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1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflseggelse af regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Pi valg er:

Ingemann Schnetler (villig til genvalg)

Sinne Renn Mikkelsen (villig til genvalg)

5. Valg af 1. - og 2. bestyrelsessuppleant

Nuveerende er Wanda Christensen og Hanne Sennichsen

(begge villige til genvalg)

6. Valg af 2 revisorer uden for bestyrelsen

Nuvserende er Sven Sennichsen og Henry Weinkouff

(begge villige til genvalg)

7. Valg af revisorsuppleant

Nuveerende er Jytte Frederiksen (villig til genvalg)

8. Fastseettelseaf kontingent for det kommende regnskabsar

9. Indkomne forslag: Forslag, der enskes behandlet under dette

punkt, indsendes til formanden senest 8 dage inden

generalforsamlingen.

10. Eventuelt.

Der atboldes generalforsamling lerdag d. 9/3 kl. 14.30

Dagsorden ifelge vedteegterne:

GENERALFORSAMLING.
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Verdens sterste producent af hvid flint - kaldet Iuxovit - ligger netop her, hvor
stenaldermennesker startede den ferste industrielle udnyttelse af ftinten ved at kneekke
deres flintekser.
Den gamle havbund ligger fladt udstrakt fa kilometer fra Vesterhavet. Jorden er
darlig og kun ringe udnyttet af landmeendene,der bar sliet sig ned her 10 km nordest
fra Thisted.

Verdens stsrste flinte-fabrik.

Damarks seldste fabrik er godt 14.000 if gammel og ligger i Thy.
Lige siden det ferste folk indtog Danmark efter den sidste istid, har flintestenen veeret
teet knyttet sammen med menneskelig beboelse her i landet langt mod nord.
De farste danskere opdagede hurtigt flintens mange gode egenskaber. 0kser,
pilespidser og spyd blev- nemt hugget ud af den formelige sten. De ferste flintminer
stammer tilbage fra stenalderen.
Stenalderens mennesker fandt dog hurtigt ud af en helt anden og ekstremt nyttig
egenskab ved flint.
Slog man den blade sten mod jem, blev der skabt sejlivede gnister, der akkurat
kunne leve leengenok til at anteendeild i tart mos eller forkullet tree, Fyrtejet af flint
blev brugt helt op i 1800-tallet.
Mens flintekser og fyrtejer kun ses pa museer, har flinten i dag fundet en helt ny
funktion.
Bliver flinten varmet op til godt 1200 grader, bliver den kridhvid - og hvide sten kan
bruges iet utal af sammenheenge,

Stenalderfolket brugte mnten til redskaber og vAben. Senere blev den brugt i
flintebesser til at skabe gnister. I modeme tid bar flinten fAet renassance som
bl.a. vejmateriale. Verdens sterste producent af hvid mnt ligger i Danmark.

Tekst:Jacob Yissing,
Fotos: Torben Stroyer.

Rastoffer,

14.000 ar pa jobbet.
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Den evige vestenvind har som alle dele af kysten dreenet og formet bevoksningen og

landskabet.
Pa fern kilometers afstand kan man fra hovedlandevejen se de enorme kridhvide
bjerge, der hober sig op over det flade terreen.
Ad sma krinkelkrogede veje fares man Isengereog leengereud pa den gamle havbund
til fabrikken:
Superfos Construction A/S afdeling for luxovit pi KIev Keeri Thy.
Under den hejbla himmel skinner en stserk sol ned pi det hvide erkealandskab.
Solbriller er en nedvendig del af udstyret for gsester, hvis man skal undgi
sneblindhed.
Afdelingschef Erik Nielsen byder velkommen:
"Ja - selv om vi er en del af et stort verdensomspeendendefirma, far vi stort set loy
til at passe os selv. Selv fastboende inde i de nsermeste byer ved knap nok, at vi
eksisterer," forteeller Erik Nielsen.
sma barakker ger det ud for administrationen, der ligger som en manebase midt
mellem de hvide kraterbjerge,

Flinten suges op fra en neerliggende S0 af en gigantisk stevsuger, der plejer sig
henover bunden, mens den sorterer skidt og mej fra flinten.
Neeste skridt pa vejen er fern hejovne, hvor stenene skal tilbringe 24 timer i hedt
selskab med breendendekoks.
"Vi fylder bare sten og koks i en tilpas blanding ind foroven, mens vi puster luft ind
fomeden. En gang i timen lukker vi sa lidt ud, og i lebet af et degn er flinten blevet
hvid, " siger Erik Nielsen.
Nar lugeme abnes, og de mange hundrede tons flint ryger en tak ned, giver det et
lille jordskselv i hele omradet. Bygningeme i neerhedener gennembullede af store og
sma revner efter mange ars smaskeelv.

Den hvide flint gar nu videre i ekstreme knusemaskiner, der skal presse stenene ned i
tilpas sma sterrelser. Det hele foregar i vand, for at flintestevet ikke skal blsese
omkring.
"Flintestev er ikke sserlig godt for lungeme. Vi har i forvejen nok at gere med at
holde stevgenerne nede fra de store flintebjerge. Derfor er vand et vidundermiddel
mod geneme," forklarer Erik Nielsen.
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Vandet er ogsa arsag til, a~fabrikken ligger stille i vinterhalvaret. Sa snart det fryser,
stopper produktionen, og pausen udnyttes normalt til reparationer. Men med de milde
vintre, der har slaet sig pa landet, har produktionen kart hele aret. Og nu skal
fabrikken i gang med en forsinket overhaling.
Det meste af den hvide flint eksporteres direkte ud i hele verden, hvor den bruges til
utallige formal: Forsteerkning og lysning af den sorte asfalt, vejstriber,
keramikglasur, facadestruktur og alt muligt andet.
Som et nyt forseg er fabrikken pa Kl0V Keer begyndt at farve noget af flinten. Lidt
glasagtig farve varmes op sammen med stenene, der smelter sammen til et
uopslideligt produkt.
"I stedet for at skulle bruge farvede natursten, kan vi give kunden lige den farve, han
matte enske. Og det holder lige sa godt," siger Erik Nielsen.
Flinten har fundet en ny funktion.
(Fra Jyllands-Posten)

DET HVIDE GULD -
I Ndrflinten opvar
mes til godt 1200

, grader, bliver den
,"'~I kridhvid, og der er

skabt et af naturens
smd mestervcerker.
Den er nasten umulig
at slide op.~ __ I:o___
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Redningsmandskabet var pa et tidspunkt i kontakt med Benson, men kunne ikke
opfange, hvad han skreg nede fra vulkanens dyb.
Pa grund af det darlige vejr med tage, regn og torden blev eftersegningen et
dramatisk kapleb med tiden.
For de giftige gasser i vulkanens krater blev som tiden gik den veerste trussel mod
Michael Bensons forseg pa at overleve.

GIFfIGE GASSER.

B.T. I neesten tre degn keempede den amerikanske filmfotograf Michael Benson, 42
ar, for sit liv i bunden af Kilauea-vulkanen pa Havaii-een Oahu, hvor han la pa en
afsats 30 meter over den flydende lava.
Ferst sent tirsdag aften blev han reddet op fra vulkanens bund efter et dramatisk
kapleb med tiden.
Lerdag var Michael Benson sammen med to kolleger ved at lave nogle filmoptagelser
til filmen "Sliver" - efterfelgeren til succes-filmen Basic Instinct - der bl.a. har
Hollyvoods ny sex-symbol Sharon Stone i hovedrollen.
Filmholdet skulle lave optagelser fra en helikopter helt bet ved vulkanens krater-kant,
da helikopteren pludselig satte ud og styrede ned i bunden af krateret bet ved den
flydende lava.
Allerede kort efter ulykken lykkedes det en redningshelikopter at bjerge piloten Craig
Hosking.
Men redningsmandskabet kunne ikke umiddelbart finde de, to filmfolk, og i lebet af
week-enden blev vejret sa ustadigt, at man i ferste omgang matte indstille
eftersagningen.
Mandag lykkedes det dog for kamera-teknikeren Chris Duddy, 31, at kravle i
sikkerhed via nogle sma fremspring og terrasser indvendig pa vulkan-veeggen.

Tilbage i vulkanen var stadig Michael Benson, og ingen vidste, hvor hardt kveestet
han var efter ulykken.

Filmhold forulykkede: Krempede for livet i vulkan
Af Trine Larsen.
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Start udvalg af sjeeldne mineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

H ede gtaLtaLmd[
Storgade 71, 8882 Faarvang

Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

I ncesten tre degn ka:mpede den amerikanske filmfotograf
Michael Benson for sit liv i bunden af ell vulkan pa
Hawaii-een Oahu, efter at hans helikopter forulykkede
og styrtede ned i vulkanen. Rednings-aktionen blev et
dramatisk kapleb med tiden.
Foto: AP.

"Til sidst var jeg ikke sikker pa, at mine lunger kunne
klare det. For som tiden gik blev det sveerere og sveerere

for mig at tnekke vejret" sagde Michael Benson, da han

sent tirsdag aften blev reddet i sikkerhed fra den afsats,

hvor han i neesten tre degn keernpede for sit Iiv.
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Henrik viI geme arrangere en tur til moleret pi Fur, hvor han har tilbudt at
undervise nye medlemmer i, hvordan man klever en cementsten og forhabentligt
fmder smukke fossiler heri. Til inspiration indledes turen med et beseg pa Fur
museum, hvor man kan se, hvad der fmdes af fossiler i moleret. Henrik har desuden
fremstillet meget fme tegninger af fossiler, som han selv har fimdet i cementsten;
disse vii veere tilgeengelige pa turen.
Dette er sa absolut en tur for nye medlennner samt for de gamle medlerruner, der
ganske enkelt ikke kan slippe moleret.

Blandt mange forskellige forslag modtaget fra medlemmer af klubben har vi valgt
ovenstaende program. Det vil sige, at der i 1996 ikke bliver nogen mineraltur til
Norge/Sverige, men jeg vil (ruesten) love, at der bliver en tur det felgende ar.

LIDT OM DE ENKELTE TURE:

Fakse kalkbrud og Stevns Klint
Fredag den 30. august til sendag den 1. September.1995.
TURLEDERE: RIGMOR KLOOC~ TLF: 86-969557 og

DOLLY S. JACOBSEN, TLF: 86-143461.

Gram museum og graven i Gram
Sendag den 12. Maj 1995. Afgangfra Musikhuset i private biler kl. 830•

Se udstillingen om Kridttiden i Nordvesteuropa og beseg den genabnede
gray med guide.
TURLEDER: PETER K. A. JENSEN, TLF: 86-892858.

Moleret og museet pa Fur
Lerdag den 8lJ. .,,,.11995. Afgangfra Musikhuset i private biler kl. SOO.
Leer at hugge i cementsten af Henrik!
TURLEDER: HENRIKJENSEN, TLF: 86-148178.

•

TlIRlJDVALGEfS PROGRAM I'"
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Pa vegne af Turudvalget
Peter K. A. Jensen

Endagsturene til Fur og Gram foregar i private biler med afgang fra Musikhuset pa
de anferte tidspunkter. Turene vil kun blive til noget, safremt medlemmerne er villige
til at leeggebil til. Man deles som altid om transportudgifteme. I tilfeelde af vadt vejr
ber man medbringe aviser o.lign. + skiftesko, sa der grises mindst muligt. Husk selv

at serge for proviant!

VIGTIGT: tilmelding til aile turene nedvendig. Der vii pi
vinterens meder vaeremulighed for tilmelding pi omdel
te lister. Telefonisk tilmelding/afbud samt information
om turen skal rettes tillederen af den plgaeldende tur.

Praktiske oplysninger:

En tur til Fakse har vseret mange medlemmers enske i flere ar, og nu har Rigmor
og Dolly pataget sig at arrangere turen. Planen er, at der fredag den 30. august lanes
fra Arhus til vandrehjemmet i Fakse, hvor der bliver to ovematninger. Lerdag og
dele af sendagen bruges til beseg i graven og en tur til Stevns Klint. Der viI ogsa
veere mulighed for at besege museet i Fakse, hvis der er interesse derfor. Formanden
for stenklubben i Neestved vii sandsynligvis deltage ituren.

Der planleegges transport i 9-personers folkevognsrugbred eller private biler
afheengrig af tilslutningen. Prisen for turen vil blive ca. kr. 900,-, som omfatter
transport og ovematning samt delvis forplejning.
Der viI veere flere detaljer om denne tur iapril-nummeret.

Hullet iGram er blevet temt for vand, og det er nu blevet muligt at besege graven
og samle fossiler deri. Gram er en enestaende geologisk lokalitet, der rna kunne
tiltreekke mange deltagere. Museet abner til foraret en udstilling om kridt i
Nordvesteuropa. Turen indledes med et beseg pa museet, der abner kl. 10. Derefter
lanes til graven, hvor der vii veere en guide fra museet til radighed et par timer.
Turens pris (eksl. transport fra Arhus) vii veere ca. kr. 40,- lidt afheengrig af
deltagerantallet. For dette Tarman adgang til musewn og gray samt guide-service,
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Insekter forekommer hovedsagelig i cement
sten i to horisonter. Det nederste lag er om
kring askelag med numrene -29 og -21 (nedre
horisont), medens de everste lag er omkring
askelagene nummer +25 til +30 (gyre hori
sont). Den gyre horisont domineres af
stinkteger, cikader, stankelben og vhfluer,
mens den nedre preges af cikader og biller.

Forskellige Insekttyper fra
forskellige lag

Med baggrund i de fundne typer insekter og
planterester kan man se, at de stammer fra eng
omrlder med buskvrekst og ret stillestiende
vand. De fundne insekter er aile enten middel
gode eller villige flyvere. De rna derfor vzre
blevet biret for langt til havs af en kraftig vind
fra nord - den samme vind, som ferte vulkansk
aske fra mere end 200 vulkanudbrud ned over
det "danske omrlde".

Hvad Insekterne kan fortmlle

Insekterne er fantastisk godt bevaret, selv
farverrumstre og -pletter kan ses pi visse
vingetyper. Aftrykkenes farve svinger fra
nrermest sort over i det brunlige. Som oftest
finder man kun lese Yinger, som er adskilt fra
kroppen - eller lase kroppe, men indimellem
findes ogsl hele insekter.

Bevaringstilstand af insekterne

sammenhzngende lag. Tykkelsen nar ikke over
1m.
Nar man skal finde insekter, skat man lede efter
blokke, som ogsl indeholder tczstumper. Det
er isldanne blokke, at man kan gere rige fund
af insektfossiler.

Moler Formationen bestir afflere dele: moler,
skifer, vulkansk aske og cementsten. Indholdet
af de mikroskopiske diatomeer og flagellater
viser, at formationen er fra slutningen af
Paleocen, alts! har en alder pi godt 50 mill. ar.
Denne tekst omhandler cementstenen og de
insekter, man finder i netop denne stentype.
Cementsten er kalkboller (konkretioner) fra
visse niveauer eller lag imoleret. Heri er mate
rialet sammenkittet af kalk til birde, merkegra
kalksten. Cementstenene forekommer oftest
som spredte boller, i enkelte tilfelde som

Alder og sammensmtnlng af
moleret

Kart efier Willmann 1990.

Moler og cementsten finder man i den vestlige
del afLimfjordsomrldet. Man sec moler dels i
kystklinter og dels i kunstige udgravninger.
Man har nemlig mange anvendelsec for moler
(filtrering, isolering, ildfast foring, kattegrus og
meget mere), dels som det er og dels i brendt
form. Pi kortet er molerforekomsterne vist
med prikket signatur.

Hvor finder man moler-Iagene?

af Henrik Jensen

Insekter i moler - og iscer i
cementsten
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Hvis man finder blokke med dette 1 em store
insekt, er det en god ide at gennemse de evrige
stumper afblokken, for hejst sandsynligt er der Fig. 1. Komp/et Tipulide (Stankelben)
flere andre insekter til stede. Man kan roligt

Stankelben (Tipulider)
Sterrelse: lsengde: 12 mm bredde: 2-3 mm
lsengde af Yinger: 11 mm.
Nogle arter har farvepletter pa vingeme.

Nogle eksempler pa, hvad man
kan finde

Nar man har en blok af eementsten, vii man
kunne se en lagdeling. Med hammer og mejsel
kan man forsege at fleekke blokken langs med
lagdelingen. Men pas pa og husk beskyttelses
briller, for stenen splintrer nsesten ligesom glas.
Pas i evrigt ogsA pi, at forbipasserende ikke
bliver ramt - stykkeme lean flyve langt. Det
finder man faktisk ogsAud af, nhman skal
lede efter modstykket til et fund. Man ber altid
medtage begge siders aftryk, da der gemmer
sig forskellig information pa de to sider - det
kan derfor betale sig at anstrenge sig i sin
eftersagning af bortflejne stumper. Det er i
evrigt ikke alle fossiler, man rar eje pa med det
samme, men det kan hjrelpe at fugte stykket
med lidt sprit - sAbliver aftrykkene tydeligere.
Og sa er det ogsa en stor bjeelp at have en lup
med 10-15 ganges forsterrelse.

Hvad skal man bruge for at finde
fossilerne i cementsten?

fleekke stumpeme, indtil de bliver bittesrna -
mange insektrester er nernlig kun fa millimeter
store.

Det almindeligste insekt er en tege med temet
bagkropkant

Insektfaunaen er undersagt afbl.a. Gisle
Larsson, og ifalge ham er der falgende typer
insekter i eementstenen (og moleret): kakerlak
ker, lev- og markgneshopper, arentviste,
eikader, bladlus, teeger (bl.a. damteeger og
stinkteeger), vandnymfer, storguldsmede,
degnfluer, slervinger, netvingede, skorpions
fluer, varfluer, sommerfugle, myg (iseer stankel
ben), fluer, arevingede (hvepse m.v.), biller og
insekt-seg (maske fra greeshopper).

Hvilke insekter kan man finde?

Cementstenen har Bet sit navn efter et dog
fejlslagent forsag pa at breende denne til en
natureement - hvor man ikke behevede iblan
ding af ler mm. Dette foregik i molergravning
ens bamdom tilbage i begyndelsen af 1800-
tallet.

Cementsten er blot moler, som er blevet sam
menkittet af udfseldet kalk. Da sammen
kitningen er sket forholdsvis tidligt efter aflej
ringen, er de ellers ret skrebelige diatome
skaller blevet godt bevaret uden at veere blevet
knust sam i det omgivende moler.

Moler bestar af de mikroskopiske skaller af
kiselalger, diatomeer; moleret er dledest som
bjergart en diatomit. Skalleme bestar af opal,
og de sterste bliver omkring Ylmm - de fleste
er langt mindre. Der er hidtil beskrevet om
kring 100 forskellige arter af diatomeer fra
moleret.

Hvad er cementsten?

Forskellen pa de to horisonter kan muligvis
forklares ved, at de to lags insekter er bla-st ud
pa to forskellige arstider.
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•
Fig. 9. Vinge af Guldllje (Protochrysa aphrodite).

Guldsje (Neuroptera = netvinger)
Sterrelse: lsengde af vinge: 16 mm bredde: 5
mm.

Fig. 8. Vingefragment fraLibelle (Vandnymfe) (langde
17 mm, bredde, 5-6mm).

Fig. 7. Krop afVandnymfe (langde 7mm, bredde 1-2
mm)

Vandnymfer I guldsmede (Odooata)
Sterrelse: leengde: 7 mm bredde: 1-2 mm.
Vandnymfeme optnedermed flere arter og
sterrelser.

Fig. 6. Cikade (6mm lang. set fra neden).

Fig. 5. Cikade med vinger (setfra oven)

Fig. 4. Lille cikade (3 mm langde),

Fig. 3. Komplet cikade med udfotdede vinger.

Cikader (Auchenorrhyncha)
Sterrelse: leengde 10 mm bredde: 8 mm (med
udfoldede vinger).
Cikademe optrseder med flere arter og starrel
ser fra 3-10 mm leengde.

Fig. 2. Vinge med farvepletter af Tipulide.

~-
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Fig. 15.Helt eksemplar of en fo mm stor flue.

Fluer (Diptera)
U.orden: Cyclorrapha
Familie: Dolichopodidae?

Fig. 14. Nasten komplet vinge af Bladlusleve
(Megalomus densistriatus; familie:
HeIMrobiidae)(Irengde 15 mm, bredde 7mm).

Bladluslsve(Neuroptera, flortluer)
Flere familier og sleegter er kendt.

Fig. 13. Bagkrop af@rentvist (Forficula paleocaenica,
lamgde 7mm).

0rentviste (Dermaptera)

Fig. 12. Bille-skjold (Coleoptera) (lrengde 5 mm).

Biller (Coleoptera)
Flere sleegter.

Fig. 11.Bagkrop aft«ge (Jrengde10 mm. bredde
11mm).

Fig. J O. Den almintkligste t«ge (IMd temet
bagkropkant, lrengtk 10 mm. bredd« 6mm).

Teeger(Heteroptera)
Sterrelse: lsengde: 10 mm bredde: 6 mm.
Der findes flere former for teeger (stinkteeger,
damteger).
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Rosenkrantzgade 31,1
8000 Arhus C.

l.ibcralt Oplysnings Forbund
PS LOF udgiver et righoldigt pro
gram 2 gange arligt -i august og
december. Det kan fas pa LOF's kon
tor, pa bibliotekeme og i kommunein
formation.

START DIT EGET KURSUS
LOF star til radighed med dygtige
Larere i dejleste fag indenfor
folkeoplysningen.

Er If eks.14personer med samme
interesse, kan I oprette jeres helt
eget kursus.

Ring til LOF - og vi klarer resten
1LF. 86/ 12 18 11.

Arhus, december J995

Henrik Jensen

God fornejelsel

Rainer Willmann, 1990: Insekten aus der Fur
Formation von Danemark (Moler, ob.
Paleozan/unt. Eozan"). 1. Allgerneines. -
Meyniana. 42. 1-14. Kiel.

H. Wienberg Rasmussen, 1966 og senere
udgaver: Danmarks Geologi. Gjellerups
Forlag, Kebenhavn.

S. Gisle Larsson, 1978: Baltic Amber - a
Palaeobiological Study. Entomonograph.
Vol. 1. Scandinavian Science Press,
Klampenborg.

Kai L. Henriksen, 1922: Eocene Insects from
Denmark. Danm. geol. Unders. II.Rk. Nr.
37. Kebenhavn.

E. Fjeldse Christensen & Brock, V., 1981:
Fur. Kaskelot Nr. 47, Biologforbundets blad.

Niels Bonde, 1987: Moler og fossiler - iseer
fisk. Jubileeumsskrift fra SKAMOL, Skarre
hage Molerveerk NS.

Gode boger om emnet

Dette var blot et udsnit af, hvad man kan finde.
Idag kendes omkring 1800 forskellige arter
(iflg. Gisle Larsson, 1978).

Afslutning
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Maskiner, udstyr og tilbeh0r til stenslibning.
Maskiner, vcerkt0j og tubener til smykketremstilling (guld/S0lvsmedearbejde),

ogsa som luldt monterede vcerksteder.Ra og polerede smykkesten og smykkehalv tabrikata.
Sterling solv I plade, trad og r0r.

Leverer III tnstitutioner, erhverv og pnvate.
Egen produknon at smykkeforarbejdningsmaskiner.
Har eget serviceveerksted og yder tekrusk veJledning

Beseq vores udstilling eller rekwer kataloq pa

ANKU Silver and Stones ApS
Godthabsvej 128 - 2000 Frederiksberg - Flt. 31 8741 70 - Fax 38886006
A.bningstider: Mandag lukket, tirsdag - fredag kl. 12-17.30, lerdag kl. 10-1 3

I juru og jull ogsA luk",el om fredagen

Stones ApS

Ravstedhus
Ravsted Hovedgade51
6372 Bylderup-Bov
tlf. 7464 76 28

Rekvlr'r
KATALOG

Rekvlr'r
KURSUSPROGRAM

SaJa at vaktgJ og materlaler
tJllfensllbnlng. IlIIvarbeJde.
emaiJeog glas.

- kursusstedet for handvzerk og design...

Ravstedhus
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Kongrescentret, Odense

Kvaglundhallen, Esbjerg
Marienlystcentret, Odense

Goteborg, Sverige
Vejlby-Risskov-Halleo, Arhus

SFS-hallen, Senderborg

Badmintonhallen, Skagen
Hallerne i RY
Moss, Norge

Hallen i Neestved

Assentofthallen v/Randers

Hamburg, Tyskland

Hanne Sennichsen

24.-25. febr.

9.-10. marts
23. -24. marts

13.-14. april
20. -21. april

1.- 2. juni
20.-21. juli
7.- 8. sept.
26.-29. sept.

12.-13.okt.

26.-27.okt.

6.-7.-8. dec.

Stenmesser i 1996.

MOSKV A: To vulkaner, der gik i udbrud pa den russiske Kamtjatka-halve ved

Stillehavet fer nytar, menes at have "fedt" en ny mindre vulkan i en se. Vladimir

Sjirokov, geolog ved Kamtjatkas geologiske institut, fortalte i gar, at den nye vulkan

stadig spruttede damp flere kilometer op i luften. Kamtjatka anses for at veere jordens

mest seismisk aktive ornrade. Der findes mindst 120 vulkaner pa den langstrakte

halve, og 28 af dem er aktive. Den nye vulkan, er ifelge vulkaneksperten Stanislav

Balesta, dukket op i en se neer de to vulkaner, der gik i udbrud op til nytir. Ifelge

Balesta kan det tage flere ar, fer den nye vulkan bliver fuldt synlig. Forelebig er den

teet pa at bringe vandets temperatur i seen op pa kogepunktet. Samtidig udspyr de to

store vulkaner stadig lava. (RB)

Ny russisk vulkan.
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1,,-

En erkeurose er en slags sten, som man kan finde liggende oven pa sandet mange
steder i erkener, fx i Nord-Afrika.
Navnet rose har den faet, fordi stenen bestar af tynde skiver eIler blade, der er sat
sammen saledes, at stenen kan minde om en fyldt rosenblomst. "Bladene" i
"blomsten" er flade krystaller af mineralet gips.
GipskrystaIleme dannes pa sandoverfladen, fordi der i arkensand hele tiden er en
opadgaende bevagelse. Herhjemme beveger vandet i jorden sig nedad. Efter et
regnvejr siver vandet ned i jorden. Med tiden kommer det helt ned til grundvandet,
hvis det ikke undervejs er blevet opfanget af planter. I erkener er det anderledes. Det
regner meget sjeldent, og nar det sker, viI vandet ogsa sive ned i sandet, men den
nedadgaende bevagelse star kun pa, sa lenge det regner. NATdet igen er blevet
torvejr, er det nemlig sa varmt, at der sker en veldig fordampning fra arkensandets
overflade. Den fordampning trekker sa at sige vandet opad og giver dermed den
opadgaende bevegelse i sandet.
Mens vandet bevager sig nedad, opleser det forskeIlige salte, som er i sandet. Der
dannes en oplasning af kalcium og suIfat, de to stoffer, der skal til for at danne
kalciumsulfatet gips. Stoffeme er med, nar vandet beveger sig op, men da de ikke
kan fordampe, rna de blive pa sandoverfladen, nar vandet fordamper.
Resultatet er, at der dannes gipskrystal1er.
Den opadgaende bevegelse i jorden findes ikke kun i erkeuer, men i alle terre og
varme egne pa jorden. Det er ikke kun gips, der flyttes op af vandet. Alle salte bliver
pa den made vasket ud af jorden, og der kan dannes saltskorper pa jordoverfladen
Det sker for eksempel i meget terre omrader, hvor man forseger at dyrke jorden ved
hjelp af kunstvanding.
Troels V. 0stergaard
geolog

Hvad er en erkenrose? Er det en forstenet plante, eIler er den dannet af sand?
Hvordan dannes erkenroser, og hvor findes de?

Hvad er en erkenrose.
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MEN sa var det, at jeg kom i tanker om den her felgende oversigt og litteraturliste,

der er udarbejdet af en god gammel yen af klubben, Claus Hedegaard, og som jeg fik
af en eller anden for et par ar siden, og nu hvor der sperges til fossilbilledeme, bliver
det sa aktuelt og relevant stof:

Gar man sa ind i teksten efter det oplyste sidetal, ender det gang efter gang i en flere
sider lang tekst, som jeg ikke ter sksere ned og lave udtnek af, for dertil nekker min

viden pa ornradet slet ikke.

Jeg kan ikke gere andet end oplyse navnene, som jeg har dem i mit forleeg, og sa
henvise de specielt fossilinteresserede til selv at lane fagbeger og sla op og leese om
demo

Ved et af efterarets klubrneder blev jeg spurgt, om ikke det var muligt, at der i bladet

kunne skrives lidt neermere om de gengivne fossiler pa forsiden, ikke meget, bare

lige lidt!
Det 10d jo da fomuftigt, og jeg lovede at se pa, om ikke jeg kunne imedekomme
0nsket.
De gengivelser, jeg har brugt pa forsiden af STENHUGGEREN de sidste to ar, har

jeg fra nogle ark med dem uden anden tekst end de navne, der er vedfejet. Det

frerngar end ikke, hvorfra de stammer. Jeg brugte dem efter et par mindre klare

fotogengivelser, fordi disse tegninger stod rent og tydeligt pa baggrunden, gjorde
forskel pa bladets numre fra gang til gang og da ogsa gik ud fra et af omraderne med

medlemmemes mere specielle interesser. Men altsa mere fordi de er psene, end fordi
jeg ved seerlig meget om fossiler - det holder sig sameend pa gymnasieplan fra

befrielsesaret!

Derefter lante jeg mig frem til et par boger - tekstbog + tllh0rende atlas - udgivet pa

Munksgaards forlag og skrevet af Chr. Poulsen: Forstenede hvirvellese dyr, oversigt
over de vigtigste fossile invertebrater. Undertitlen lod formode, at det var den

sterrelsesorden, jeg skulle have fat i, og bogen har da ogsa otte sider register over
navne.

o

FOSSILER PA FORSIDEN - (Redakteren har ordet)
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Foraminifera (foraminiferer, oftest meget sma; Ordovicium evt. Kambrium)
Porifera (Svampe; kiselspikler fra pnekambrium, kalksvampe yngre)
Coelenterata (Celenterater - koraller m. fl.; Ordovicium)
Graptolita (Graptolitter; Ordovicium)
Bryozoa (Bryozooer, Mosdyr, oftest meget sma; MellemOrdovicium)
Brachiopoda (Brachiopoder, Armfedder - muslingelignende; Kambrium)
Mollusca (Mollusker, Bl0ddyr)
Polyplacophora (Chitoner, Skallus - foss. ualmindelige; Ordvicium)
Scaphopoda (Dentalium, Seteender; Silur)
Gastropoda (Snegle; Kambrium)
Bivalvia (Muslinger; Ordovicium)
Cephalopoda (Bleeksprutter (nautiler, ammonitter, belemnitter);
Ordovicium)
Annelida, Nematodam.fl, (Orme, egl. foss. sjreldne; Kambrium)
Arthropoda (Arthropoder, Leddyr)
Trilobita (Trilobitter; nedre Kambrium)
Crustacea (Krebsdyr; nedre Ordovicium)
Insecta (Insekter; Karbon (Kultid)
Echinodennata (Pighude)
Crinoidea (Crinoider, Seliljer; Ordovicium)
Stelleroidea (Sestjerner m.v.; Ordovicium)
Echinoidea (Sepindsvin; Ordovicium)
Chordata (Chordater (Hvirveldyr m.v.) - dyr med rygstreng (Chorda»
Vertebrata (Vertebrater, Hvirveldyr)
Chondrichthyes (Bruskfisk (Haj, Rokke etc.); Silur)
Osteichtyes (Benfisk (Torsk, Sild etc.): Devon)
Amphibia (Amphibier, Padder (Fra, Tudse, Salamander); Devon)

Devigtigstedyregrupper, der kan findes som fossiler-
videnskabelige navne med "danske overseettelse" samt angivelse af periode, hvorfra
seldste fund kendes.
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T.I. Storer, R.L. Usinger, R.C. Stebbins & l.W. Nybakken: General Zoology
(6.udg.); McGraw-Hill, New York (1979).

Molluskeme i Danmarks Kridtaflejringer (I-III); Vidsk. Selsk. 6.rk.XI.2, Bianco
Lunos Bogtrykkeri, Kebenhavn (1902-03).

Etudes sur les Pelecypodes et Gatsropodes daniens du Calcaire de Faxe; Kgl. Dansk.
Vidsk. Selsk. Skrifter Nat. & Mat Afd., 9.rk. V.2, Levin & Munksgaard, Ksbenhavn
(1933).

J.P.J. Ravn: Molluskfaunaen Jyllands Terireraflejringer; Bianco Lunos Bogtrykkeri,
Kebenhavn (1907).

E. Fjeldse Christensen & V. Brock: Fur; Kaskelot no.47, marts 1981.

Danmarks Natur, bd.1. (Landskabemes Opstaen); Politikens Forlag (1967).

H. Wienberg-Rasmussen: Danmarks Geologi; GjeUerup (1970).

R.C. Moore, C.G. Lalicker & A.G. Fischer: Invertebrate Fossils; McGraw-HilI
Book Company, New York (1952).

British Palaeozoic Fossils, British Mesozoic Fossils og British Caenozoic Fossils;
Trustees of the British Museum (Nat.Hist.), London (1975).

Litteratur (se ogsa litt. lister i nedenneevntebegerl)
W.R. Hamilton, A.R. Woolley & A.C. Bishop: The Hamlyn Guide to Minerals,
Rocks and Fossils; Hamlyn Publishing Group (1974).

Reptilia (Reptiler, Krybdyr (Slange, Skildpadde, Firben etc.): Perm)

Aves (Fugle; Jura (ex. Archaeopteryx lithographicus)
Mammalia (Pattedyr (Ko, Hval, Kat, Seleve etc.); Trias).
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At lave blad er morsomt - men ikke bare sjov.

Hvis vi bringer vittigheder, siger folk, vi er pjattede.

Hvis vi ikke gar det, er vi kedelige.

Hvis vi k1ipper i de andre blade, er vi for dovne til selv at skrive.

Hvis vi ikke gar det, er vi for glade for vort eget.

Hvis vi ikke optrykker indleeg, bidrager vi ikke til den sande oplysning.

Hvis vi gar det, er bladet fyldt af vas.

Hvis vi skriver sandheden, bliver vi sagsegt.

Og sa er der maske nogen, der viI tro, vi ikke har klippet dette her ud af et andet

blad - men det har vi.

At lave blad

Paleeontologerne har hidtil vseret uenige om iseer et punkt; Om dinosaureme var
varmblodede eller koldblodede. Nu ser det ud til, at mysteriet star foran sin
opklaring. Amerikanske forskere har i fossile dinosauruskranier konstateret fraveeret
af et rarlignende meseknoglesystem, som ellers aIle varmblodede dyr er i besiddelse
af.
De sakaldte neesetubuli forhindrer, at fugle og pattedyr mister for meget vand, nar de
tnekker vejret. Den varme udandingsluft passerer hen over neesetubuli og afkales.
Det tir vanddampen til at kondensere pa de membraner, der deekkerneeseknogleme.
Uden denne foranstaltning ville de hurtigtAndende,varmblodede dyr udterre.
Hos koldblodede dyr findes dette vandkondenserende system ikke.
Ved hjeelp af en seerlig scanningteknik bar forskere fra Oregon State University i
Corvallis veeret i stand til at trsenge ind i fossile dinosauruskranier.
Ifelge forskeme ville dinosaureme have haft brug for den vandkondenserende
funktion - hvis de havde veeretvarmblodede.
Iyllands-Posten.

Af ANN-BRITT GARLOV.

Koldblodede dinosaurer.
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ARHUS:

Fredensgade38 . 6900Skjem
Telefon 97 351600
Abent mandag-fredag kl. 9-17
LBrdagkl. 10-13
0stergade 30 . 8000Arhus C
Telefon 86 12 93 76
Abent mandag-fredag kl. 10-17
LBrdagkl. 10-13

SKJERN:
ALT TIL HOBBYARBEJDE
inden for stenslibning
og smykkefremstilling
- stort udvalg i stene
fra hele verden.
Beseg' os i Skjern og Arhus.

WEST-GEM

56 S., fast bind. 168 kr.272 sider 248 kr.
(ring efter brochure)

t.\ D,;' Ring el/erskriv tilG. GEOGRAFFORLAGET
~~.. 5464Brenderup .nt.64 4416 83 . Fax 64 4416 97

64 S., fuldt farveillustreret,
a5-format. 88 kr.

208 sider. 175kr.

Smuk og enkel bog om
forsteninger. vi kan finde i
Danmark.

Fagligt speendende og
meget flot illustreret bog
om Leese

Handboqen, der Beskriver 31 lokaliteter.
beskriver geologien pa IIlustrationer med blA
59 lokaliteter af national stattetarve
geologisk interesse.
Farveillustreret.

~,~.f,a :Gi)_GEOGRAFFORLAGET

GeologlskSet: GeologiskSet: UES0 ~~DanSke
Det mellemste Oet nordlige - om Ben der Forsteninger.
Jylland Jylland rokker og Kort fortalt
Skov- og Naturstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen hopper Af Leif Banke

Af Jens Morten Hansen, Rasmussen, DGU
DGU



Deadline for aprilnwnmeret af Stenhuggeren er 2. marts 1996.
Materiale sendes til Karen Pii.

Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra kl. 13.00 er der abent
for handel, bytning, stensnak og "Sten pa bordet". Meder starter kl. 14.30.

AL DELTAGELSE I FORENINGENS AKTIVITETER SKER pA EGEN REG
NINO 00 RISIKO.

Tur til Fakse Kalkbrud
og Stevns Klint.

Tur til Gram museum
og graven i Gram

Tur til moleret og museet pa Fur

Generalforsamling.
"sten" pi bordet: Selvflet.

Klubmede p8 Aby Bibliotek.
Svend M. Blaschke, Neestved.
Min afrikanske samling - opaler - min store
lidenskab
Sten pa bordet: Slibe- og selvarbejde fra vinter 95196

SIDSTE DAG FOR RETTIDIG BETALING AF KONTIN
GENT FOR 1996.

Klubmede pi Aby Bibliotek.
Museumsinspekter Georg Stenstrup, Fur Museum.
Foredrag om een FUR.
Sten pi bordet: Fundet pa Fur.

Fr. d. 30/8-
S0. d. 119

S0. d. 12/5

La, d. 20/4

Le. d. 13/4

Le. d. 913

Fr. d. 113

Le. d. 10/2

Program for Jysk Stenklub foraret 1996.


