore vserkstedet og arbejdet
der til sa positivt et element i klubben. Vi har faet et enestaende godt turudvalg, og

det er i hej grad med til at gere kJubbens aktiviteter tiltrsekkende.

Det er meget hyggeligt med mederne her pa biblioteket, men intet slar en god udflugt

til et af de mange dejIige steder, vi bar i Danmark. Og selvom vi hverken fmder guld

eller eedle stene. er vi stolte over at kunne lede nye og gamle medlemmer pa sporet af

it teressante fossilfund. Lad os glsede os over fundene, sa lsenge vi kan. Tak til
turudvalget. Mon ikke vi aIle geme ser, at I tager en tern til!

I bar vel lagt mserke til, at vores klubblad bar fundet en god og fast form med en

hovedartikel pa midtersideme - Iige til at rive ud og gemme, som der star i

ugebladene - og sa ellers fyldige og gode indleeg, der gar bladet til andet og mere end
lidt postomdelt pligtstof. Annoncereme heenger tilsyneladende godt ved, seks firmaer
med tilknytning til geologien, og deres bidrag leber op i tre tusind kroner arligt.
Skulle det veere nedvendigt med endnu en opfordring til at handle hos dem, nar

behov og lejligbed melder sig?

Lad mig slutte med en tak for trofast fremmede arer igennem. Det er trods alt det,

der bolder sammen pa klubben - den hyggelige sludder ved modeme, de fselles
interesser og ikke mindst kammeratskabet, der gar klubben til et sted, del er veerd at

komme.

Beretningen godkendtes efter nogle bemeerkninger om kontingentrestancerne og om

at genoptage brug af navneskilte, sa vi kan se, "hvem hinanden er" .

Ad. 3 og 8
Regnskabet viste et mindre overskud og blev godkendt.

Kontingentet blev fastsat uforandret.

Ad. 4. til 7
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter blev genvalgt Jigesom de to revisorer. Da

Kaj Bredsted ikke enskede genvalg, valgtes Jytte Frederiksen til revisorsuppleant.
Ad. 9.
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En sen eftermiddag i januar 1905 ville Frederick Wells, der gik og missede mod den
afrikanske sol, neeppetro sine egne ejne.
Indlejret i den stejle jordveeg i den to ar gamle Premier-mine neer Pretoria la den
sterste diamant, som han eller nogen anden nogensinde havde set. Wells, der var
minens chef for operationeme ved overfladen, klatrede ned i den 10 meter dybe

grube og brugte sin lommekniv til at lesne stenen. Den fyldte hele hans hand. - Wells
havde opdaget Cullinan-diarnanten, som opkaldtes efter Premier-rninens formand, Sir
Thomas Cullinan. I den ra form malte stenen 11,4 x 5,7 em og vejede 635 g
svarende til noget sa utroligt som 3175 karat.
Lige fra det ejeblik den blev fundet, blev Culliman-diamanten behandlet som ingen
sten fer. Premiers ejere solgte den for 150.000 pund til Transvaals regering, som i
1907 sksenkede den til Edward 7. af Storbritannien pa dennes 66 ars fedselsdag som
tegn pa koloniens loyalitet.
Som veernmod tyveri indskibedes til London under omfattende sikkerhedsforanstalt
ninger en boks, som angiveligt indeholdt stenen, mens den virkelige Cullinan stille og
roligt fragtedes som pakkepost forsynet med frimeerkerfor 3 shillings.
Efter kongelig radfarelse valgte kong Edward det navnkundige firma Bredrene
Asscher i Amsterdam til at kleve stenen. Igen anvendte man list. Fladen trans
porterede en tom eeske over Nordseen, og samtidig rejste Abraham Asscher hjem
med Cullinan-stenen i lommen. Af frygt for at edeleegge den store sten studerede
Joseph Asscher den i maneder, inden han forsegte at kleve den. Endelig den 10.
februar 1908, anbragte han et stalblad i en lille fordybning og slog hardt pa det rned
sin treehammer. Bladet kneekkede. Ferst ved det fjerde forseg lykkedes det ham at
kleve diamanten perfekt i to dele. Asscher omdannede derefter Cullina-i til ni store
og 96 mindre sten samt fragmenter pa ialt 9,5 karat. Sarntlige ni store sten er fortsat i
den britiske krones eje.
Cullinan I eller Afrikas Stjeme er verdens sterste slebne diamant. Den er pa 530,2
karat og sidder i det britiske scepter.

abo

DET FABELAGTIGE CULLINAN-FUND.
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"Kunsten at slibe sten" koncentrerer sig om stenslibningen. Forfatterne holder sig
klogt fra at brede sig til hele det geologiske fagomrade, som ligger lige for, nar man
beskeeftiger sig med sten.
Vii man vide mere om sten, er der en udferlig litteraturliste. Den henviser til
international minerallitteratur, men med hovedveegten pa smykkesten og gemmologi.

Selve slibningen er beskrevet, sa aIle ber fa et godt resultat, nar de felger
vejledningen. Slibevejledningen felges af en beskrivelse af forskellige slibemetoder,
hvornar de bruges og hvorfor. der er gode rad om vanskellige slibematerialer og et
farveillustreret afsnit om lysspil i sten. Det afsnit har mange slibere savnet. Netop
sten med lysspil er noget af det sveerste at behandle rigtigt, men samtidig tiltnekker
de, fordi en veIlykket slibning giver et fascinerende resultat.
Der er sidst i bogen et speendende leksikon over smykkesten og varianter. Her kan
den nysgerrige og eksperimenterende sliber finde mange oplysninger, ideer og
vejledninger. Iseerbeskrivelsen af mere ualmindelige materialer fangede mig.

Det er godt at se en udferlig, illustreret gennemgang af forskelligt slibeudstyr, deres
opbygning, anvendelsesomrader, fordele og ulemper. Det viser stensliberen
valgmulighederne, nar udstyret skal anskaffes. Har man det rette handelag, har bogen
mange tekniske fif, sa man kan bygge sin egen maskine op.

Ferste gang leeser man bogen fra ende til anden. Derefter vender man tilbage, for at
uddybe et emne, lese et akut problem, fa ideer eller lseseom den nseste sten, der skal
slibes.

Bogen, som kan gleede stensliberen. Savel begynderen pa sit ferste stenkursus, som
den mere erfarne, professionelle eller underviseren.
Det er en dansk bog, hvilket vii gleede mange. Den er skrevet af Anette og Kurt
Christiansen, som fremstiller og forhandler udstyr til slibning. Forfatternes store
erfaring med sten og stenslibning pneger aIle bogens 293 sider.

"Kunsten at slibe sten"

Anmeldelse:
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Hanne Sennichsen

Tlf. 86 - 93 71 13

Nu skal det veere alvor med at lave en mindre stenmesse her i Arhus.
Flere interesserede star bag planeme og har bestilt Margeritsalen i Vejlby-Risskov

Hallen.
Efter aftale med vores formand, Annie Buus, stiller vi ca. 20 m bord med montrer

gratis til radighed for en udstilling arrangeret af Jysk Stenklub.

Annoncering om udstillingen bliverbetalt.
Pa aprilmedet haber vi at fa snakket mere om detaljeme.

Hvis du har lyst til at seelge mineraler, fossiler m.v. barer vi geme fra dig. Bytning
kan ogsa veere en mulighed.
Vi glseder os til at se sa mange amaterer som muligt.

Husk at reservere datoen til at kunne mede andre steninteresserede.

Yderligere oplysninger fas hos:

Arhus. Sendag d. 8. maj

Stenmesse - Stenudstilling.

Jon Svane.

"Kunsten at slibe sten" er skrevet af Anette og Kurt Christiansen og udgivet af
GAD's forlag. Den er pa 293 sid~r og koster 298,00 kr.

Med "Kunsten at slibe sten" far stensliberen deekket sit behov for viden om udstyr,
men et afsnit sayner jeg:

Afsnittet om, hvordan jeg skal vselge ra sten, der er velegnede til slibning.

Med 20 ar som stensliber ved jeg, at der kan skrives en bel bog herom. Som med
slibningen kan erfaring med materialer ikke opvejes af et skrevet afsnit. Men en bog

som "Kunsten at slibe sten" kan supplere og inspirere til forbedring.
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PA gnensen mellem de to tidsperioder Perm og Trias (for ca. 248 millioner ar
siden) uddede tre meget store grupper af seliljer, medens kun en enkelt grup
pe overlevede. Denne ene gruppe har sidenhen igen udviklet sig til en mang
foldighed af arter. Efter Perm-Trias grtensen indtager seliljerne dog en knap
sAdominerende rolle i faunaen.

Seliljeme er altsa en meget stor og meget gammel dyregruppe. De op
stod tilsyneladende i tidsperioden Ordovicium (480-420 millioner ar fer vores
tid). Der er beskrevet mellem fern og seks tusinde forskellige arter af seliljer,
som ntevnt fordelt pa fire store grupper. Dyregruppen kan siges at vrere meget
succesfuld, idet seliljerne den dag i dag findes i verdenshavene, og i grundlig
gende princip er meget lig deres tlere hundrede millioner ar gamle forgange
reo

Er man interesseret i fossiler, har man uden tvivi pa et eller andet tidspunkt
stiftet bekendtskab med crinoiderne eller seliljerne, som de kaldes pa alminde
ligt dansk. Fossile seliljer kendes bla. fra fantastiske fund af meterlange ek
semplarer fra f.eks. Tyskland, USA og Marokko. Disse specielle fund stam
mer helt overvejende fra meget gamle atlejringer, prirruert fra de tidsperioder,
som Jigger fer den tidsperiode, vi kalder Trias (samJet kaldes disse for palao
zoiske atlejringer). I langt de tleste tilfelde finder man dog kun stumper af
fossile seliljer, idet skelettet af de tleste seliljer bestar af adskillige tusinde en
keltdele. Det sker kun sjteldent, at hele dyret bevares intakt. Normalt viI mi
kroorganismer, der lever i havbunden, samt forskellige gravende dyr have
splittet skelettet af den dede selilje fra hinanden, inden det bliver begravet u
den for disse organismers raikkevidde. Man siger, ~.t seliljer kan vrere bjerg
artsdannende, hvilket vii sige, at der kendes bjergarter, som helt overvejende
bestar af selilje-fragmenter. I forhistorisk tid har seliljerne tilsyneladende til
tider dannet hele skove pa havbunden.

Af Carsten Rabrek Kjaer.

Seliljer
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Seliljerne tilherer systematisk den meget store dyregruppe kaldet echinoder
mer (eller pighude). De er saledes i familie med bla. sepindsvin, sestjerner og
slangestjerner. Disse forskellige dyregrupper er aile kendetegnet ved at have
en femtallig symmetri (f.eks. sestjernemes fern arme). Desuden har de et in
dre vandkanalsystem, og deres skelet er opbygget af enkeltplader af calcit
(CaC03). Seliljernes skelet bestar i princippet af tre enheder: stilken, btegeret
og armene. Stilken er opbygget af en lang rtekke skiveformede stilkled. De
enkelte led har som regeI et tydeligt monster pA ledfladen. De mod erne selil
jer er kendetegnet ved at dette monster tydeligt er fembladet. Ofte er stilkled
dene femkantede, stjerneformede eller mere afrundet stjerneformede. Kun
sjzeldent er de mod erne seliljers stilkled helt runde. Dette er i modsatning til
de gamle seliljer, hvor stilkleddene nasten altid var helt runde. PA stilken er
fastgjort et sakaldt bager, som bestar af et antaI kranse af skeletplader. Dette

Fig. 1 To palseozoiske crinoider. 1 Pachylocrinus, som viser et simpelt beeger og
mange, delte arme. 2 Scyphocrinites (=Scyphocrinus), som viser et kompliceret bee
ger, da det nederste af armene indgar i opbygningen af bsegeret. Scyphocrinus fra Ma
rokko ses ofte pa forskellige stenmesser.
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Selv om seliljerne er ret almindelige i verdenshavene i dag, er det relativt lidt,
man ved om deres ekologi (Ievevis og krav til omgivelserne). Normalt forbin
der man seliljeme med den fer beskrevne type, der er forsynet med en lang
stilk. Den langt mest almindelige type i nutiden er dog en type uden stilk.
Denne har i stedet for stilk en stor skalforrnet plade, hvor bleddelene og ar
mene er placeret pel oversiden, medens der pel undersiden sidder et antal srna
slyngtrade kaldet cirri. Denne type solilje er i stand til at bevege sig aktivt
omkring, hvilket uden tvivl er en vigtig arsag til dens, succes. Rent faktisk er
dyrene i stand til at svemme omkring ved hjrelp af deres arme, som de graci
est ferer op og ned.

I nutiden findes der fire typer af seliljer. De to af dem er allerede blevet
n<evnt. Den stilkede type med fembladet monster pel stilkleddene kaldes isocri
nider. Dem uden stilk, og som kan svemme kaldes comatulider. Ud over disse
findes der en relativtalmindelig type kaldet bourgueticrinider. Disse er kende
tegnet ved, at stilkleddene neermest er timeglasformede, og har en vasentlig
anderledes type ledforbindelse mellem de enkelte stilkled. Den sidste, og
mindst almindelige type kaldes cyrtocrinider. Denne type er en specialiseret
revform, som i lighed moo comatuliderne ikke har stilk. Ofte er bregeret fast
vokset direkte pel overfladen af sten eller lignende.

Disse fire grupper af seliljer har i princippet foretrukne levesteder. Co
matuliderne findes overvejende pel rev, og dermed lavt vand. Her er de ofte
meget talrige. Isocriniderne foretrtekker mere moderate vanddybder, medens
bourgueticriniderne er dybvandsformer. Cyrtocriniderne findes, som nevnt,
kun i forbindelse med rev.

beger fungerer som beskyttelse for dyrets bleddele. Pel oversiden af begeret
udgar fern arme, som er opbygget af en lang nekke armled. Hos de fleste S0-

liljer deler armene sig en til flere gange. Det er kun i de farreste tilftelde, at
der kun er fern udelte arme. Armene bruges til at indsamle fede. Dette fore
gar ved at armene spredes i en slags parabolform, ofte imod strernrnen. Pel ar
mene sidder srna sideforgreninger, der yderligere forager det fedeindsamlende
omrade. Fedepartiklerne, som bestar af mikroskopiske organismer (plankton),
bliver transporteret ned til seliljens mund i fedekanaler som leber i hele ar
mens udstnekning.
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Grunden til, at disse nutidige former bliver ruevnt er, at de selvsamme typer
kan findes fossilt i Danmark. I atlejringer fra Kridt- og Tertiartiden, som i
Danmark findes repnesenteret mange steder, er soliljer forholdsvis almindeli
ge fossiler. De tleste fossil-interesserede kender lokaliteterne Stevns Klint og
Mens Klint. Disse lokaliteter bestar hovedsageligt af det sakaldte skrivekridt.
Generelt er seliljestykker ret almindelige i skrivekridt. Ved Stevns Klint fin
des der tillige atlejringer af den sakaldte bryozokalk eller danske-kalk, som
tilherer den nederste del af tertitertiden kaldet Danien. Bryozokalken er gene
relt mere grovkornet end skrivekridtet og er kendetegnet ved en stor mamgde
fossile bryozoer eller mosdyr. I bryozokalken er fossile seliljer som regel
hyppigere end i skrivekridtet. I Jylland findes der mange lokaliteter med bryo
zokalk. F.eks. kan navnes Sangstrup og Karlby Klint pA Djursland, samt Da
nia ved Mariager fjord og Vokslev i ruerheden af Nib- De tleste lokaliteter er
dog sterre eller mindre kalkbrud, som kan findes OVe; alt.

Fig. 2 De tre almindeligste typer af seliljer bade i nutiden og i danske Kridt- og Ter
tireraflejringer. 1 Isocrininus-type. 2 Comatulid-type (fritlevende selilje). 3 Bourgueti
crinus-type.

3

~
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Selv om seliljer, som ntevnt, er meget almindelige fossiler i de danske aflej
ringer fra Kridt og Tertiter, er det for det meste meget vanskeligt at bestemme
disse srerligt nejagtigt. Dette hzenger primart sammen med det faktum, at sa
liljerne nasten udelukkende findes som sma stumper. Der er faktisk ikke be
skrevet et eneste fund af et helt eksemplar af nogen form for selilje i de mevn
te aflejringer. Man er saledes nedt til at definere de forskellige arter pA bag
grund af de enkelte stumper, man kan finde. Dette har vist sig at vere ret
vanskeligt, da man ikke kan veere sikker pa hvilke dele, der herer sammen.
Det er med andre ord et kompliceret puslespil at rekonstruere de enkelte arter.
Det er yderligere et problem, at mange af de enkelte stumper tilherende selil
jer er for sma til, at man kan finde dem, nar man samler ind pa lokaliteterne.
Der er tale om stumper i starrelsesordenen en halv til en millimeter. I de se
nere Ar har man dog anvendt en metode, hvor man nedfryser en prove af kalk
eller kridt i plasticbokse med vand og glaubersalt. Herved opnar man, at kal
ken bliver fuldstandigt splittet fra hinanden.og man kan sA sigte proven og
sortere det resterende materiale under et mikroskop. PAdenne made er der in
gen stumper af saliljerne, der undgar ens opmeerksomhed. Denne metode har
vist sig at vere ganske fremragende til at fremskaffe de mindste dele af selil
jernes skelet. Metoden har desuden vist, at visse omrader af kalken pa for
skellige lokaliteter kan vere endog meget rige pa seliljefragrnenter. Det kan
specielt nzevnes, at det alleraldste af tertiartiden pA nogle lokal iteter indehol
der ekstremt mange bourgueticrinider (seliljer med timeglasformede stilkled).
Dette er et interessant famomen, da disse lag ellers indeholder en meget fattig
fauna (tiden omkring Kridttidens slutning og Tertizrtidens begyndelse disku
teres indgaende af eksperter, da der pA dette tidspunkt tilsyneladende sker en
masseuddoen af arter, heriblandt dinosaurerne). Af en eller anden grund kla
rer netop denne type selilje sig fint, medens de tleste andre dyrearter er i kri
se.
PA trods af, at man ved hjeelp af den ruevnte metode kan fremskaffe et meget
stort materiale af seliljefragmenter, er det stadigvek vanskeligt at rekonstrue
re de enkelte arter. Der er noget, der tyder pa, at seliljerne er en dyregruppe,
som er i stand til at variere temmelig meget med hensyn til form. Dette kan
muligvis vere et tegn pa en stor tilpasningsevne, og det understettes af, at se
liljerne optneder med en stor geografisk udbredelse og i forskellige miljeer.
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Tavlens tegninger er aIle noget forsterret. 1-3 samt 5-12 er 3 gange naturlig sterrelse.
4 er 1,5 gange og 13-15 er 6 gange sterre end i virkeligheden.

Tavle-forklaring
1 Sammenhsengende stilkled af Isocrinus-typen lsselicrinus paucicirrhus. Berneerk det
nederste led, der har ledflader til slyngtrade, Der er oftest to sadanne ledflader og de
peger skrat nedad - et kendetegn for slsegten Isselicrinus . Denne art har for det meste
afrundet-kantede stilkled (3) og findes i Danienaflejringeme. I Kridtaflejringer findes
en meget nsert beslsegtet art, lsselicrinus buchii, der dog of test har ronde stilkled (2),
men ellers ligner Danien-arten til forveksling. 4 Armforgreningsled af Isselicrinus
paucicirrhus, Man kan pa dette led se to ledflader, der hver beerer en armgren. 5
Sammenhsengende stilkled af Nielsenicrinus fionicus fra Danien. Stilkled hos denne
art er ofte ronde og heje. Som det kan ses har det nederste stilkled ledflader for 5
slyngtrade (hvilket er generelt for slsegten Nielsenicrinusi. Disse ledflader sidder pla
ceret midt pa stilkleddet. 6 Stilkled af samme art set fra oven. 7 Sammenheengende
stilkled af Nielsenicrinus agassizii. Denne art findes i de seldsre dele af skrivekridtet,
medens en neertstaende art, Nielsenicrinus rosenkrantzi findes i de yngste dele af skri
vekridtet. Forskellen pa disse to arter er, at ferstneevnte art har en tydelig ledkam
rundt om de enkelte stilkled. 8 Stilkled af N. agassizii set fra oven. 9 Armled af N.
agassizli. Armled af denne art (samt N. rosenkrantzii bserer pa ydersiden tydelige
knopper. 10 Breger af Bourgueticrinus-typen Bourgueticrinus danicus. 11 og 12 To
sammenhsengende stilkled af Bourgueticrinus-typen set fra siden og ovenfra. 13 til 15
Breger af comatulid-typen, Bruennichometra danica, set fra neden, fra siden og fra
oven. Pa fig. 14 ser man tydeligt radialplademe, som danner basis for armene. Andre
dele af comatulider end den her viste er ret vanskelige at artsbestemme.

Selv om der endnu ikke er fundet et komplet eksemplar af en selilje fra de
danske Kridt- og Danien-afJejringer er det dog langt fra usandsynligt, at det
viI Iykkes engang. Ivisse tilfeelde sker der usadvanlige begivenheder pa hav
bunden, som f.eks. et skred, der begraver alle dyr pa et givent omrade. En sa
dan begivenhed kan medvirke til at bevare dyrene intakte. Med Iidt held viI
ogsa seliljer kunne findes pAdenne made.

PA tavlen er vist nogle af de mest almindelige stumper af seliljer, man kan
finde. Det er samtidig stumper af seliljer, man med rimelig sikkerhed kan
besternme til art. Det forholder sig faktisk saledes, at man i bedste tilfalde
kun kan bestemme ca. halvdelen af et givet materiale af saliljefragrnenter til
art, selv hvis man er ekspert.
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Storgade 7) , 8882 Faarvang
Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

Stort udvalg af sjreldne mineraler
Fossiler Horn & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

He~eg1al2ill'~

I ....

Rosenkrantzgade 31,1
8000 Arhus c.

l.ibcralt Oplvsnings ForbundPS LOF udgiver et righoldigt pro
gram 2 gange arligt -; august og
december. Det kan fas pa LOF's kon
tor, pd bibliotekeme og i kommunein
formasion.

START DIT EGET KURSUS
LOF star til radighed med dygtige
Larue i de fleste fag indenfor
folkeopiysningen. '-

Er If eks.l4 personer med samme
inieresse, kan I oprette jeres helt
eget kursus.

Ring til LOF - og vi klarer resten
1LF. 86/ 12 18 11.
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Geo1ogisk kort over den danske undergrund: 75 kr

25 kr
25 kr
25 kr
25 kr
80 kr

Bornho1ms Geo1ogi:
I Genere1 oversigt (1988-2):
II Pa1.ozoikum (1988-3):
III Grundfje1det (1989-1):
IV Mesozoikum (1989-3):
Bornho1ms Geo1ogi (I-IV) sam1et:

15 kr
15 kr
15 kr
25 kr
25 kr
75 kr

Sarnumre:
Geo1ogi pA ~rne (Stevns-Fakse-M~n):
Geo1ogi pi R~snas:
Ghana:
Danmark i Istiden (1989-2):
Nordgr~n1and (1986-1):
s.rnware aam1et:

Arg. 75 kr, pro nr. 25 kr
Arg. 80 kr, pro nr. 25 kr
Arg. 85 kr, pro nr. 25 kr

abonnement 85 kr

Argang 1991:
Argang 1992:
Argang 1993:
Argang 1994:

500 krArgang 1964-1990 (-1964-1, 1965-3):

5 kr
10 kr
25 kr

VARV, priser 1993/94 (for stenklubmedlemmer)

Argang 1964-1979: pro Arg. 10 kr, pro nr.
Argang 1980-1985: pre Arg. 20 kr, pro nr.
Argang 1986-1990: pre Arg. 50 kr~ pro nr.

ab

AL DELT AGLSE I FORENINGENS AKTIVITETER SKER pA EGEN

REGNING OG RISIKO.

Efter samtale med Forsikringsoplysningen og Advokatfirmaet (H)

Dam og Fintel, Viby Centeret, kan vi oplyse at:

En person, der som medlem af en stenklub - under et arrangement, som er planlagt
og udfart af klubben eller en venskabsforening - padrager sig skader pa egen person,

tl2Jjeller andre genstande, kan ikke sagsege foreningen for deekning af ovenomtalte

skader. De samme regler gselder for personer, der bruger klubbens veerksted og
dettes inventar pa Set. Annagade skole.

Dette kan sammenfattes saledes:

FORSIKRINGSSP0RGSMAL
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TURUD VALGET

Endelig besked om afgangstidspunkt, pris, yderligere information m.v. vii blive givet i
god tid fer rejsen.

Prls: Samlet pris ca. kr. 11.400,-, der deekker transport (billeje, benzin,
feerger) og indkvartering, men ikke forteering og lommepenge. Ved 9
personer bliver prisen pro persona ca. kr. 1.300,-.

(Feergeselskabet kresver reservation 2 mdr. fer afgangl)

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING: 20. JUNI 1994

86-261672 (Ella Nielsen)
(eller 86-215042; 86-969557; 86-892858)

Tllmeldlng: Gerne snarest muligt. PA liste, der cirkulerer pa klubmederne i marts
og april eller pa f01gende telefonnummer:

Hytter i Ljungarn pA Gotland: Hytter a 5 personer og hytter a 4
personer.

Logl:

Der keres i lejede minibusser a 9 personer (deltagerne er selv chauf
tarer), ?g der sejles med Lion Ferry fra Grana.

Transport:

Afgang fra Musikhuset i Arhus sanoaq d. 28. august ca. kl. 2200 med
hjemkomst sendaq d. 4. september ca. kl. 730.

Tid:

Turudvalget arrangerer en ugelang ekskursion til Gotland i tiden sandaq den 28.
august til sandaq den 4. september 1994. Der vii pA ekskursionen deltage personer,
der tidligere har vesrst pA Gotland, og som er velbekendt med aile de mest intessante
lokaliteter pa aan.
Der er afgang: fra Musikhuset sandaq d. 28. august ca. kl. 22, derefter med bAd fra

Grena kl. 24, ankomst Varberg kl. 530• Herfra til Oskarshamn, hvor baden til Visby
afgAr kl. 12; ankomst Visby kl. 16 (mandag).
Hjemrejs.8 10rdag d. 3. september med afgang fra Visby kl. 1530, ankomst Oskars

hamn kl. 20. Derefter til Halmstad, hvor der er afgang mod Grena kL 24; ankomst
Grena kl. 530•

GOTLAND I EFTERARET 1994
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Vi haber, I vii fAglsede af medlemskabet og fAmegen god stensnak

med andre medlemmer til meder og pAeksursioner.

Michael Madsen, Arhus C

Lone Rasmussen, Ebeltoft

Bo Pagh Schultz, Skanderborg

Ole Fogh Nielsen, Ry

Bente Brendum, Arhus

Vi byder velkommen til falgende nye medlemmer:

Nye medlemmer:

P:S. Husk tilmelding til torarets ture, enten pa kiubmederne eller
telefonisk til turudvalgets medlemmer (se ncermere i forrige
nummer af bladet).

Peter K. A. Jensen.

Lardaq d. 10. sept.: Foredrag om Danien
Sandaq d. 11. sept.: Ekskursion til Danien i Jylland

- Attsa:

Ekskursionsleder er lektor Erik Thomsen, Geologisk Institut, Arhus
universitet. Erik Thomsen vii om lardaqen holde foredrag over emnet:
Danien kalksten og deres udbredelse i Danmark. Ekskursionen vii finde
sted den ettertalqende sandaq, hvor der keres i private biler. Nasrmere
om tid og sted f01gereller kan oplyses pa tlf. 86-892858 efter sommerferi
en.

Skellingbro - Voks/ev - Da/byover

I forbindelse med det ordinesre klubrnade i september 1994 arrangeres

en ekskursion til udvalgte Danien lokaliteter i Himmerland:

DANIENKALKEN I JYLLAND I SEPTEMBER
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12. En fisk omkommer (I) og bcgraves i
slam pa havbunden (2), Bloddelene rad
ner bort. Kun skelettet bliver tilbage og
dakkes af slam. Slammet herdner til en
fast stenmasse (3). Ved slag kan man
ofte klove stenen langs de gamle lagfla
dec. Fiske(orsteninger kendes blandt an
det Ira rno-ler og cernentsten i de vest
lige Limfjordsegne,

Hvordan dannes forsteningcr?
Mange forsteninger bestar af de op
rindelige skalrester af dyr, mens andre
pa forskellig vis er orndannet. Orga
niske rester af dyr, plantestof og horn
agtige stoffer er som regel rAdnet bert,
men de kan vere forkullet, hvis de er
aflejret pA steder, hvor de har veeret
beskyttet mod luftens eller vandets ilt.
Hos os er brunkullene og deres plante-

f'or'llt:n,nga ella fossrlcr ha,r aller edc
i Iorhistor isk tid tiltrukket sig mcnne
skers opmzrksornhcd. Del latinske ord,
fossil, betvder det, sorn er gravel op at
jorden. Be.tegnelsen fossil har tidligere
veeret anvendt om bade: mineraler og
forstcninger, men anvendes nu kun i
bervdninzen forslcning._ b

Hvor opstar forsteninger?
Hver eneste dag omkommer der mil
lioner af dyr og planter, men alligevel
ser vi ikke mange genkendelige rester
af dede dyr og planter i naturen. Rov
dyr og planteeedere, insekter, orme,
svampe og baktericr sorger hurt!gt for
at fjerne aile rester. Som Iede mdgar
de dede dyr og planter pa ny i den
levende verden.
Pa landjorden nedbrydes jordlag be

siandigt af vind og vejr. Smuldrings
materialet transporteres bort med flo
derne for for eller siden at ende i ha
vet. Derfor er de fleste geologiske af
lejringer ogsa havaflejringer, og de in
deholder forsteninger af dyr fra havet.

I de fa aflejringer fra landjorden,
som er bevaret i geologiske lagserier,
er forsteninger sjeldne, fordi organis
merne er forteeret, forradnet eller bort
smuldret og oplest pA jordoverfladen
uden at blive indlejret i jordlag. Ogsa
de skeletdele, som er blevet indlejret i
jordlagene pa landjorden er ofte ble
vet oplest af grundvandet inden de
omliggende lag er heerdnet. Dog er en
del aflejringer fra moser og sumpe be
varet med deres indhold af plante
rester og skaller eller knogler af dye.
De forsteninger, man hyppigst finder
bevaret i landomrademes aflejringer
er derfor planter og dyr, som har le
vet i ferskvand.

I havet er der langt storre mulighed
for, at dede dyr hurtigt bliver dekket
af nye aflejringer og saledes undgAr
at blive forteret, De harde skeletdele,
knogler, tznder og skaller kan da be
vares som forsteninger.

HVAD ER FORSTENINGER (FOSSILER) ?
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(Taget fra bogen "Danmar ks Natur" bind L, ]

Det ga:lder navnlig indc i skaller. sam
ikke er udfvldt af aflejringer,

Endelig kan irdskillelsen af mineral
forega samtidig med oplosningen af
den oprindelige organisme, saledes at
forsteningsprocessen forleber grad\i:i
rnolekule for molekule og selv de fi
neste mikroskopiske strukturer kan da
bevares. Det er saledes almindeligt nil
We forkisles til trresten, hvori arringc.
porer og cellernes form er bevaret sam
en fuldstrendig gengivelse a f trxc~<
struktur. I skifre kan graptoliter L'E
andre forsteninger veere ornda nnet ,i~
messingskinnende svovlkis.
Til forsteningerne kan ogsa regncs

fodspor. krybespor og gravegange.
som ofte er karakteristiske for be
stemte dyreforrner. Selv om et .krybe
spor eller et bladaftryk ikkc omfatter
noget efterladt materiale, vii stcnen
veere tilbojelig til at klove langs de op·
rindelige lagflader, hvor kornstorrelse
.og fasthed veksler. Pi disse lagflader
kan krybespor og aftryk veere be varet.

Udsk illelse -af mineral kan ogsa nn
de sted i fine parer af den oprindelige
skal, som derved impragneres og bli
ver fast og hard. I de fleste kalkskal
ler af sopindsvin er saledes udskilt
kalk i mikroskopiske hulrum i de en
kelte plader, som udgor skelettet. Ofte
vokser kalken videre som krystaller
uden pa sopindsvinenes kalkpladc:r.

\1 u~ling. Barbatia [orchluimmeri,

bevarct sam aftrv k i Faksc-k al ken.

rester et eksernpel herpa, ligesom grap'
toliterne i skifrene pi Bornholm ofte
er bevaret som tynde kulhinder.

De fleste skaller af hvirvellose dyr
bestir af kalk, CaC03. som reg~1 i
form af teet sarnrnenvoksede. rnikro
skopiske krystaller. De kan optrsede i
to forskellige former svarende til mi
neralerne kalkspat og aragonit, hvis
krystaller er forskell ige og kan ken
des fra hinanden ved undersogelse
med rontgenstraler. Aragonit cr noget
lettere oploselig end kalkspat, og skal
ler, som udelukkende bestir af dette
stot, er derfor sjreldne i reldre aflejrin
ger. De er enten oplost eller ornkrv
stalliserct til kalkspat. Det ga:ldcr skal
Ierne af snegle, nautiler. mange mus
linger og nogle koralter.

Kiselalger og de fleste havsvarnpe
(glassvarnpe) har et skelet af kisel,
SiO:!, mens hvirveldyrenes skelet be
star af calciumfosfat.

De jordlag, som indeholder rester af
dvr eller planter, er ofte faste og sam
menkittet af kalk eller andre minera
ler udskilt mellem kornene. Nar man
klover stenen, kan man da finde af
trvk af ydersiden og ofte tillige af indo
vendige hulrum. Sadanne ydre og in
dre aftryk kan veerc bevaret selv am
grundvandet har oplost selve skallen
og efterladt et hulrum. I nogle tilfrelde
har grundvandet udskilt kalk, kisel.
rust (limonit) eller andre rnincraler j
hulrummet efter en oplost skal og sa·
ledes dannet en n~turlig afstobnins.
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Efter: Fakta om forsteninger.

Fig. 1 viser en keempekrebs (Sidneyia) fra perioden.

Bleddyrene var mest repnesenteret ved sma snegle, men muslingeme kommer med i
evre kambrium. De kambriske alger er yderst primitive og minder meget om dem, vi
finder i pnekambrium,
I Burgess-skiferen fra mellemste kambrium i Canada har man fundet en velbevaret
forstenet fauna, hvor mange former har bleddelene bevaret som en tynd, men tydelig
kulfilm. Pi denne made kender man f. eks. lemmer og falehorn hos trilobiter. Ogsa
dyr, som ikke havde fast skelet, findes bevaret. Uden disse fund ville vi ikke have
vidst, at de levede i Kambrium.

inartikulate (heengsellese), og pighudeme ved primitive, usymmetriske former.
De fleste trilobiter var store, men nogle (Agnostus og Eodiscus) var blandt de
mindste vi kender. De fleste ostrakoder (muslingekrebs) dukker ogsa op i nedre
kambrium.

fig. 1

DEN PALJEOZOISKE TID
(KAMBRIUM).

Den Kambriske Periode som begyndte for
omtrent 600 millioner siden, er den ferste
i den palseozoiske eera og har navn efter
Wales (latin: Cambria), hvor disse lag
ferst blev studeret. I nedre del af
cambrium dukker de ferske almindelig
udbredte forsteninger op: alder, trilobiter,
og andre leddyr, brakiopoder, svampe,
gopler, koraller, orme, bleddyr, og
pighunde. Aile levede i havet, der var
endnu ingen ferskvandsformer.

Det er overraskende, at s/l mange komplicerede former dukker op sa pludseligt, men
mange af dem er meget primitive. Brakiopodeme er neestenkun reprsesenteret ved de
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0STERGADE 30 . 8000 ARHUS C
TELEFON 86 12 93 76

STENBUTIKKEN I CENTRUM

Kaempeudvalgaf Egte 00 uegte smyHedele.

INDFATNINloER

LORTONEsllbemasloner
LORTONE tromlemaskmer

ALT TIL STENSLIBNING

Geologisk Set: Det nordlige Jylland
Handbogen, som beskriver geologien pa 3110kaliteter afnational geologisk interesse.
Shoo- og Naturstyrelsen. 208 sider. Pris 175 kr.

DANSKE FORSTENINGER - kort fortalt
Den 3. bog i DGU's serie af sma boger om geologiske emner.
Med meget smukke fotos og en fagligt god og letleest tekst beskrives 23 forskellige
danske forsteninger. Desuden afsnit om hvad forsteninger er, oghvor man finder dem.
A( Leif Banke Rasmussen, (otos: Peter Moors. 64 sider. Pris: 88 kr.

STRANDSTEN
Bogen til aIle os, der ikke kan lade veere med at samle en smuk og sjov sten op pa
stranden. Pa 14opslag vises grupper af sten i smukke farvebilleder samt en kort faglig
tekst. Ogsa i udgave med engelsk-tysk tekst.
A( Lena Madsen, (otos: Ole Bang Berthelsen. 32 sider. Pris: 58 kr



Deadline for september-nummeret af STENHUGGEREN er 8. august 94. Materiale
sendes til Karen Pii.

AL DELTAGELSE I FORENINGENS AKTIVITETER SKER pA EGEN REGNIN
OG RISIKO.

Klubmede pAAby Bibliotek.
Lektor Richard Wilson, Geologisk Institut.
Foredrag om almen geologi.
Sten pAbordet: Slibe- og salvarbejde fra vinteren 93/94.

Tur til Sverige.

L9. 10/12.

L9. 12/1l.

Le. 8110.

S9. 1119.

To.-S9. 14-17/4.

S9. 8/5

S9. 12/6.

S9-.S9. 28/8. - 419

Le. 10/9.

Le. 9/4.

Ekskursion til Nordfyn.

Ekslrursion til Albeek Hoved ved Juelsminde.

Rejse til Gotland.

Klubmede pAAby Bibliotek.
Lektor Erik Thomsen: Foredrag om kalken i Danmark.
Sten pAbordet: Sommerens fund.

Bustur til Danien-lagene i Himmerland med lektor Erik
Thomsen, Geologisk Institut (se inde i bladet).

Klubmede pAAby Bibliotek.
Jon Svane: Foredrag om mineraler.
Sten pAbordet - neermere i septemberbladet.

Klubrnede pAAby Blbliotek.
John og Tove Stensred fortseller om jul i 400 C.
Der bliver mulighed for at kabe sten m. v. fra
Australien, ligesom der demonstreres facetslibning.

Klubmede pAAby Bibliotek.
Vi holder traditionelt julernede med alle de kendte
ingredienser.

Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra kl. 13.00 er der abent f
handel, bytning, stensnak og "Sten pAbordet". Klubmedet starter kl. 14.30, og
foredrag begynder kl. 15.00.

Program for Jysk Stenklub forsommer/efterar 1994.



GEOLOGICALMUSEUM 0STERVOLDGADE5-7 DK-1350 COPENHAGEN DENMARK

pa referencegruppens vegne
med v~)Jg hilsen

#J~a
Niels Hald

Efter m0det pa Dueholm Kloster viI der blive arrangeret en
ekskursion i privatbiler til molerklinterne pa Nordmors under
ledelse af geolog Stig Schack Pedersen, Danmarks Geologiske
Unders0gelse.

og i Nyk0bing Mors (Morslands Historiske Museum, Dueholm
Kloster, Dueholmgade) 10rdag den 28. maj kl. 13.00.

Administrationen af museumslovens par. 36b varetages af sta
tens Museumsn~vn samt a£ n~vnets naturvidenskabelige refe
rencegruppe, hvori der sidder repr~sentanter for de statslige
og statsst0ttede naturvidenskabelige museer.

Siden 1990 er omkring 60 fund blevet erkl~ret for danekr~.
Referencegruppen mener, at tiden er inde til at diskutere lov
bestemmelsen og dens hidtidige administration med de danske
privatsamlere og med repr~sentanter for de lokale museer.

vi indbyder derfor til m0de i Odense (Fyns Oldtid, Hollufgard,
Hestehaven 201) fredag den 27. maj kl. 19.00,

Bestemmelserne om danekr~ er indf0rt for at sikre de mest
betydningsfulde fund for den danske offentlighed. De svarer
n0je til de bestemmelser, der i mere end 300 ar har v~ret
g~ldende for danef~ - de mest betydningsfulde, menneskeskabte
genstal~. .

0nsker staten at erhverve en af disse genstande, viI finderen
eller besidderen fa udbetalt en godtg0relse. St0rrelsen af
h~nger af den videnskabelige og udstillingsm~ssige v~rdi samt
af den omhu, hvormed genstanden er blevet behandlet.

Danekr~ er jordfundne, naturhistoriske genstande af enestaende
videnskabelig ~ller udstillingsm~ssig v~rdi. Museumslovens
par. 36b'bestemmer, at sadanne genstande skal tilbydes staten,
nar de er fundet i Danmark efter 1. januar 1990.

Orienteringsm0der om danekr~

Til de dariskestenklubber

23. marts 1994

Geologisk Museum Kebenhavns Untversitet
0ster Voldgade 5-7 1350 Kabenhavn K

Fax: (+45) 3532 2325Direkte: (+45) 3532 23_Tel: (+45) 3532 2345


