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Storfinderen fra Nykobing Mors.
Henrik Madsen fra Nykebing Mors er uden tvivl danekneenes ukronede konge. Sammen
med sin kone bruger han en stor del af sin fritid pa at samle, sortere og registrere
fossiler, primeert fra moleret. Han hjselper ogsa til pa Molermuseet pa Mors.
Indtil i dag har han filet erkleeret ;:;2 fund for danekrre. Henrik Madsens primeere
interesse er insekter, og hans samling af sadanne teellermere end 10.000 eksemplarer,
som insektforskere fra bl.a. Tyskland geme kommer for at studere. Fra moleret er der
beskrevet ca. 50 forskellige arter af insekter, men i realiteten kendes der over 100.

Bevilling overskredet.
Danekreeordningen omfatter fossile planter eller dyr, dyreskeletter og mineraler, som
er af enestaende videnskabelig eller udstillingsmressigveerdi. Meteoritter af enhver art
er ogsa danekree. Efter en langsom start er der kommet god gang i indleveringen - fra
6 stykker i 1991, 22 i 1992 og i 1995 over 40 godkendte danekne, Derfor er det ogsa
blevet smat med pengene i den oprindelige bevilling pa 100.000 kr om aret.
Museumsbestyrer for Geologisk Museum, Niels Hald, oplyser, at budgettet i realiteten
blev overskredet i 1995, og der sages nu om en udvidet bevilling. De mange fund i
1995 har ogsa forsinket sagsgangen noget - normalt er behandlingstiden for et danekrre
ca. 6 maneder. Niels Hald har siden 1990 veeret formand for Den naturhistoriske
referencegruppe under Statens Museumsneevn (som tidligere hed Den naturviden
skabelige referencegruppe).
En veesentlig grund til, at der i dag er sa mange registrerede danekrse, er, at fund af
fossile insekter har bidraget med langt flere danekrse, end man i ferste omgang havde
forventet (se figur side 8).

Efter en revision af museumsloven i 1989 blev der indfert en paragraf om danekne.
Den 1. januar 1990 tradte loven om danekree i kraft og ordningen har saledes pa
nuvserende tidspunkt fungeret i over 6 ar. Pro 1. juli 1996 var 167 fund erklreret for
danekree, sa ordningen kan tydeligvis siges at have givet resultat. Ikke underligt placerer
Mors og Fur sig pa en fuldsteendig suvenen farsteplads som leverander af danekne.
Moleret pa de nsevnte eer har leveret omkring 80% af de registrerede danekne (se figur
side 8).

Loven om danekne har fungeret i over 6 ar. GeologiskNyt ger status over ordningen,
som har veeret en succes i form af mange indleverede danekree, Men kritiske rester har
i den sidste tid papeget, at danekree i hejere grad ber udstilles.

AI geolog Carsten Rabcek Kjaer

Danekrre
-status efter 6 112 ar
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En fossilsamlers mening.
En af de findere, Georg Stenstrop refererer til, er b1.a. Niels Jergen Rosenkrants fra
Arhus. Ha:ner ivrig fossilsamler og har i 1995 indleveret flere fossiler til bedemmelse,
en keempemyre, en fisk (Antigonia) og en reje, aIle fra moleret. Sparger man ham,
hvad han synes om danekreeordningen, svarer han, at han synes, ordningen er en god
ide. Han mener, at det er en ordning, hvor der virkelig er mulighed for et frugtbart
samarbejde mellem amaterer og forskere. Derfor synes ham, i lighed med Georg
Stenstrop og Henrik Madsen, at det er eergerligt, at der er sa fa udstillede danekree, da
det efter hans mening er den bedste made at opildne folk til at indlevere deres fund.

Manglende udstilling af danekrse,
Som neevnt kommer langt sterstedelen af danekreefra moleret pa Mors og Fur. Dette
har givet anledning til kritik af den made, danekneordningen administreres pa, idet man
i 0jeblikket ikke kan se danekne udstillet i lokalomraderne, f.eks. pa Fur Museum, som
er et offieielt indleveringssted for danekree. I denne forbindelse optradte museumsin
spekter Georg Stenstrop fra Fur Museum pa TV, hvor han kritiserede netop dette - et
synspunkt. han ikke er ene om.
Langt de fleste danekree findes i 0jeblikket pa Geologisk Museum, men det er faktisk
tanken, at nogle af stykkeme skal udstationeres i lokalomrademe, Imidlertid kreeves der
stor sikkerhed pa de pagseldende museer, f.eks. indbrudssikre montrer samt skalsikring
(rullegitre o. lign.).
Sommuseumsinspekter og ansvarlig for det omrade af landet, hvorfra langt hovedparten
af danekree kommer, har Georg Stenstrop selvfelgelig megen kontakt med findere, som
indleverer potentielle danekree - findere som ofte kommer til de samme omrader for at
lede efter fossiler ar efter ar. Han oplever hos disse en stigende utilfredshed med, at de
ikke kan se danekrseerne udstillet. En utilfredshed, som han frygter vii ga ud over folks
Iyst til at indlevere fund til museeme. Mange inkamerede samlere er nemlig ligeglade
med dusererne, men er langt mere interesserede i, at fundene kommer andre til gode -
og dermed udstilles. "Det bliver svserere og svterere at argumentere for, at de ikke kan
fa danekrseene at se pa museeme, efterhanden som tiden gar" udtaler Georg Stenstrop.

Blandt Henrik Madsens 52 danekne er der selvfelgelig mange insekter, men ogsa store
fisk pa op til 60-80 em samt et sepindsvin fra Bornholm.
Han kan berette om mange sjove episoder fra sine indsamlinger. Bl.a. fandt han pa et
tidspunkt den ene halvdel af en hummerklosaks, som han indsendte til Geologisk
Museum. Her var den anden halvdel sjovt nok blevet indleveret et halvt ars tid i
forvejen af en bekendt, og de to dele blev sa tilsammen erkleeret for danekree.
Han har ogsa veeret ude for, at et fund ikke blev erkleeret for danekne, da man ikke
kunne finde ud af, hvad det var. Senere fandt han sa nogle rester af keempemyrer, som
afslerede, at det tidligere fund ogsa stammede fra sadanne. Han indsendte de nye fund
sammen med det gamle, og hele molevitten blev sa i anden omgang erkleeret for
danekne.
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Nordsemuseet, Hirtshals.
Fur Museum, Fur.
Naturhistorisk Museum, Arhus.
Fiskeri- og Sefartsmuseet, Esbjerg.
Midtsenderjyllands Museum, Gram.

Botanisk Museum, Kebenhavn,
Geologisk Museum, Kebenhavn.
Zoologisk Museum. Kebenhavn.
Jagt- og Skovbrugsmuseet, Kbh,
Svendborg Zoologiske Museum.

Daneknebegrebet omfatter jordfundne, naturhistoriske genstande af enestaende
videnskabelig eller udstillingsmsessig veerdi, Sadanne fund skal tilbydes staten, som sa
udbetaler en godtgerelse som tak. Et potentielt danekree bliver vurderet af en
ekspertgruppe, der afger, om fundet skal erkleeres for danekree. Finderen modtager et
billede samt en kort beskrivelse af fundet.
Finder man et potentielt danekree, skal man ikke ulejlige sig med at pneparere det eller
lignende, da det formodentlig vii forringe dets veerdi og give nedslag i duserens
sterrelse,
Felgende museer figurerer pa listen over offcielle indleveringssteder for danekne:

Danekrre.

Fremtiden.
Skal man drage nogle konklusioner om danekreeloven pa baggrund af interviews med
amatersamlere og andre involverede parter, rna det veere, at danekneloven ansolut er
en god og nedvendig ordning. lmidlertid rna tiden ogsa veere inde til at fa danekrreene
preesenteret for offentligheden, sa ordningen ikke gar en stille ded i mede, pa grund af
en stigende uvilje blandt de aktive amatersamlere mod at indlevere fund. En anden ting,
der efterlyses fra flere sider er en form for udgivelse, hvor man kan se de hidtidige
danekree beskrevet og afbildet. Denne ide er sa hermed givet videre.

Herudover beklager han, at sagsbehandlingen er alt for langsom, idet han stadig venter
pa svar pa, om hans fund er blevet erkleeret for danekne.

Ell krabbe tXaruhilites s ; .os blok af Dnnien-kalt: fro Rorvig pa Sj.efland. Funder er erklaret for dane
kra og maier IIOx9C.dO 'TIm.(Foro: Ole Bang Bcnbeiseru.
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Manglende information om forlob.
For det andet har jeg fra flere personer hert, at nArde har indvilget i at lade deres fund
bedemme, sAvirker det for dem som om intet yderligere sker. Som om stykkeme blot
skulle lokkes fra dem - som om de skulle "forferes" - og sa farvel og tak. Samlere
besveerer sig over, at de ikke kan fa besked om, hvor langt deres stykke er naet i
"systemet", nar de henvender sig der, hvor de afleverde fundet. Andre sayner
oplysninger om de fund, der er blevet erkleeret for at veere Danekree - ja de viI da ogsa
geme se dem udstillet.
Nogle fotoplancher har vseret rundt pa nogle af provinsmuseeme og pa visse stenmesser
- og det er da udmeerket, men kunne der ikke udgives en brochure eller anden
publikation (geme periodevis). Den publicering, der p.t. er pAintemettet pAfelgende
adresse: (http://www.nathimus.ku.dk/geol/frames46.htm). kuone udbygges med
beskrivelser og fotos af de enkelte fund.

Folelser spiller en roUe.
For det farste har mange samlere brugt megen tid og mange penge pa at komme til de
'orskellige geologiske lokaliteter rundt omkring i landet, og de fAret neermest personligt
'orhold til deres fund. Specielle fund "forgylder" deres samling og kan ligefrem blive
t samlingspunkt for andre med-samlere. Der er altsa bundet falelser og minder til de
.erligt spsendende fund. Derfor rna man ikke forvente, at den officielle verden har
ocnnemslagskraft med udelukkende rationelle argumenter, og da slet ikke med trusler
og lovparagraffer.

Danekrre-ordning med darligt ry.
Som "halv-officiel" repreesentant for det etablerede geologi-samfund bliver jeg gang pa
gang mindet om, at Danekne-ordning har nogle problemer i forholdet til publikum.
Ordet "Danekrse" har ofte en meget darlig effekt pa en ellers god samtale. Ordningen
lugter tilsyneladende af konfiskation og af udnyttelse af private samlere. Adskillige af
de samlere, jeg har forbindelse med, siger direkte, at de ikke viI aflevere fund til
Danekrse-evaluering, at de ikke viI vise andre stykker frem, og at de ikke har tillid til
museums-folkene. Gaet lidt nsermere pa klingen afsleres det, at modstanden hoved
sagelig skyIdes to forhold,

Jeg er netop kommet tilbage efter at have deltaget i en af landets efterhlmden mange
stenmesser, hvor jeg bestemmer fossiler m.m. for messens gsester, hvoriblandt man
finder savel sporadiske fossilfindere som dedikerede samlere. Det bliver til mange gode
samtaler med disse geester og til mange speendende kig pa deres medbragte sten.

Et indleeg af Seren Bo Andersen, geologisk konservator, Geologisk Institut, Arhus.

Danekrse-ordningen og finderne.

1997/3STENHUGGERENside 6



Fremtid med udstilling og specialister.
Jeg er sikker pa, at anatarsamlerne udmeerket kan forsta, at deres fund maske ferst
bliver specialistbehandlet efter adskillige ar - der kan ikke veere specialister pi aile

Tilliden skal genoprettes.
Jeg kender ikke i detaljer, hvorledes en Danekree-vurdering udmenter sig hos finderen,
jeg tsenker ikke pa pengebelebet, men pa om finderen mon eventuelt modtaget et
fotografi, en afstebning og/eller en beskrivelse af det fundne. Maske kunne man udstede
et "diplom" eller lignede, som pa en eller anden made kunne kompensere for den
felelsesmeessige del af at mangle sit fund.
Det er under aile omsteendigheder vigtigt, at der erlbliver genoprettet en tillid meUem
de mange sarnlere og det professsionelle system. Beggeparter er afheengige afhinanden.
Jeg er sikker pa, at aile vii kunne leve med den hastighed, der er i systemet, bare de
ved det pa forhand,

systemet til de museer, der oprindelig mod tog fundet. Derved skabes efterhanden ogsa
her en fornemmelse af, hvad der ber og ikke ber indsendes til vurdering, ligesom del
i tilfeelde af preedikatet "ikke-Danekree" giver det lokale museum mulighed for at sege
at erhverve det interessante fund pa anden vis.

Et sopinasvin .Phvmoso-rru fra S/(·vns Klint, B/okken uuiler J.5.dxI2 cm.rltoto: Ole Bang Berthelsen I.

Information i begge retninger.
Mine forslag til aile os, der modtager fund fra offentligheden, er: Det er nedvendigt at
tage publikum alvorligt og vise dem respekt ved at give rigelig information. Vi rna
sende kvittering og oplysninger om, hvornar en behandling kan forventes. Efter
behandlingen rna resultatet sendes til aile implicerede parter - altsa ogsa baglsens i
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Danekree-ordningens baggrund,
Under indtryk af de flere artiers stadigt stigende aktivitet fra samlere med interesse for
geologiske objekter, isser fossiler og mineraler, blev det klart for de danske natur-

Indleegget "Danekne-ordningen og finderne" pa foregaende side ved Seren BoAndersen
(Geologisk Inst. Aarhus Universitet) er en velkommen lejlighed til at informere om
aspekter vedrerende ordningen, dens administration og betydning for Danmarks
naturhistoriske museer og forskning. Maske kan visse misforstaelser og tilleb til
mytedannelser ogsa ryddes af vejen.

Af museumsbestyrer Niels Hald og afdelingsleder Svend Erik Bendix-Almgreen, begge
Geologisk Museum. Kebenhavn

Om Danekrre-ordningen - svar til S.B.Andersen og
finderne,
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omrader pa en gang, men i mellemtiden kunne fundene da udstilles eller vises
tryksager eller pa internettet.
Det er derfor med stor gleede, at jeg fornylig er blevet gjort bekendt med, at Fur
Museum er ved at fa etableret de sikkerhedsmontrer, der er forudssetningenfor at kunne
udstille Danekne-fund, I skrivende stund forventes de feerdigopsat tidligt pa efteraret.
Netop moler-omradet ved Limfjorden er hovedleverander med omkring 3/4 af samtlige
Danekree,
Hvis vi kan bevare tilliden imellem samlere og museer, kan det blive et frugtbart
samarbejde - i modsat fald viI en stor del af fundene enten ikke komme til speciali
sternes kendskab, eller de viI i fremtiden blive fundet fer den 1. januar 1990, den dato
da loven tradte i kraft!
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am information.
Proceduren mht. til godkendelse af Danekree er af mange grunde kompliceret. Det er
der informeret om i en folder, som er udgivet af Danske Naturhistoriske Museer og
distribueres af Midtsenderjyllands Museum, Gram Slot; men det er nok vigtigt at
uddybe med felgende: Ved modtagelsen pa et naturhistorisk museum af et fund, som
kan formodes at have Danekree-kvalitet, vii man anmode om lov til at beholde det for
mermere bedernmelse: Samtidigt skal finderen geme modtage beherig kvittering og fa
videre information om lovgivningen pa omradet.
Efter nserrnere undersegelse, der oftest involverer Geologiske Museum eller Zoologisk
Museum, overlades fundet til Den naturhistoriske Referencegruppe under Statens
Museumsnrevn. Referencegruppen, der teellermedlemmer bade fra de statslige museer
i Kebenhavn og fra de statsstettede museer uden for hovedstaden, udpeger en valuar,
der skal udarbejde en begrundet indstilling. Dette er en tidskreevende del af proceduren,

Ordningen o~ samIerne.
I forbindelse med diskussioner der fertes far forslaget om en Danekne-ordning
forelagdes hejere myndighed, overvejedes naturligt nok ogsa spergsmalet om seriese
private samJeres evt. indstilling til en sadan ordning. Der var klar forstaelse for, at
aktive samJere har et ganske seerligt forhold til deres fund. Samtidigt mentes det
imidlertid, at seriese samJere i lige sa hej grad ville have forstaelse for betydningen af,
at exceptionelle fund naturligt nok ber veere samfundseje ved at indga i yore museers
samJinger.
Gennem de ar ordningen har veeret i kraft, er det blevet klart, at den neevnte mening
ogsa deles af mange seriese samJere. De har gleedet sig over at have gjort fund af
Danekne karat. De har ikke kun indleveret fundene, fordi ordningen var tradt i kraft.
men i hej grad ogsa i bevidstheden om, at deres unikke fund bliver bevaret under sikre
forhold pa museeme og her vii sta til radighed ogsa for kommende generationers
forskning og formidling. .
Nar Seren Bo Andersen omtaler, at Danekree-ordningen har et "darligt ry" hos nogle
samJere, som feler, at den "lugter af konfiskation udnyttelse af private samlere", sa
kunne man jo enske, at han som de facto officiel repnesentant for "det etablerede
geologi-samfund" gjorde sit til at styrke tilliden til ordningen ved passende oplysning
over for tvivlerne blandt samJeme.

historiske museer, at disse paskennelsesvserdige aktiviteter ogsa frembragte fund af helt
exceptionel karakter for kendskabet til vort lands geologiske historie og fortidige liv.
Der kom oplysninger om sadanne fund, der forsvandt ud af landet, men som burde have
veeret bevaret pa Danmarks museer under sikre forhold. Med revisionen af museumslo
yen i 1989 erkendtes det, at visse fossiler og mineraler er af sa enestaende betydning,
at de ber tilhere samfundet - os alle - hvilket ferte til Danekree-ordningen inden for
museumslovens rammer. Derved er Danekree blevet sikret pa linie med Danefee - de
mest betydningsfulde menneskeskabte, herrelese genstande.

side 9STENHUGGEREN1997/3



Populrervidenskabelige publikationer.
Dette er endnu et af de aspekter, Seren Bo Andersen berorer, hvorfor det er relevant
at gere oprruerksompa de artikler om iseer Danekree-fisk, sam er skrevet af Niels Bonde
(Geologisk Jnstitut, Kebenhavn) til det populeervidenskabelige tidsskrift Varv, samt den
i Naturens Verden nyligt publicerede artikel om Danekne-insekterne fra Moleret, som

Udstilling af Danekrre.
Som Seren Bo Andersen skriver, vii Fur Museum i lebet af aret udstille nogle af de
snart 200 Danekree. Det rna habes, at andre museer ogsa kornmer til. Betingelsen er,
at udstillingeme er rimeligt sikrede. Stykkerne uddeponeres med tekst, en 4-liniers
"standard-tekst" eller leengere tekst baseret pa valuar-udtalserne og evt. suppleret med
fotografier.
Pa Geologisk Museum har man i evrigt mulighed for at se et udvalg af de seneste
Danekne pnesenteret i en lille udstilling og i den nue udstilling om Danmarks geologi,
der efter planen abner pa museet til neeste ar, viI der vsere mange Danekree.

fordi fundet skal underseges noje og bedemmes i relation til at andet kendt materiale
(dansk savel som udenlandsk). Det er et arbejde, der skal indpasses i valuarens evrige
pligter med museale opgaver, forskning, undervisning osv. Ofte skal en valuar
udarbejde mange indstillinger.
Nar et passende antal indstillinger foreligger, modes Referencegruppen (typisk 4 gange
om aret) for at bedamme udtalelseme i forbindelse med stykkeme, og derpa foretage
sine indstillinger til Statens Museumsneevn, hvor ekonomistyring og kompetencen for
de endelige beslutninger ligger. Den komplicerede sagsgang skyldes, at et bredt udvalg
af landets naturhistoriske museer skal veere med til at besternme udveelgelsen af
Danekree, Den forklarer ogsa, at man ikke kan forvente en hurtig sagsbehandling.
Derfor: Ved modtagelsen af et nyt fund indleveret ved et af de naturhistoriske museer
udsender Referencegruppen en meddelelse til finderen. Her forteellesdels at fundet er
modtaget, dels hvornar en afgerelse formodes at foreligge.
Den af Seren Bo Andersen fremheevede "rnanglende information om forleb" er saledes
ikke i overenssternmelse med de faktiske forhold. Hans "forslag" pa dette felt er
forlsengst en fast bestanddel af administrationen over for findeme.
Til anden kritik fremfert af Seren Bo Andersen skal det pointeres: Nar afgerelsen om
et funds status som Danekne er truffet, skriver StatensMuseumsneevn til finderen, som
foruden godtgorelse senere modtager dels en beskrivelse af fundet og dels et eller flere
fotografier. Fremsendelsen af fotografier blev indfert i 1993 bl.a. for at imedekomme
et enske fra DAGU. Danek Amtergeologisk Union, .ler organiserer mange af landets
sarnlere. Ogsa pa dette punkt er der saledes en allerede geeldende praksis: men maske
er der ikke tilstreekkelig udvekslig af information inden for samlemes egne nekker.
Det rna tilfojes, at der i enkelte tilfrelde er fremstillet afsrebninger til finderen: men det
burde veere indlysende, at noget sadant af bade praktiske og ressourcemeessige grunde
ikke kan hlive standard-tilbud. Ta-nk hlot pi'! den uhvre falsomme organiske hinde pa
en fossil sornmerfulevinge eller lignende sarte objekter!
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Medlemstal
GeologiskNyl3/96

Fynske stenklub
Bornholrns stenklub
Fynske fossilsarnlere
Sydsjeellandsamtatergeol, forening
Stenforen. Midt-Vest
Falsters stenklub
Sydestjysk stenklub
Nord-Vestjsellands stenklub
Horsens stenforening
Fredericia Stenklub
Lollands stenklub
Vestjeellands amatergeol. forening
Fakse amatergeol. gruppe
13 stenklubber med ialt ca

Stenklubber med i DAGU:

ca

Stenvenner, Kebenhavn
Jysk Stenklub, Arhus
Stenkluhben. Als
Vendsyssel stenklub
Vesqysk stenklub
Sydfynsk stenklub
M0DSamatergeol, forening
Odense ny stenklub
Stengruppen Kege Bugt
Stenklubben Randers
Farum stenklub
Geologisk forum
12 stenklubber med ialt

Stenklubber udenfor DAGU.

Det rna medgives, at sagsbehandlingen undertiden er trukket rigeligt langt ud. Iseer for
fund indleveret i sommeren og efteraret 1995 har ventetiden veeret betydelig: men i
1996 behandledes et stort antal fund, hvoraf ikke mindre end 53 erkleeredesDanekree
det hejeste antal siden starten i 1990. Der vii blive taget fomyet kontakt med DAGU
for at sikre en bedre forstaelse samlere og museer imellem: men afslutningsvis rna
fremheeves, hvad der maske kan lyde overraskende, at der er samlere, som har udtrykt
deres tilfredshed, selv efter endt sagsbehand!ing.

er skrevet af Nils M011erAndersen og Stig Andersen fra Zoologisk Museum. Seertryk :
af denne artikel forhandles pa museeme. Der er ogsa overvejelser om muligheden for
at udgive et illustreret bogveerk om Danekree i anledning af 10-ars iubileeet i ar 2000.

Slutkommentar.

side 11STENHUGGEREN199713



Stort udvalg af sjeeldnemineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

JHIedegaard
Storgade 71, 8882 Faarvang

Telefan 86871400 Telefax 86871922
Abent hverdage 9-16 sam! efter aftale

Annie Buus
formand for Jysk Stenklub og privat medlem af DAGU.

For nylig kunne man i Geologisk Nyt 3/97 Ieese et svar til Seren Bo Andersen,
Geologisk Institut fra museumsbestyrer Niels Hald og afdelingsleder Svend Erik Bendix
Almgreen, begge Geologisk Museum i Kebenhavn. Artiklen og svaret, der handlede om
Danekree, findere og en langsom sagsbehandling, skal ikke kommenteres. De taler for
sig selv. Derimod er der al mulig grund til at hefte sig ved de to kebenhavnske
museumsfolks afsluttende kommentar, hvor man stiller en fomyet kontakt med DAGU
i udsigt "for at sikre en bedre forstaelse samlere og museer imellem",
Hvordan DAGU skulle vsere i stand til at formidle en bred kontakt til klubmedlemmer
over hele landet, rna stA hen i det uvisse. DAGU repnesenterer i dag kun 44 pet. af
landets organiserede amatergeologer. De fleste klubber holder sig uden for medlem
skabet, idet man har sveert ved at se nytten af et sadant, Jysk Stenklub mil derfor
optordre museumstolkene til at rundsende meddelelser , tier er at bervdning for de
enkelte medlemmer, til samtlige stenklubber. Det er den eneste sikre made at fa kontakt
med amatergeologerne pa,

Klubberne og DAGU's ringe indflydelse.
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Peter K.A. Jensen.

Bogen viI sa blive tilsendt sammen med en faktura

1. at indbetale kr 140,- pa forfatterens danske postgiro-konto 616-9309. Herefter
kommer bogen automatisk. .... eller \ "'~ .'

2. Skrive til forfatteren pa adressen Firma GEODEON
Leif Carserud
Vrakarr, Hallandsas
31297 Laholm
Sverige

Leif Carserud, der er geolog i Skane, har nu udgivet en ny tur-guide, denne gang om
63 geologiske seveerdigheder iHalland. Han har tidligere skrevet to lignende guider
om Skane, der begge er absolut anbefalelsesvserdige. Den nye bog om HaHand
indeholder foruden beskrivelser af lokaliteteme, ogsa en lang nekke temakort,
detaljerede rutebeskrivelser og talrige iIIustrationer, hvoraf mange er udfert af hans
kone.
Interesserede kan erhverve bogen ved enten

NY BOG
OM

GEOLOGISKE SEVARDIGHETER I HALLAND

Jyske Stensamlere arrangerer igen i ar bustur til stenmessen i Hamburg. Turen starter

iRanders med afgang fra P-pladsen .pa Havnen kl. 06.30. Der keres til Musikhuset
iA.rhus, hvorfra der er afgang kl. 07.00. Der vii i lighed med tidligere veeremulighed

for opsamlig langs motorvejen, eventuelt ved Stilling, Horsens, V~le, Kolding og

Padborg.

Prisen for turen er 180,00 kr, incl. entre til messen. Tilmeldingsfristen er 1. oktober
1997 til: Jytte Hillersborg, Lundbergvej 3, Vrerum, 8900 Randers, tlfog fax 8644 5198

eller Eva Rodolf, Ildervej 8c. 8270 Haibjerg, tlf. 8627 3793.

Bemeerk: Der keres i regfri bus.

Jyske Stensamlere.
Samtidig gores oprneerksom pit Randers-messen 1997, der finder sted i Assentoft

halleme den 27. og 28. oktober 1997.

Bustur til Hamburg-messen lerdag
den 6. december 1997.

side 13STENHUGGEREN1997/3



Ilustreret Videnskab nr. 12/95

Antropologi En bunke med 595 smasten har faet arkeeologer fra hele verden til at

valfarte til Pedra Furada i Brasilien. Hvis stenene er menneskeskabte redskaber, skal

forskerne til at revurdere deres opfattelse af, hvornar der ferst kom mennesker til det

arnerikanske kontinent. For i sa fald levede der mennesker i Brasilien for ca. 50.000

ar siden - og ikke som hidtil antaget i den anerkendte Clovis-teori, der siger, at de forst

kom til kontinentet for 11.000 ar siden.

Den nye teori om de ferste amerikanere er bragt pa banen af arkreologen Niede Guidon.

Hun mener, at nogle af de 595 orndiskuterede sten kun kan veere blevet flsekket af

mennesker, mens andre arkeeologer mener, at der kan veere tale om sten, som er gaet

10s fra en neerliggende klippe og derved er blevet knust.

Sten skaber strid om Amerikas fortid

Sammen skabte de to blomstrende virksomheder i Skjern og i RiS0r. Det sidste skud pa

stammen var et dejligt stenmuseum i tilknytning til forretningen i Skjern.

I 1981 atholdt Mette den ferste stenmesse i Jelling. Den blev efterfulgt af flere, som

voksede sig sterre og sterre til den Rymesse, vi kender i dag.

Mette var et kendt ansigt i stenkredse i hele Norden med sit engagement i aile forhold,

der vedrerte vores feelles interesse. Men nar hun fik sa stor en plads i yore hjerter,

skyldes det ogsa hendes lyse sind og hendes levende interesse i sine medmennesker.

Vi teenker med gleede pa aIle de gode stunder, vi oplevede sammen, og yore tanker og

dybeste medfelelse gar til Dagfinn og bern og bemebern.

Lerdag d. 9. august modtog vi den chokerende meddelelse om, at Mette var dad i Riser

i Norge.

Mette var redt i Skjern, hvor hun boede indtil slutningen af 1970'erne.

Efter et ophold i Australien vendte Mette tilbage til Danmark optsendt af ideen om at

samle mineraler og slibe sten. Hun var med ved mange stenklubbers spsede start, og hun

begyndte hurtigt herefter at undervise i stenslibning og forhandle maskiner og tilbeher.

I begyndelsen af 80'erne flyttede hun til Norge, hvor hun blev gift med Dagfinn, som

delte hendes store interesse.

Ved Mette HoJdgards dod.
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31.05.97. Efter morgenmaden ned de fleste af os solen og den friske luft pa pro
menadedeekket, indtil vi skulJe i land i Harwich. Nu skulle Keld have sin debut i
venstrekersel. Det gik selvfelgelig flot, og rundkerslerne ligger sa teet, at man
ustandseligt far repeteret: HOLD TlLBAGE FOR H0JRETRAFIKKEN OGK0R MOD
VENSTRE. Endelig kan man jo ogsa tage en ekstra omgang, hvis man ikke far alle
bynavnene med ferste gang.
Vi havde ca. 400 km til LITTON CHENEY. Afsted gik det med Steen sam kortferer,
Han var kendt med ruteme, sa han var god til at finde vej. Vi holdt pauser, sa vi kunne
streekke ben og nyde Kajs hjemmebagte rugbred med pate og ost. Tak for det Kaj. Godt

I

30.05.97 Der var planmeessig afgang fra Arhus Musikhus kl. 13.30. Dejligt tidspunkt,
sa tilpas op af dagen, at aile kunne na at fa bade sjeelen og bagagen med sig. Undervejs
blev Steen samlet op i Fredericia og Mette og Ruth i Vejen. Velankomne til Esbjerg gik
vi ombord pa DANA ANGLIA, hvor vi fik anvist vore kahytter. Nu skulle vi sa bare
nyde sejlturen, og det var ikke sveert. Vandet var som en nystreget dug, sa aUe tanker
om sesygetabletter m.m. kunne vi se bort fra. Efter spisning dels af madpakker, og
ellers hvad cafeteria og restaurant forrnaede (der var vist nok en, der fik fish and chips).
blev der sa kebt ind i de toldfrie kiosker. Det var ikke sveert at finde dem, man kunne
bare ga efter parfumeduften. Vi var vist nogle stykker, der.fortred afprevningen af de
dyre draber, det er neesten umuligt at vaske stadset af igen. En af deltageme tabte sin
tegnebog i kiosken uden at opdage det, men blev kaldt over hejttaleranleeget og fit den
tilbage med hele indholdet - JUHU! Senere kabte vedkommende en drink i baren og fik
den til halv pris, hvor heldig kan man veere?

/

Deltagere: Anny Hildebrandt, Christian Lillemo, Eli Stoffregen, Jytte Frederiksen, Kaj
Larsen, Kirsten Tender, Lars Seeher Helms, Linda Legdsmand, Margit Schmidt, Mette
Westergaard Nielsen, Ruth Marager, Steen Andersen (guide) og Keld 0rsted Jensen
(chauffer).

af Ruth Marager.

Fossilturen til Sydengland og Isle of Wight
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1.6.97. Efter morgenmad (Linda havde meget beteenksomt indkebt en flaske .gammel

dansk, dejligt), smurte vi madpakker og tog af sted mod LYME REGIS. Vi startede

med at se en fossilbutik med mange fme ting. Man matte geme fotografere, sa der kom

et par gode billeder med hjem. Derefter gik vi ned gennem byen for at finde museet

"Dinosaurland", hvor Steen kendte indehaveren og hvor han plejede at kebe "Djrevelens

tanegl" med rabat. Man skal ikke tage fejl af det lidt poppede navn pAmuseet, det var

virkelig seriest med meget fine ting udstillet. Vi fik en meget venlig betjening, og der

blev kebt en del fossiler. Vi havde derefter tid til at ga rundt i byen og handle lidt, men

nu kunne trangen neesten heller ikke undertrykkes leengere - vi matte simpelthen ud og

rere ved det selv,

Af sted mod CHARMOUTH. Vi gik farst til hejre for parkeringspladsen (vest) til

BLACK VEN, hvor vi fandt calcitammonitter. Derefter gik vi til venstre (est), hvor

speendingen steg, for det var her, vi kunne finde de sma attraktive pyritammonitter.

Stedet hedder STONE BARROW (stentrilleberen). Steen fortalte, at vi skulle sage, hvor

Ieret ligesom skred ud over stranden og ned mod vandet. Der blev hurtigt fundet en

uforskammet stor pyritammonit - jeg var ikke spor misundelig. Senere var Steen det

treette og emme i bagen ankom vi kl. ca. 18.30 til vandrerhjemmet i det smukke Litton

Cheney, hvor man troede, at vi var otte msend og fern kvinder - efter lidt omrokeringer

fik vi dog aile anvist en keje. Sadan noget som hylder og knager var endnu ikke blevet

opfundet pA stedet, sa i lebet af meget kort tid lignede gulvet et bombekrater, d. v. s. hos

dem der havde gulvplads. Jeg aner ikke, hvordan I andre klarede det. Nu meldte sulten

og tersten sig, sa vi gik hen til den lokale kro, "White Horse Inn", som ligger ganske

teet ved vandrerhjemmet. Kroen var stuvende fuld, fordi det var lerdag, sa vi satte os

ved bordene udenfor med et glas ",I. Det blev hurtigt for koldt og blsesende, og vi blev

derfor vist ind i et udhus, som viste sig at veere en bowlingbane, sa gammel at den

nsesten kunne veere fossil. Der var tunge tnekugler af forskellig sterrelse og farve og

nogle tykmavede pudsige kegler- Rummet var fyldt med preemier. sa det rna veere en
populeer sport pa stedet. Vi fik noget dejlig mad med friske grentsager, og der var

mindst en, der fik fish and chips. Vi havde derefter overhovedet ingen problemer med

at finde kejerne.
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2.6.97. Afgang mod GOLDEN CAP kl. 7.30, nedkersel ved SEATOWN. Vi gik i det
lese ral ud til Golden Cap. Der hi utrolig meget pyrit mellem de store stenblokke, bade
som krystaller og sma ammonitter. I det blade ler i strandkanten var der mange aftryk
af ammonitter. Der blev ogsa fundet nogle, der var sa faste, at de kunne tages med.
Leret var desuden visse steder nresten asfalteret med vrettelys, sa man kunne vrelge og
vrage og fAnogle flotte store eksemplarer med sig. De kunne pilles op med fingrene
eller en lille kniv. I rallet var der ud over det neevnte, ogsa seliljestykker og sma
calciderede snegle.
Det begyndte at regne, mens vi var leengst ude ved klippen, sa vi trak tilbage mod p
pladsen hvor der var en fin gammel kro "Anker Inn" med eegte teepper i baren. Pa
deren sad et skilt, hvorpa der stod "ingen mudrede stevler, tak", Sa vi ned vores 131,
kaffe eller lignende pa strampesokker. Det herlige ved kroeme ved stranden er, at de
er vant til, at folk kommer ind, som de er, og vores fremtoning var ikke ligefrem
sendagstej. Vi lignede noget vadt, som katten havde tabt.
SAgik turen mod RINGSTEAD, og undervejs besegte vi et supermarked, hvor vi kunne
kebe 131 og andre nedvendige ting. Vores altid pnecise Keld kom til at hsenge i en
kasseke, sa han kom for sent til den aftalte tid ved bussen (Ho! Ho!). Na, det var ogsa
den eneste gang. Nedkorslen til Ringstead Bay var utrolig smuk, vi karte slalom
cennern det mecet kuperede terra-n n(, korn til en n-nlads med h;iclt>kiosk o!.' toiletter.

Stranden med den ret lave lersknent indfriede forventningeme. Der blev fundet krempe
astersskaller, ormerer, store brachiopoder, keller fra regelmeessige sepindsvin og
sporfossil (sandsynligvis gravegange fra hummere). Efter aftensmaden i "White Horse"
gay Steen irish coffee pa vandrerhjernmet, hyggeligt. Steen havde for evrigt medbragt
fossiler hjemmefra, sAvi hver aften fik en briefing om, hvad vi kunne finde pa neeste

dags lokalitet (hvis vi var heldige).

galante pindsvin og fandt fine sma ammonitter til "dameme". Da der saledes kom hul
pA det (tidevandet var lavt, VIGTIGT), blev der fundet mange. Sent hjemme ved
vandrerhjemmet drenede Linda over til "White Horse Inn" for at here, om det endnu
var muligt at fAvarm mad. Den flinke vert sagde, at hvis vi kom inden 10min., lrunne
vi aile fAfish and chips.Godt for Kaj, og ogsa for os andre.
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4.6.97. Vi, der var heldige at bo i hus med Steen, fik den farste morgen pa 1.0.W. et
superlsekkert morgenbord. Det bestod af spejleeg, champignon, bacon, pelser, baked
beans og toast. Keld hjalp Steen med at riste bred, sa vi fik ogsA lige afprevet
ragalarmen her.
Vi startede kl. 9.00 mod SANDOWN, hvor vi skulle se et lille museum. Idet vi ankom,
gik en stor flok bern ind, sa vi valgte at tage en stragtur ferst. Da vi kom tilbage til
museet, var ungeme der heldigvis stadigveek, for det bevirkede, at vi blev inviteret ind
i baglokalet for at se det allemyeste fund - en hidtil ukendt dinosauer. Vi fik endda loy
til at rere ved den. 0reme stod pa stilke og der blev videofilmet og fotograferet. De
havde fundet neesten hele skelettet, der var 7-8 m langt. Kraniet var 1 m, og en
larbensknogle, som vi fik lov til at Iefte, vejede ca. 20 kg. Man fik neesten gasehud af
sadan en oplevelse. Derefter sa vi det lille museum, som havde en utroIig fin samling.

3.6.97. Denne morgen havde vi ferst preveleesning af bade bagage og stenfund - det gik
fint. Vi fik ogsAlige afprevet brandalarmen pa vandrerhjemmet. Det var kun tilladt at
ryge udenfor, sa da der kom en lille byge, var der en, der tradte et skridt ind i gangen -
lige under regalsrmen - DEN VIRKEDE, vi var lige ved at fa en hereskade.
Sa gik det af sted mod BARTON-ON-SEA. Steen havde aftenen fer vist os nogle
veemmelige hajteender, og da jeg aldrig havde fundet nogen, lovede jeg at danse
krigsdans pa stedet, hvis det skuIle lykkes. Der gik kun to minutter, efter vi var
ankommet, sa matte jeg til min store fomejelse danse. Der blev fundet flere stykker
skildpadde, mange tarnsnegle, seteender, muslinger, ksempesnegle, rokketender og
hajtrender. Aile gjorde gode fund. Vi var blevet advaret mod det blade ler, seerligtpa
de everste terrasser. Det vidnede ogsa mange efterladte sko og gummistevler om, at der
var god grund til. Der var kun en, der skulle afpreve det, vedkommende gik i til
kneeene, men var dog heldig at redde stevlerne.
Sa gik turen til Lymington og feergen til ISLE OF WIGHT. Vi kerte tveers over den
smukke 0 til SEAVIEW'med feriestedet Pondwell, hvor vi fik tildelt yore huse. Der var
et lille problem i ikkerygerhuset, idet et af vserelseme havde gemt sig!! Det fik Linda
dog med vanlig effektivitet ogsa klaret, Det var vild luksus med al den plads i forhold
til vandrerhjemmet. Nu kunne vi ta at se, hvad vi havde af wj. Vi spiste aftensmad i
stedets pub "Wishing Well". Ogsa der var der mindst en, der fik fish and chips.
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5.6.97. Der var afgang mod Dinosaurfarmen kl. 9.00. Stedet var speendende, fordi der
sammen med de udstillede knogler var fotos af udgravningsforlebet. I det ferste rum
sad der to personer og pneparerede knogler, og de ville geme forteelleom de forskellige
processer.
Dagens mal var ST. CATHRINES POINT. For at komme dertil gik vi ned ad en sti
lige over for "Buddie Inn" og videre ned ad en grusvej, til vi kom til en mobil-home
park. Herefter gik vi pa toppen af klinten nogle kilometer mod vest, og sa var det nemt
at komme ned til vandkanten,

Vi fik aile udleveret et heefte med retningslinier for indsamling af fossiler pa 1.0.W.
Vi ville forsege at fa en tur med Martin Simpson som guide, sa vi kerte til hans
forretning "Dinosaurland" i Blackgang Chine. Der var lidt problemer med at fa drejet
fra pa de rigtige steder, sa vi fik set nogle sma biveje, hvor vi neermest karte i
lysegrenne trsetunneller, det var meget smukt. Vi fik en aftale med Simpson til fredag.
Sa af sted mod dagens egentlige mal, WHITECLIFF BAY. Vi parkerede ved en skole
eller feriecenter, og lod som om vi harte til der, og ved at ga ned over deres pleene, var
vi hurtigt pa stranden. De hvide klinter var utroligt storslaede, Man felte sig som en
lille myre, nar man stod neden for demoVi fandt glycimeris muslinger pa stranden, og
man kunne se en hel bnemme af dem i skreenten.
Vandet skulle falde, fer vi kunne komme rundt om kalkklinten. Det var ikke aile, der
tog den tur, men de, der kom rundt, oplevede en ubeskrivelig smuk natur. Der blev
fundet en keempemusling, brachiopoder og micraster. Mod est kunne vi i lirnsten finde
ammonitter, veettelys og muslinger. Endnu en dejlig dag pa stranden.
am aftenen havde Keld indvilget i at kere os til Wroxall, hvor vi skulle finde en kro,
som veerten i "White Horse Inn" havde anbefalet. Lige meget hvor mange gange vi
spurgte, og lige meget hvor mange gange vi kerte rundt i .byen, sa var der absolut
nothing. Med rurnlende maver og ikke helt venlige tanker til veerten i "White Horse",
besluttede vi os til at kere til Shanklin, hvor vi vidste, at kroeme la side om side. Det
lykkedes i andet forsog, at finde plads til 11 sultne mennesker i "The Crap Inn". Steen,
der i aftenens anledning havde svinet sig til i hvid skjorte, slips og nypudsede sko,
havde, da han pnesenterede sit useedvanlige outfit, lovet at give 01 til de darner, der
havde plisserede nederdele pa, Det viste sig, til Steens og vi andres forundring, at der
var op til flere med denne paklsedning. Sa det endte med, at Steen gay 01 til aile.
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6.6.97. Sa kom endelig dagen, hvor vi skulle ud med "The King of Fossils" pa I.O.W.,
Martin Simpson. Vi skulle medes med ham pa p-pladsen ved CHALE BAY, der hvor
der er en isvogn med en dame, der er vild med at snakke om fossiler. Vi var der i
forfserdelig god tid, sa der blev travet godt rundt pa p-pladsen, indtil Simpson endelig
kom - 20 min. forsinket, Nu var aile i den grad klar til nedstigning af de 167 trappetrin
til WHALE CHINE. Det viste sig, at de nederste trin var gaet i havet, men der var
istedet et tov, man kunne holde ved det sidste stykke langs en mudret bsek, Det gik
godt, indtil den fjerdesidste skulle ned, sA BRAST TOVET, og vedkommende blev
selvfelgelig meget forskreekket, men slog sig heldigvis ikke. Her viste Simpson sig som
en ren gentleman, ban leb op og hjalp de sidste ned. Han var i det hele taget meget
opmeerksom pa, at aile var med. Steen var fiittig med videokameraet, mens Simpson
levende fortalte om, bvilke af de nedfaldne knolde vi kunne finde fossiler i. Vi gik i
vestlig retning mod ATHERFIELD POINT, der skulle vsereammonitter, men jeg fandt
en ret stor hummer, som iflg. Simpson ikke skulle veere at finde netop der. Jeg fik ogsa
at vide, at nu havde jeg tjent de fire pund tilbage, som jeg havde betalt for at have ham
som guide. Den bemserkning var der flere af os, der fik.
Videre ud ad stranden fandt vi konkretioner med store meengder af brachiopoder med
original skal, over-og underskaller af ksempeasters, sepindsvin og sma ammonitter. Sa
var vi fremme ved hummerlejet. Her viste Simpson i hvilket lag hummeme la og
forklarede, at hvis man fandt een, skulle man fortseette i samme linie, for der ville altid

Stranden var dramatisk flot med ksempestore stenblokke. Vi startede med et brag af et

fund! - en hel palmestamme, Cycadeoidea - der var ikke et ~je tart. Desuden blev der

i den rimelig blade sands ten fundet ammonitter, muslinger af forskellig art, ormerer og

estersskaller. Steen gik ned pa stranden pa tilbagevejen, og her stedte han pa en gammel

bekendt i form af to meget smukke kammuslinger, der sad i meget hard klippe. Han og

en kammerat havde set dem to ar tidligere, men de var enige om, at de ikke kunne

bankes ud uden at blive beskadigede. Steen arbejdede som en gal i tre kvarter og ud

kom de - siddende perfekt i klippestykket, tillykke!

Aile fik en velfortjent el pa "Buddie Inn" efter den harde opstigning fra stranden. Her

var sa hyggeligt, at vi besluttede os for at blive og spise. Maden var speendende og
velsmagende.
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7. og 8.6.97. Da alle tasker, pakker, poser og rygssekke lerdag morgen stod linet op
ved bussen, lignede det en umulig opgave at fa det hele til at veere der, men Keld ma
have et meget stort matematisk talent, for det Iykkedes. Der var et par stykker, som sad
med knseene oppe om ererne, men hvad dejer man ikke for at fa det hele med hjem.
Farvel til Pondwell.
Vi havde god tid til det lange streek mod Harwich, sa vi aftalte at gere et ophold i
Colchester, hvor vi kunne tilbringe en time. Efter lidt problemer med at finde en p
plads, blev vi sluppet If3Si byen. Det var meget varmt, og der var utrolig mange
mennesker, sa de fleste af os syntes, det var lidt af et gedemarked. I Harwich matte vi
vente en time, fer vi korn ombord, men sa var det ogsa ren afslapning. Igen var vinden
med os, sa vi havde en rolig overfart. Der var Dogieaf os, der kontrollerede, at baren
blev lukket igod ro og orden. Det er godt, at der er nogle der er deres ansvar bevidst.

vsere flere. Det var en meget leererig tur, og Steen fik vist det meste med pa videoen,
sa vi kan se det igen.
Efter en meget vellykket strandtur tog vi til Brighstone, hvor vi invaderede en Spar
kabmandsbutik. Der var beenke udenfor, hvor vi kunne sidde og nyde de indkebte
sandwiches og drikkevarer. Bagefter kerte vi ned til Martin Simpsons forretning. Her
kunne de, der ikke var helt tilfredse med egne hummerfund, kebe upneparerede
hummere. Der var ogsa nogle, der kebte "ksempe't-ammonitter, mens Keld vendte
ryggen til. Vi ville gerne finde en speciel gave til Steen, og i samrad med Simpson blev
det til en stor velbevaret dinosaurryghvirvel plus en meget stor, ikke preepareret
ammonit. Steen blev virkelig glad for gaven og takkede hver enkelt af os. Jeg tror vi
ramte plet!
Vi kerte sa hjem for at pakke tasker og ga i bad. Vi var aile belagt med et tyndt lag
lerstev fra stranden, det sas tydeligt i bunden af brusekabinen efter badet. Vi spiste i
"Appley Manor Inn", som var blevet anbefalet.af lederen af Pondwell. Det var et stort
sted, og vi fik leekker mad. Stedet la ikke langt fra Pondwell, sa da vi skulle hjem, var
der tre, der ville ga hjem i stedet for at kere med Keld. De havde ikke gaet ret leenge,
da der kom en meget kraftig regnbyge. Sa de var pladdervade, da de kom hjem. Men
de sagde, at det var en skseg tur. Sa var det pa hovedet i seng, for vi skulie pakke bil
kl. 8.00 og kere kl. 8.30.
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IIlustreret Videnskab Nr. 11/96

De nye beregninger viser, at jordskeelv over hele verden taler sammen. Endnu forstar
ingen sproget fuldt ud, Men nar jordskselvenes ordbog er skrevet, til varslingen af skeelv
blive betydeligt lettere.

GEOLOGI Jordskeelv smitter. Det star klart efter, at en helt ny diseiplin for geologien
har set dagens Iys: Tolkningen af jordskeelvs indbyrdes samtale. De nyeste under
segelser viser nemlig, at forkastninger i jordskorpen snakker med hinanden.
11992 ramte et jordskeelv Landers i Califomien. Fa maneder efter opdagede forskerne,
at nabo-forkastningen San Andreas havde rykket sig 12 em - noget, der normalt ville
tage mere end ti ar. Efter 4 ars fysiske beregninger er forskerne ikke leengere i tvivl:
Det var skeelvet i Landers der overferte sin uro over 40 km til San Andreas og tik den

til at beveege sig.

Jordskrelv avler jordskrelv.

Velankommet til Esbjerg, skulle Keld sa igen til at vsere "hejreorienteret" , men det gik
naturligvis ogsa tint, selvom det faltes Iidt underligt ifelge Keld.
Der var tre rede trade gennem vores tur. Den ferste var Keld, der med sin sikre kersel,
hjeelpsomhed og rolige temperament, bragte os fra her til hist pa aIle tider af dognet.
Det eneste, der kunne fa Keld lidt op pa meerkeme, var de store blokke, som vi sleebte
op fra stranden. Vi skal nok lade veere med at sige noget grimt om bussen, nar den
herer pa det. Men vi gleeder os til, at Keld tar en ny.
Derneest Steen, der este ud af sine mange ars erfaringer med at samle fossiler i
England. Vi tik en god orientering om sikkerhed (tidevand og nedfald fra klipper) og
meget fin forklaring om, hvor og hvad vi kunne tinde pa de forskellige lokaliteter. Steen
var mindst lige sa begejstret som vi, nar vi fandt fossilerne. Hans viden og maden, han
gay den videre pa, var "guld". Vi gleeder os til videoen.
Vor sidste, men vigtigste rede trad, var Linda. Allerede ved formedet havde hun lavet
en samlemappe med aIle relevante oplysninger, lige fra tlf. or. pa de steder vi skulle
bo, til beskrivelser af de, lokaliteter vi skulle besege, Pa hele turen var intet for smat
eller stort til, at hun tog sig af det pa sin behagelige made. Det var bare professionelt.
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Deltageme fra fossilturen til England siger tusind tak til Steen, fordi han pa flotteste vis
guidede os pa turen.
Pa hele gruppens vegne
Kaj Bro Larsen
Linda Leegdsmand

Tak til Steen Andersen, Fredericia

Kobenhavn Forskere har i Jameson Land i 0stgmnland gjort et enestaende fossilfund
af verdens maske eeldste kendte pattedyr, haramiyaen. Dyret har veeret pa sterrelse med
en rotte og levede i trias-tiden for over 200 millioner ar siden, skriver Dansk
Polarcenters informationsblad, Polarfronten. Det vides ikke prsecist, hvordan dyret har
set ud. Fundet bestar i en forstenet underkeebe med tandseet, dele af overkseben moo
teenderog en reekke lemmer.
Der har vseret dansk deltagelse pa flere af ekspeditioneme, og geologen Lars B.
Clemmensen er blevet belennet for sit bidrag til fundet ved, at det nye pattedyr har faet

det latinske navn Haramiyavia Clemmenseni. RB

Verdens eeldste pattedyr fundet
Illustreret Videnskab Nr. 12/96

Geologi Nar vulkaneme raser pa Hawaii, kan man ofte finde nogle sma uldne totter i
buske og treeer ved kraterets fod. Lokalbefolkningen kalder dem dronning Peles bar
efter vulkangudinden Pele, ifelge sagnene river den rasende Pele totter af sit har, som
sa spredes for aIle vinde.
Den historie fik en gruppe amerikanske videnskabsmeend, som ferst i arhundredet
besegte egruppen, Da forskeme kom hjem til deres laboratorier, opdagede de, at
dronning Peles totter bestod af stenuld, ganske tynde mineralske fibre. Ulden blev
dannet, nar udstremmende gasser bleeste sig vej gennem den flydende lava.
Vulkangudindens har viste sig at have gode egenskaber. Det ejede uldens evne til at
varmeisolere, det var uforgasngeligt, og det kunne ligefrem heemme en brand, da det
talte temperaturer pa helt op til 1200 grader.
Derfor fik amerikanske teknikere til opgave at fremstille stenulden syntetisk. Efter
talrige eksperimenter naede de efterhanden frem til det isoleringprodukt, der nu seelges
over hele verden under navnet Rockwool .

Lava i totter gav ideen til Rockwool
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(RB-Reuter)behov for at evakuere nogen.

MEXICO BY: En vulkan teet ved Mexicos hovedstad sendte 28. okt. 96 en tyk sky af
reg og aske tre kilometer op i luften, men ifelge de ferste rapporter var ingen mennsker
i fare i forbindelse med vulkanudbruddet. Popocatepetl vulkanen, der er en del af en
bjergkrede pa den estlige side af den dal, hvori Mexico by ligger, startede med at spy
reg og aske op i luften kl. 09.05 lokal tid, rapporterede det mexicanske tv-selskab
Televisa. Televisa viste optagelser af udbruddet, og citerede lokale embedsmeendfor at
sige, at den sterste del af asken formentlig vil falde over landomraderne Morelos og
Puebla syd og est for Mexico by. Den eksplosion, der gik forud for udbruddet, kunne
meerkes i landsbyeme rundt om vulkanen, men civilforsvaret sagde, at der ikke var

Vulkan spyer aske og reg iMexico

Ingemann Schnetler.

Leo de Laurent, Grena, dede den 8. juni, 57 ar gammel. I mere end 20 ar var han et
ivrigt medlem af Jysk Stenklub. Han havde en seerligforkeerlighedfor fossile sepindsvin
og kendte klinteme nord for Grena som sin egen bukselomme. Ved flere lejligheder var
han turleder for vores ekskursioner der, og desuden var han en ivrig deltager i
studiekredse, messer og Hamburg-ture, ligesomhan selv arrangerede busture til Harzen,
der bade var for fossilentusiaster og kniplingsinteresserede.
Leo var leerer af uddannelse og opholdt sig i flere ar i Gronland, hvilket uden tvivl har
bidraget til hans store interesse for sten og naturen. Af andre interesser rna iseerneevnes
filatelien, som han ogsa var meget optaget af. I adskillige ar var han saledes formand
for Grena og Omegns Frimrerkeklub.
I de seneste ar kom han ikke sa meget i klubben som tidligere, men vi "garnle"
medlemmer husker ham stadig som et meget aktivt og interesseret medlem, der holdt
af at komme ud i naturen.
IEret veere hans minde.

Dodsfald
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(Geologisk Forum)Christian.

Det var en dag sidst i oktober. Vejret havde de sidste dage vist sig fra den rigtig plene
side, og jeg besluttede mig for en tur til Made Strand. Nu er vejr noget underligt noget;
da jeg startede hjemmefra, kunne man ligefrem mserke, hvor dejligt det skulle blive, at
tilbringe et par timer pa stranden i bab om det helt "rigtige".
Da jeg steg ud af bilen blev jeg, rent vejrmsessigt, belsert om at man ikke skal regne
noget som heist for sikkert. Det var koldt og blsesende, der trak skyer op i det fjeme -
na-pa med vanten, der er jo ikke langt tilbage til bilen.
Efter en halv times tid var heldet med - en musling - jo, det begyndte da meget godt.
Jeg blev sa ivrig, at jeg knapt nok meerkede, at blsesten var taget til - at skyeme blev
merkere og merkere, Jo, tanken strejfede mig, at det nok havde vasret godt med
overtreekstej.

Pludselig stod en mand ifert netop ovenneevnteved siden af mig.
- Dav-, sagde han, har du tabt noget - ?
Jeg begyndte at forklare ham, hvad det drejede sig om i letfattelige vendinger - syntes
jeg altsa, men det var, som om han ikke helt fattede, hvad jeg mente.
For yderligere at belyse emnet trak jeg mit seneste fund, m~slingen, op af lommen,
lagde den pa min flade hand og rakte den mod ham. Han bejede sig forsigtigt frem,
kikkede lidt pa den - uden at rere og sagde sa ganske stille. - De der fis-, fus, eeh
fosfaler eller hvad var det nu de hed, hvad kan de egentlig bruges til ?-
Jeg matte indremme, at noget egentligt brugsformal var der ikke, men at det var
speendendeat samle - ogsa pa den slags.
Han tog forsigtigt en lille eeskeop af lommen for at udskifte den noget maltrakterede
skra, han havde endevendt adskillige gange under samtalen, kikkede mig dybt i 0jnene
og sagde: - Er det noget, der er nogen penge i - det der - fossaler? Ogsa her matte jeg
skuffe ham med, at det var Iysten mere end mammon. Jeg tror, han var dybt skuffet
over min holdning til livet. I hvert fald sagde han: - NAah-san', ja, men sa farvel da-.
Jeg tror nok det begynder at regne snart-.
Han forsvandt hen ad stranden med spand og ormegreb. Ind i mellem standsede han op,
og jeg syntes at kunne se en svag hovedrysten hver gang.
Det var begyndt at dryppe og det var ogsa, som om illusioneme om det store fund den
dag var borte. Jeg blev meget vad den dag!

Naah, SaD"-.
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Geologer har i lebet af juli afdeekket en sjeelden forekomst af 63 rmo. ar gammel
koralkalk under bunden af 0resund.
Det er sket i forbindelse med gravearbejder til seenkekasserfor 0resundsforbindelsens
bropiller.
"Indtil nu har koralkalken ved Fakse veeret den eneste kendte sterre forekomst af
koralkalk i Nordeuropa fra slutningen af kridttiden," siger seniorforsker Christian
Knudsen, GEUS, der sammen med professor Finn Surlyk, Geologisk Institut ved
Kabenhavns Universitet, leder undersegelsen.
Det er ferste gang, der er gennemfert en detaljeret geologisk undersegelse under vand,
hvilket blandt andet har kunnet lade sig gere, fordi to af de medvirkende, geologeme
Peter Roll Jakobsen fra Danmarks og Grenlands Geologiske Undersegelse (GEUS) og
Uffe Wilken begge har erhvervsdykkercertifikat.
"Fundet af koralrevet i 0resund er speendende, fordi det forteelleros, at sadanne rev har
vseret langt mere almindelige i denne periode end hidtil antaget. Studiet af den nye
forekomst kan blandt andet forteelleos mere om, hvilke betingelser, der skal vsere til
stede for at sadanne rev dannes, og hvor vi skal lede efter tilsvarende rev," siger
Christian Knudsen.
Koralkalken er ideel til at rumme olie og gas. Det gar revet i 0resund ikke, men hvis
det viser sig, at der ogsa er koralkalkrev under Nordseen, viI der blive noget for
olieselskabeme at efterforske, for der er sandsynligheden for at de rummer olie- eller
naturgas sterre.
Koralkalken er meget ren og kan bruges til at fremstille en lang reekke kalkprodukter,
som det sker i Fakse Kalkbrud.

Sjrelden koralkalk i 0resund
Af Else Boelskifte
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SKJERN: Fredensgade38 . 6900 Skjem
Telefon97 35 1600
Abentmandag-fredagkf. 9-17
LDrdagkl. 10·13

ALT TIL HOBBYARBEJDE
inden for stenslibning
ag smykkefremstilling
- start udvalg i stene
fra hele verden.
Beseg' os i Skjern

WEST-GEM ~~,
~

Ring eller skriv til O. GEOGRAFFORLAGET
5464 Brenderup. 64 44 16 83

272 sider. 248 kr. 72 sider. 180 kr.208 sider. 200 kr.

Geologisk Set
Det mellemste
Jylland

208 sider. 175 kr. Noget om geologi,
teglvc:erker, grus
gravning og terve
skeering iKeben
havns nordlige
omegn.
Farveillustreret med
mange fotos og kort.

Den nyeste bog
i serien. Beskriver
38 lokaliteter af
national geologisk
interesse.
Stort generelt af
snit om Bornholms
geologi.
Farveillustreret.

Geologisk Set
BORNHOLM

Nyhed fra GEUS:
Fra det nordlige
Sokkelund

Geologisk Set
Det nordlige
Jylland



AL DELTAGELSE I FORENINGENS AKTIVITETER SKER pA EGEN REG
NING OG RISIKO.

Deadline for februar-nwnmeret af STENHUGGEREN er den 5. januar 1998.
Materiale sendes til Karen Pii.

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

Klubmede pa Aby Bibliotek.
Foredrag af Bent See om moleret pa Mors.
Klubmede pa Aby Bibliotek
Geolog Steen Laursen, foredrag om krystallemes veekst og
bjergeis struktur.
Klubbens 25-itrs jubileeum,
Festen holdes pa Hotel Kong Chr. X. Viby.
Tilmelding inde i bladet.
Klubmode pit Aby Bibliotek.
Det traditionsrige julemede.
Klubmede pit Aby Bibliotek.
Geolog Carsten Rabeek Kjaer, foredrag om Seliljer.
Klubmede pit Aby Bibliotek.
Lektor Claus Heilmann-Clausen, foredrag om det plastiske
ler. Bemlerk datoen.
Klubmede pit Aby Bibliotek. Generalforsamling.
Klubmede pit Aby Bibliotek.
Svend Blaschke forteellerom sin afrikanske rnineralsamling.
Bemlerk datoen.

LIIl. d. 14/:3 98
LIIl. d. 18/4 98

LIIl. d. 7/2 98

LIIl. d. lOll 98

LIIl. d. 13/12 97

Le, d. 15/11 97

LIIl. d. 11/1097

Le. d. 13/9 97

Program for Jysk Stenklub efterar 1997/forar 1998


