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1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Afleeggelseaf regnskab.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Ingemann Schnetler (villig til genvalg)

Sinne Renn Mikkelsen (modtager ikke genvalg)

5. Valg af 1. - og 2. bestyrelsessuppleant.

Nuveerende er Wanda Christensen og Hanne Sonnichsen

(begge villige til genvalg).

6. Valg af 2 revisorer uden for bestyrelsen.

Nuveerende er Sven Sonnichsen og Henry Weinkouff,

(begge villige til genvalg).

7. Valg af revisorsuppleant.

Nuveerende er Jytte Frederiksen (villig til genvalg).

8. Fastseettelse af 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.

Dagsorden ifalge vedtsegterne:

Der afholdes generalforsamling lerdag d. 14/3 kl. 14.30

Generalforsamling
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Heringsrunden Ilebet af 1997 har Skov- og Naturstyrelsen atholdt en heringsrunde
for at fa forslag til eventuelle danske emmer til geosites. Man har spurgt de faglige
geologiske miljeer (universiteter, amter, geologiske tidsskrifter m.fl.), og man bar
spurgt Dansk Geologisk Forening og landets mange amatergeologiske foreninger og -
klubber. Resultatet blev, at der indkom ca. 50 forslag, sam deekkede mange lokaliteter
og aspekter af geologien (og geomorfologien). Ogsa stenklubber leverede forslag.

Forbistorien Skov- og Naturstyrelsen bar tidligere udarbejdet en oversigt over vigtige
danske lokaliteter som de sAkaidte Nationale Geologiske Inseresseomriider, Denne
samling lokaliteter bliver beskrevet i bogserien Geologist Set, og det er et veerk, sam
mange med gleede benytter sam reference og til inspiration, nAr geoIogi-turene rundt
i Iandet skal planlsegges. Nationale geologiske interesser rnA veere, at der bevares mindst
en lokalitet (men heIst flere), der dsekker hver af de enkelte geologiske lagdele eller
fsenomener (det veere sig landskabstyper, forkastninger og foldninger, specielle
omdannelser og mineraler m.m.). Nu er det imidlertid lidt uheldigt, at det ikke
indebeerer nogen beskyttelse for en lokalitet, at den er udrlbt til at veere et nationalt
geologisk interesseomrAde! Amter og andre administtrative organer kan uden videre se
bort fra, at geologer mener, at dette eller hint er interessant og bevaringsveerdigt. Her
kommer geosites ind i billedet. Ganske vist viI mange af yore lokale interesseomrAder
ikke have global interesse, fordi der andre steder kan findes meget bedre eksempler,
men der viI nu nok veere nogle stykker, som kan finde vej til registeret.

Ideen UNESCO (under FN) og lUGS (International Union of Geological Sciences) bar
besluttet at oprette et verdensomfattende register, en database, over IokaUteter. do pd
verdensplan har enutdentk betydning for geologi og geomoifologi. Registeret skal
lsbende kunne suppleres med nye lokaliteter, der mltte opfylde de rette kriterier.
I Danmark er det skov- og Naturstyrelsen, 10m skal administrere den danske del af
systemkomplekset. Skov- og Naturstyrelsen arbejder tel sammm med Dansk Geologisk
Forening og Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.

Geosites er et nyt begreb i dansk og international geologi. Som det vii fremgi at
nedenstAende msdeomtale, er det endnu ikke helt klart, hvorledes begrebet skal opfattes.
Direkte oversat betyder det "geo-sted" eller "geo-lokalitet", men sl nemt slipper vi nok
ikke, at vi blot kan overseette ordet.

Geosites
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Saren Bo Andersen

Fremtiden Det bliver interessant at falge udfaldet af Skov- og Naturstyrelsens
overvejelser, og ikke mindst fordi Danmark er et af de farste lande, der udnsevner
geosites og saledes kunne blive retningsgivende for det samlede register. Efter min
opfattelse er veerdien af geosites-begrebet, at "de heldige fa" men vigtige lokaliteter vil
kunne opna en grad af indirekte beskyttelse, fordi der i tilfselde af edeleeggelsestrussel
viI komme en international reaktion og omtale - og det er sa habet, at udsigten til
international udskeeldning og "rede erer" viI afholde myndighederne fra at bega
overgreb pa det registrerede. Mine egne beteenkeligheder er, at de mange gode lokaliter
uden for registeret i fremtiden viI fa endnu sveerere ved at opna bevaring, fordi man nu
far en "officielliste" (og kun den) at holde sig til.
Endnu en falge af omtalen af geosites viI veere, at geologien som fag og som
problemkreds ogsa viI blive lidt mere synlig i offentligheden (og hos myndighederne) -
og det er i grunden heller ikke sa galt.

Debatmadet Odense Universitet var 20. september 1997 rammen om et debatmede,
som Skov- og Naturstyrelsen havde valgt at holde for at fa rede pa "geologi-verdenens"
holdning til geosites og til de indkomne forslag. Forud for medet blev der udsendt en
omfattende beskrivelse med begrundelser for de enkelte forslag, og ved selve medet
blev der holdt godt et dusin foredrag efterfulgt af en diskussion. Referater fra flere af
medets deltagere viser, at der abenbart var meget stor variation i opfattelsen af
indholdet af begrebet geosites. Nogle mente, at begrebet sneevert skulle omfatte
enkeltstaende Iokaliteter, mens andre talte for sammenhsengende omrsder eller for
lokaliteter/omrader med samlende fsenomen. Der var ogsa uenighed om, hvorvidt det
var et stort videnskabeligt indhold alene, der skulle afgere geosite-veerdigheden, om
videnskab og spektakularitet skuIle ga hand i hind, eller om en stor, offentlig
(international) interesse skuIle veere til stede (Ii la dinosaurernes uddeen). Jeg skat blot
neevne nogle ta af forslagene for at vise spsendvidden, som jo ikke bliver mindre af, at
sa mange specialinteresser er repnesenteret: Stevns Klint, Fakse Kalkbrud, (heIe)
Bornholm, de underseiske kalksejleudfseldninger i Kattegat, skovafbrsendings-og gen
veekstomradet i Draved Mose, Nordseen (med saltdiapirer), den Jyske Vestkyst samt
Karlsiundejordene (normaljorde for sammenligning med andre landbrugsjorde i det
sAkaldteboniteringssytem fra begyndelsen af 1800-taIlet).
Ifelge referenterne ferte medets diskussionsrunde ikke til nogen klarhed, men der blev
pnesenteret en msengde synspunkter og holdninger, som Skov- o~ Naturstyreisen kunne
tage med hjem til det videre udredningsarbejde. Jeg viI habe, at det ikke ender pi
ssedvanlig dansk vis med, at aile "far en luns", for dette ville udvande betydningen af
og respekten for de registrerede geosites.
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Statistisk dsekker DAGU nok 45-50 pet. af samtlige stenldubber, og DAGU bar bl.a.

2 enkeltmedlemmer udenfor DAGU, bl.a. Annie BUllSog en tidl. formand fra en

anden stenklub. Undertegnede bar med mellemrum talt meget med Annie BUllSom

mange emner omkr. geologi og stenldubber, ogsAselvom vi ikke altid er enige.

Telles det ogsAmed, giver det en hejere procentandel, og ogsAhvis DAGUs mange

informationer sAogsAbringes videre. Fortsat er 13 ud af landets 25 stenldubber

tilknyttet DAGU, sAstatistik:kan bruges, til hvad man viI.

I forbindelse med danekreemedet, der blev holdt 9. juli i Kebenhavn Mellem med

lemmer af Naturhistorisk Referencegruppe og DAGU, skal siges: Medet var

seerdeles konstruktivt.

I ferste omgang skulle der indhentes informationer fra forsk. typer af stenklubber.

Her blev iseerDAGU klubbeme spurgt, der har erfaring med indleverede danekne.

En anden informationskilde var msengdenaf samtlige klubblade fra samtlige sten

klubber, somjeg modtager som formand af hhv. DAGU og Fynske Fossilsamlere.

Det kan neevnes, at Jysk Stenklub blev nsevnt mindst to gange, dels i forb. med

artikler og beskrivelser af danekree i STENHUGGEREN + igangveerende viden

skabeligt arbejde ved bl.a. Ingemann Schnetler (information fra 3. side).

Annie Buus stiller forskellige spargsmal, bl.a. kan DAGU ikke formidle en bred

kontakt til klubmedlemmeme over hele landet, nArkun 44 pet. er med i DAGU.

DAGU er til ingen nytte, og museeme skal sende materiale ud til samtlige stenklub

ber.

Svar til Annie Buus pa artikel i STENHUGGEREN 1997/3 med overskriften

KLUBBERNE OG DAGUs RINGE INDFLYDELSE.

Svendborg, d. 17.10.1997
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Mogens K Hansen

(formand for DAGU)

Ang. museer og DAGU (og danekree). De 2 sterste stenklubber bar "daglig adgang"

til geologiske kontakter. DAGU bar mange og gensidige kontakter til geologiske

museer + andre fagmiljeer, bl.a. Skov- & Naturstyrelsen. Det viI altid veere lettest i

et organisationssystem at rette 1 benvendelse til det bedst fungerende led, eks. en

interesseorganisation, end til samtlige sma led. DAGU kender de enkelte klubbers

styrke (og svagbeder) laktiviteter, og kan lettere f.eks. telefonisk indbente de

relevante oplysninger. Ved at museeme sender breve ud til samtlige stenklubber, vii

kun ea. 25 pet. svare tilbage til tiden, og der bliver ingen dialog. (Amster) geologisk

talmodighed er en dyd, da de enkelte stenklubbers bestyrelser som regel run samles

et mindre antal gange i lebet af et ar.

DERFOR er jeg ogsa glad for, at overskriften bedder KLUBBERNE 00 DAGUS

RINGE INDFLYDELSE. Heri ser jeg, at selv JYSK STENKLUB bar en mindre

indflydelse. OG DET ER SYND.

Det siges, at nar man modes i DAGU regi og i anden sammenheeng, sa er kontakter

ne mellem klubbeme af stor veerdi. At landets 2 sterste stenklubber bar valgt ikke at

veere med, er eergerligt. Maske er det et udslag af "klubegoisme", at man ikke viI

veere med til at prrege amatergeologien bredt! JYSK STENKLUB bar mange fine

aktiviteter med et bredt geologisk spekter, samt der er speendende ekskursioner i ind

og udland.
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Nlr Mogens K. Hansen bar tygget pi sit eget indleeg en ekstra gang, vil han miske

opdage, at overskriften til mit indlseg - bade sidste gang og denne - hedder: Klubbeme

og DAGU's ringe indflydelse. Det er noget helt andet end klubbeme(s) og DAGU's

ringe indflydelse, som M.K.H tolker det.

Og det er just det, der er humlen i det hele. Klubbeme contra DAGU. Og med den

bemserkning kunne jeg mlske afslutte disput'en, men da M.K.H's indleeggenerelt er

lest i kanten, viI jeg tillade mig at ssette et par ting pi plads.

M.K.H. mener at have kontakt til de klubber, der indsender mest Danekne. Den holder

neeppe, da Vendsyssel Stenklub (der omfatter Fur og Mors) ikke er medlem afDAGU.

Det er utvivlsomt rigtigt, at 45-50 pet. af klubbeme er medlemmer af DAGU. Men det

er jo ikke ligegyldigt, hvor mange medlemmer disse klubber repnesenterer. Faktisk

deekkerde kun 43,58 pet. af samtlige medlemmer - altsi et godt stykke under halvdelen

af Danmarks aktive amatsrgeologer.

Det er rigtigt, at Jysk Stenklub ikke er medlem af DAGU, men det bar intet med

M.K.H. 's pAstandom "klubegoisme" at gare, Vi henter vores informationer direkte fra

Geologisk Museum i Kebenhavn, Geologisk Nyt, Geologisk Institut ved Arhus Univer

sitet, Naturhistorisk Museum, Arhus Universitet, MidtsmlderjyskMuseum i Gram, Fuur

Museum, GEUS, Geografforlaget, Skov- og Naturstyrelsen, samt en nekke enkelt

personer. Herfra fir vi de oplysninger, vi bar brug for og pi det tidspunkt, vi behever

demo

At vi ikke skulle veere interesseret i at pnege den brede interesse for amatargeologi er

simpelthen grebet ud af luften. Vores blad bliver spredt vidt - aile amatargeologiske

foreninger samt ovennseventeinstitutioner er pi vores postliste, ligesom ethvert medlem

af samme foreninger og aile yore kontakter er velkomne til at deltage i ture, meder

og arrangementer.

Klubberne og DAGU's ringe indflydelse - en gang til.
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Ravstedhus
RavstedHovedgade51
6372 Bylderup-Bov
tlf. 74 64 7628

Rekvlrer
KATALOG

Rekvlrer
KURSUSPROGRAM

Salg at v.rktQj og materiaJer
til sfensllbnlng, smlvarbeJde,
emaJJeog glas.

- kursusstedet for handvzerk og design...

Ravstedhus

Annie Buus

Formand for Jysk Stenklub og stadigveekprivatmedlem af DAGU

Med venlig bilsen

M.K.H mener endvidere, at det er spildt ulejlighed for museeme at sende brevene ud

til klubbeme, "idet kun ca. 25 pet. viI svare tilbage til tiden".

Jamen, sa leengeman ikke bar prevet det, ved man det jo ikke. Og det er svsert at se,

bvordan man kan bygge en afvisning pa en formodning. Ingen viI gi forgeevestil Iysk

Stenklub. Far vi en benvendelse viI vi naturligvis svare.

Formodningen om at de enkelte stenklubbers bestyrelse sover tomerosesovn og af den

grund ikke er i stand til at svare til tiden, er det rene vr0V1.Vi bar faktisk telefoner i

Jylland og er tilmed i stand til at trykke pa koappeme for derved at komme i forbindelse

med bestyrelsen, nar det er nedvendigt,
Slutteligt: Jeg bar ikke skrevet, at DAGU er til ingen nytte, men hsjst antydet, at det

er sveert at se nytten. Det sidste mener jeg stadigveek.
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Efter en lidt leengere pause fortssettes serien om danske geologer med Hilmar 0dum,

direktar for DGU. I "Stenhuggeren" 1993/1 blev der fortalt om hans betydning for

Theodor Sorgenfrei (Store danske geologer 3), sa bermed skulle tniden atter veere

knyttet.

Hilmar 0dum blev foot i Neestved og havde en far, der var lserer og desuden meget

interesseret i naturfagene, iseer i botanik. Han gik i gymmasiet pi Herlufsholm, bvor

ban ogsA blev pivirket i sin naturinteresse af flere lserere, og ban samlede offe

forsteninger i Fakse Kalkbrud.

Han blev student som 17-arig og pAbegyndte geologistudiet ved Kebenhavns Universitet,

og som 23-Arige afsluttede han studiet med magisterkonferens. Hovedemnet for hans

studier var kridt- og kalkaflejringemes geologi, og allerede som 22-irig file ban sin

ferste artikel publiceret i DGF. Aret efter publicerede han sammen med Axel Jensen

afbandlingen "Senon og Danien ved Voxlev" om denne interessante lokalitet, hvor

grsensen mellem kridt og tertieer er blottet (Klubben bavde en tur dertil for et et par ir

siden). I 1925 modtog 0dum Universitetets guldmedalje for besvarelsen af prisopgaven

"En stratigrafisk Undersegelse afDanien'ets Kalksten i Jylland". Denne prisopgave blev

brugt som grundlag for hans doktorafbandling, der blev udsendt iret efter og udgivet

af DGU med titlen "Studier over Daniet i Jylland og paa Fyn". Dette store veerk gjorde

rede for aflejringemes geologi og beskrev over 200 kalk- og kridtgrave samt 80

boringer. 0dum beskrev ikke mange arter, men han brugte forsteningeme til at inddele

Danien' et i 4 zoner: Zone A og B blev kaldt lEldre Danien og Zone C og D Yngre

Danien. Denne inddeling bruges stadig, selv om de forskellige arter af sepindsvinesleeg

ten Tylocidaris har vist sig i nogen grad at veere faciesafheengige. En af de 4 zoner

bedder efter 0dum edumi Zonen. Endelig er der ogsa et kapitel om de paleeogeografiske

forhold, d. v. s fordeling af land og hay og dybdeforbold, i kridt og Danien. Da jeg selv

begyndte at interessere mig for fossiler, var jeg meget interesseret i Skrivekridt og

Store danske geologer (4) Hilmar 0dum (1900-1975)
Af Ingemann Schnetler
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Danien, og 0dums bog var en god hjselper til at lokalisere gamle, for llengst tilgroede

eller opfyldte grave med, men ogsa til at fmde steder, hvor der stadig var muligheder.

Allerede i 1918 var han blevet ansat som sommerassistent piDGU og ledsagede stats

geolog Axel Jessen under dennes karteringsarbejder, og i 1920 blev han honorarJ.ennet

assistent. I 1926 blev han udneevnt til leder af det nyoprettede borearlriv. Folketinget

vedtog dette ir en vandforsyningslov, der bl.a. gjorde det pligtigt for aile, der lod

udfare en boring, at indsende oplysninger og prever, en pligt, der stadig er g~ldende.

Det blev 0dums opgave at opbygge dette arkiv og at organisere arkiveringssystemet,

og desuden gjorde han meget for at oplyse om borearkivets ridgivende virksomhed og

skrev flere atbandlinger om vandindvinding. Han paviste bl.a. at forekomster af

saltholdigt grundvand i 0stdanmark rna betragtes som oplest salt fra eeldredannelser i

undergrunden, og altsa ikke residualvand (saltvand fra de oprindelige havafleringer).

I 1931 blev han afdelingsgeolog, og i 1937 tiltradte han stillingen som direktar for

DGU, en stilling, han varetog i nsesten 28 ir. 0dum beskseftigede sig med mange

geologiske emner, og det kan ogsa neevnes, at han var en af de ferste "hvalfangere"

i Gram. Leif Banke Rasmussen forteeller i sin nekrolog i DGU's irbog 1975 om del

gamle tidsskrift "Frem" (hefte 83), hvori fundet af en bardebval fra lergraven skildres,

og det forteelles, hvordan en ung geolog fandt pi at sti en trzramme omkring

skeletresteme, mens de stadig sidder i leret, og derpa hseldegips ned i rammen. Derpi

kunne det hele sa transporteres med tog til Kebenhavn (der var smalsporet jembane i

Senderjylland med sidespor til Gram Teglveerkl) Denne unge geolog var alts1 0dum.

0dum var i det hele taget meget naturinteresseret, og som sin far isser interessert i

botanik. Han anvendte floraen til at bedemme forskellige jordlags udbredelse med, oar
han arbejdede i felten. Hans naturinteresse kom ogsA til udtryk i arbejdet for

naturfredningen, et arbejde, han kom ind i allerede i 1928, og han var efter sin

pensionering fra DGU i 4 ir formand for Naturfredningsridet. Ogsi arkseologihavde

hans interesse. Han brugte desuden meget tid pi spejderarbejde og pi kristeligt

oplysnings- og organisationsarbejde, hvilket ogsi ses i listen over hans publikationer,

der findes i Ole Berthelsen og Leif Banke Rasmussens nekrolog (DGU Arbog 1975,
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0dum navngav selv 10 fossile arter, og flere arter er opkaldt efter ham. Mest kendt er

sepindsvinet Tylocidaris oedumi Briinnich-Nielsen, 1938, men bade Ravn og Sorgenfrei

har opkaldt snegle efter ham. En ny snegleart, Bittium oedumi, er trykken.

1923 Jessen & 0dum, Senon og Danien ved Voxlev. DOU.

1926 Studier over Daniet i JyUand og paa Fyn. DOU.

1935 Orundvand og Vandindvinding. DOU.

1939 Marint Nedre Oligoceen iDanmark. DOF.

p, 138-157), hvor 127 publikationer er anfart, Her skal kun neevnes de mest kendte.
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Jeg har tidligere anmeldt det nye tyske tidsskrift "Erratica, Monographien zur

Geschiebekunde", der, som titlen angiver, behandler de lese blokkes fossiler. Det ferste

nummer havde som emne sneglefaunaen i den sakaldte "Sternberger Gestein" og var

ferste del af dette emne. Bind 2 og 3 af tidsskriftet foreligger nu, og bind 3 omfatter

anden del af sneglefaunaen fra "Sternberger Gestein". Heri behandles Neogastropoderne

og Euthyneura (baggeellesnegle), og det rna fastslas, at den heje kvalitet fra bind 1 er

opretholdt. Teksten er ret kort, men rummer vigtige informationer, og atbildningerne

(tegninger) pa de 20 plancher er af hej kvalitet, som ger dem velegnede til artsbe

stemmelse. Bind 3 er af stor interesse for danske samlere, da en lang nekke arter er

fielles for "Sternberger Gestein" og for det danske 0vre Oligocren. Interessant for an

melderen er det f.eks., at den af ham i 1987 opstillede art Glibertturricula ariejansseni

ogsa findes i "Sternberger Gestein", ligesom arterne Microdrillia brejningensis og Ac

taeopyramispseudopunctuta, opstillede i 1990. Der kendes ialt 207 arter af senender

og snegle fra "Sternberger Gestein", og nu savnes der kun et arbejde over mus

lingefaunaen fra denne interessante lesbloktype. Blokke af denne bjergart er ofte sa lidt

konsoliderede, at det er muligt at udpneparere eller udsleemmede enkelte skaller, og

samtidig er de bedre bevarede end tilsvarende skaller i f.eks. 0vre Oligoceent ler fra

Danmark. Som ruevnt er der mange fselles arter med den danske fauna fra samme

periode, men ogsa en lang nekke arter, der aldrig er fundet i Danmarks 0vre Oligocsen,

forekornmer. All ialt er faunaen rigere end den danske.

Artiklen afrundes med fotografier af fundsteder og forskellige blokke og hedder: Die

Molluskenfauna des "Sternberger Gesteins", Teil 2. Forfatterne er H. Moths, A.

Montag og A. Grant.

Samme tidsskrifts Bind 2 er ogsa af stor interesse for danske samlere og geologer, idet

det behandler hajfaunaen i blokke af det basale konglomerat af Lellinge Grensandet, i

Danmark ofte beneevnt "Echinodermkonglomerat". Blokke af dette kalkholdige

konglomerat er behandlet med fortyndet eddikesyre, hvorefter sleemmeresten er

Nye numre af "Erratica"

side 13STENHUGGEREN1998/1



Leverer III mstitutioner. erhverv og pnvate
Egen produknon at smykkeforarbejdningsmaskiner.
Har egel serviceveerksted og yder tekrusk vejledninq

Besog vores udstilhng eller rekvirer katalog pa·
ANKU Silver and Stones ApS

Godthabsve] 128 - 2000 Frederiksberg - Tl]. 31 8741 70 - Fax 38886006
Abnir.gstider: Mandag lukket, tirsdag - fredag kl. 12-17.30, 10rdagkl. 10-13

i lulll og ,ull og~A lukk.et om treoaqeo

Stones ApS

Maskmer, udstyr og tubeher til stensfibrunq
Masklner, vcerkt0Jog tilbeh0r til smykkefremstilling (guld/s0Ivsmedearbejde).

og5a som fuldt monterede vcerksleder.Ra og polerede smykkesten og smykkehalv fabrikata.
Sterlmq sotv I plade. trad og f0r.

undersagt for hajteender. Forfatteme anfarer, at 10-15 kg. konglomerat giver en

sleemmerest pa nogle hundrede gram, og heraf kan op til ca. 5 % veere hajteender.

Undersegelsen paviste en fauna pa 33 arter, hvoraf 2 er nye. I evrigt er faunaen en

blanding af Paleocen (Selandian) former og omlejrede arter fra Danien og Skrivekridt.

Da der ikke fmdes nyere arbejder over hajfaunaen fra Danmarks aflejringer fra

Paleoceen og Skrivekridt, udfylder ogsa dette bind et "hul" i vor kendskab til faunaen.

Tilsvarende blokke af det basale konglomerat er ikke ualmindelige, f.eks. pa Langeland,

og en nekke arter fra Danien og Skrivekridt kunne godt trsenge til en nyere bog end

klassikeren af James W. Davis fra 1890 (On the fossil fish of the Cretaceous formations

of Scandinavia). Artiklen bar meget gnmdige beskrivelser og en lang rsekke frem

ragende fotografier pi6 plancher. Der er ogsl en fyldig Iitteraturliste.

Artiklen hedder. The Selachian Fauna from Geschiebe of the Lower Selandian Basal

Conglomerate in the Danish Subbasin, og er skrevet af T. Reinecke og P. Engelhard.

"Erratica" kan bestilles has udgiveren. Dr. Frank Rudolph, Bahnhofstrasse 26, 0-24601

Wankendorf (Bind 2: 24 DM, Bind 3: 24 DM). Ingemann Schnetter
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Hanne Sennichsen

Messer i 2. halvar af 1998 kommer i april-nummeret.

14.-15. marts Kvaglundhallen, Esbjerg

4. - 5. april Tommerup Hallen, Fyn

25.-26. april Goteborg, Sverige

13.-14. juni Kopparberg, Sverige

Stenmesser i 1. halvar af 1998

Vi haber, I viI fA glede af medlemskabet og megen god stensnak med andre med

lemmer til mederne og pa ekskursioneme.

Knud Nielsen, Ebeltoft

John K. Nielsen, Ebeltoft

Kirsten Simonsen, Arhus

Steen Laursen, Brabrand

J0Ill Utsen, Risskov

Kjeld Serensen, Mundelstrup

Jutta Kristensen, Silkeborg

Marie Poulsen, Viby

Agnete Tommerup, Risskov

Anne Martin Jensen, Arhus

Elsebeth Kirkebek, Ebeltoft

Tanja Meller Jensen, Risskov

Helene K. Nielsen, Ebeltoft

Dennis Simonsen, Arhus
Svend Simonsen, Arhus

Anette Carlsen, Risskov

Mette Serensen, Mundelstrup

Anders Voigt Lund, Arhus
lIse Rasmussen, Solbjerg

Mette Christiansen, Arhus

K. Schaldemose, Viby

Elinor Seier Nielsen, Galten

Nye medlemmer:
Klubben byder velkommen til felgende nye medlemmer
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PALlEONTOLOGI. Den sidste neandertaler endte formentlig sine dage pl den

Iberiske Halves sydspids - isoleret fra omverdenen i en hule mer Malaga.

Nye dateringer af neandertalfund fra den sydspanske Zafarraya-hule viser, at

neandertaleme, Homo sapiens neanderthalensis, var i live Ieengeefter, at paleeontolo

geme generelt har anset dem for at veere uddede. Den franske forsker Jean-Jacques

Hublin har foretaget dateringer af neandertalknoglerester fra hulen - blandt andet en

meget velbevaret neandertalkeebe.

Dateringeme viser, at keebensejermand var i live for 33.400 lr siden. Og det er den

yngste datering af neandertalere, der nogensinde er gjort.

Jean-Jacques Hublins resultater betyder ogsa, at neandertaleren har levet samtidig

med det modeme menneske, Homo sapiens sapiens, i Europa i mere end 10.000 lr.

Neandertaleme i det sydlige Spanien og Portugal har dog ikke haft meget at gere

med det modeme menneske. De har levet isoleret fra omverdenen uden at have

nogen form for kontakt med det modeme menneske.

Idet nordlige Spanien og Frankrig har neandertaleme derimod levet side om side

med vores egen menneskeart. Men de fik ikke fornejelsen ret leenge. Selv om de to

menneskearter har sa meget tilfselles, at en levende neandertaler ikledt et modeme

seet t0j ikke i dag ville tiltnekke sig voldsom opmeerksomhed,mener de fleste

forskere, at neandertaleren ikke har bidraget til den modeme europseiske befolkning.

Neandertaleren mAtteopgive kampen om overlevelse i konkurrence med det modeme

menneske uden at fAchance for at ssetteet neevneveerdigtpreg pAmenneskehedens

videre udvikling.

Neandertaleme har ellers befolket Europa igodt 200.000 ar. Men da det modeme

menneske gjorde sin entre i Europa, lykkedes det ikke neandertaleme at tilpasse sig

de eendrede livsbetingelser, som de nye indvandrere stillede dem over for.

Her dade verdens sidste neandertalere
Naturen eller vores egen art fortnengte dem til Europas ende.
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Storgade71, 8882Faarvang
Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

Stort udvalg af sjeeldnemineraler
Fossiler Horn & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

Heldlegwaurdl

Det er dog stadig et abent spergsmal, om neandertaleme uddede, fordi de havde

sveert ved at til passe sig vilkarene, eller om de ganske enkelt blev fordrevet rAt og

brutalt af det succesfulde modeme menneske.

At den neandertaler, der overlevede leengst, tilsyneladende segte tilflugt i den

isolerede Zafarraya-hule, kunne maske tyde pa det sidste.
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Neandertalere
blev drevet
mod vest
De eeldste
neandertaler- """ •..,..~w.;;:.'
fund fra
Mellernesten er
100.000ar gamIe.
Jo lcengere,vi
kommer mod vest,
jo yngre
bliver
fundene.

Illustreret Videnskab nr. 3/96

For omkring 200.000 ir siden bestod Europas befolkning af neandertalere.

Men for 100.000 ir siden fik de selskab af det modeme menneske, som indvandrede

fra Afrika over Mellemesten, Og medet Mellem de to menneske-arter skulle blive

skeebnesvangert for neandertaleme.

Dateringer af knoglefund fra Europa og Mellemasten viser, at neandertaleme er

blevet trsengt leengere og lsengere mod vest i takt med det modeme menneskes indtog

i Europa.

Der, hvor det modeme menneske .tnengte ferst frem, er der kun gjort eeldreneander

talerfund, mens de yngste fund er fra Spaniens sydspids, hvor de sidste neandertalere

medte deres sksebne.

Sadan kortleegger vi neandertalernes retreete
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Behandling: Medikamenter er uten virkning.
Feberen er uhelbredelig, men ikke dedelig.
Pasienten ber stort sett fa felge sine lyster
og holde kontakt med sine medpasienter.
Bortsett fra smittefaren er pasienten ujarlig,
tross bevcepningen.
Tafor all del ikke hammer og meiselfra
hanlhenne ...da kan felgene bli
dramatis ke!

Symptomer: Utpreget trang til turer i det fri, gjerne til
utilgjengelige steder.
Blikket ofte stirrende og sekende.
Hjemme kan pasienten til tider vise liten
interesse for de av familien som ikke selv
er angrepet. Er ofte fravcerende og viser
tendens til afore trekke faglitteratur jremfor
annen lesning.
Mumler ofte for seg selv eller ferer lange
samtaler med lidelsesfeller og bruker ord
og uttrykk uforstaelig for vanlige mennesker.

Steinfeber: Er meget smittsomt og angriper begge
kjenn i aile aldre.

Steinfeber !
AIJYAR.I'FI!
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a.b.

Vulkanen Etna endnu engang
Franske geologer har beregnet, at vulkanen Etna pi Sicilien hvert ir sender ca. 25

mio. tons kuldioxid (carbondioxid COJ op i atmosfseren, Den er dermed den sterste

naturlige CO2 kilde pi kloden.

Men udslippet blegner uneegtelig i forhold til det, vi mennesker tegner os for, nemlig

900 gange sa meget (22500 mio. tons)

RB

K0BENHA VN. Et af de mest efterspurgte produkter pi den nye indeligheds

marked, krystaller, er blevet genstand for en strid mellem Leegemiddelstyrelsen og

udbydere af krystaller, skriver Kristeligt Dagblad. Styrelsen mener, at firmaet

"Heksen og Trolden", i sin markedsfering af krystalleme som helbredende, vildleder

forbrugeme og dermed overtreeder lsegemiddelloven. Firmaet har nu fAeten frist pa

tre uger til at udtale sig i sagen og eendre sin hidtidige praksis.

RB-TTIndgreb mod krystalfirma

Stort guldfund i Lapland
SVERIGE. Tre indbyggere fra den lille by Lycksele har gjort et guldfund,som

beregnes til at best! af 16 ton guld. Ifelge nyhedsbureauet TT er guldfundet det

sterste i Nordeuropa, som er vserd at bryde.

Guldaren blev opdaget i Svartliden i Lapland, og guldet stnekker sig over 1300

meter langs kommunegreensen mellem byeme Storuman og Lycksele i en dybde af

mindst 100 meter. Arens bredde varierer fra mellem fern og 50 meter og indeholder

i gennemsnit syv gram guld per ton maim, skriver avisen Visterbottens-Kuriren.

Fundet er af en sAdan kvalitet, at det kan betale sig at pr0Veat udvinde guldet, og de

tre meend har sammen med det canadiske selskab Viking Gold dannet Svartliden

Guld AB, som skal forsege at bryde malmen.

Selskabet har desuden gjort et mindre fund, der menes at indeholde to ton guld, men

det omrade er endnu ikke undersegt til bunds.
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Mineralet svovlkis FeS2 bestir af jem og svovl. Det forekommer i to forskellige
modifikationer, nemlig pyrit, sam bsrer til del kubiske og marbsit, BOlD herer til del
orthorhombiske krystalsystem. Pyrit bar navn efter det peake onl for ild, da det er •
hlrdt, at del kan sll pister ved slag mod stAt Marbsit kOlDllleJ' at det arabiske onl for
svovlkis.
Svovlkis borer til de slkaIdte gennemgangsmineraler, SOlD tan findes i aile slap
bjergarter. I Tyskland kalder man del for "HansDampf inn allen Gusea·, hvilket ifBlge
ordbogen kan overseettes til -Han bar sin JUe8e aile vegne·.
Pyrit i rene krystaller er smukt guldglinsende og en rea pryd for amver minen1samling.
Da det af uindviede tan forvekles med guld, er del hinligt blevet bidet ......... d.
Dette er dog ikke helt retferdigt, eftenom pyrit ofte indebolder guld; op til 200 gram

pr. ton, og nogle af de vigtigste guldforekomster i verden, bl.a. iSydafrib foretOJDJDel'
sammen med pyrit og kvarts. Findes sAledes pyrit saromeo med buts, bar del' .. lid
prospekteres for guld.
Er man i tvivl om, hvad et Iille guldglinsende kom ien bjerprt bestir af, tanman med
en spids nil, under lup eller m.i.kroskop,pmve at stikke i del. Er det rmt guld, er del
bledt, men er det pyrit eller kobberkis, er del hIrdt og spmdt.
Pyritens krystalformer er iser tre, samt kombinatioaer at disse, uemlig temingen, del'
ogd bides hexaeder, begnenset af seks kvadrater, oktaederet begneuset af QUe

trekanter og endelig pentagondodekaederet, sam er daDnet af tolv fembnter. Del sidste
er isser karakteristisk for pyrit, hvorfor del og. er blevet bidet pyritoeder.
Ligeveegtsformen mellem terning, ogd kaldet kubus, og oktaeder bides for Iwboktae
der. De ulige former bar forskellige habitus, henholdsvis teming- og oktaederbabitus.
Sekundaert kan der forekomme andre flader bl.a. af rhom1wJodebeder, sam bestir af
tolv rhomber, og som forekommer, nlr terniageas kanter afaka'es under en vinkel pi
4SO.Til bestemmelse af flademes tilhersforhold er en vinkeImIler (goniometer) meget
nyttig.

Noget om svovlkis
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Temingeme er ofte stribede pi sideme, saledes at disse stir vinkelret pi hinanden.

Stribeme er opstaet ved, at krystallen skiftevis er vokset efter teming og pyritoeder

form. Bliver krystallen til et pyritoeder, kan stribeme overferes til dette, og seks af dets

kanter er parallelle med terningens striber. Merkveerdigvis bar nogle pyritoedre striber

pi sideflademe, som star vinkelret pi kanteme. De mA ibenbart veere dannet pi en

anden mAde.

Tvillingdannelse forekommer almindeligt. To eller flere terninger eller pyritoedre kan

veere sammenvoksede pi de mest besyndelige mAder. En sjzlden kombination af to

pyritoedre er kaldt Eisernen Kreuz. I det bele taget er pyrit et af de bedst krystallisere
de (idiomorfe) mineraler.
Pyrit bar ikke alene metal118ll8, men det kan Old vere elektrisk ledende sam metal.
Det er dog ikke ens for aile former, sl der ml lbenbart veere forskel i den indre
opbygning. Det er derimod ikke magnetisk, men bliver det efter glsdning, idet jemet
iltes tiljemoxider, og svovlet brsendes til svovldioxid - SOz- en giftig luftart, sam river
frygteligt i neesea. Da aile fossile bnendstoffer sAsom stenkul, bnmkul og olie
indeholder svovl og ofte svovlkis, som stammer fra organiske stoffer, er det et slemt
forureningsproblem.
Svovlkis anvendes f9l'Stog fremmest til fremstilling af svovlsyre. Det foregar ved, at
den ved ristning dannede svovldioxid iltes til svovltrioxid - S03 - sam opsuget i vand
danner svovlsyre - H2S04• Svovisyrens hovedanvendelse er til fremstilling af
superfosfat, et gedningsmiddel bestlende af dfosfat, sam er gjort opleseligt efter
tilsetning af svovlsyre.
De flotte pyritkrystaller, der er i handelen, kommer fra udIandet bl.a. fra Spanien,
Italien, Tyrkiet og Peru. Herbjemme er svovlkis iser kendt sam radialstdlede
konkretioner "nyrer" og kugler i skrivekrldtet, og piBornholm i det lrulholdigejuraler.
De er med isen blevet spredt vidt omkring. Pi grund af deres store tyngde bliver de
undertiden antaget for at veeremeteorsten, bvad den messinggule farve dog afslerer, at
de ikke ere
Det er disse former, hvis holdbarhed ofte giver problemer, idet de ved det blotte ophold
i fugtig luft, og muligvis medvirken af bakterier, kan omdannes til svovlsyre, sam etser
sig gennem etiketter og esker, samt danner et hvidt sbg af jemvitriol FeS04*7H20.
Denne proces er vanskelig at undgi, men stykkeme ml i sa fald opbevares i plasticposer
eller esker.
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Litteratur: VARV 1964 nr. 1 og 1983 Dr. 4
Mineralien Magazin 1981 Dr. 11 og 1983 Dr. 6
LaJ?is1983 nr. 1

(Sakset fra "Lapidomanen" - sept. Dr. 1991.)
elvis

De radialstrAlede formers ringe bestandighed kan skyldes, at de bestAr helt eller del vis

af markasit, som fortrinsvis forekommer pa denne made og i sedimenter. Men med det
blotte eje er det ikke muligt at skelne mellem disse to mineraler. Det kan geres pAen
blankpoleret preve anbragt i et polarisationsmikroskop. Det kubiske pyrit viser ingen
farveeendring ved drejning, hvorimod det rhombiske markasit skifter farver.
Svovlkis taler saltsyre, men pulveriseret opleses det i varm salpetersyre. I oplesningen
af markasit udskilles frit svovl, hvilket adskiller det fra pyrit. En opvarmning i
selvnitratoplesning kan give markasit anlebsfarver, men ikke pyrit. Smukke spydfor
mede tvillingkrystaller af markasit - speerkis - kommer bl.a. fra Tyskland.
Desveerre skeemmes pyritens gule farve ofte af overfladens omdannelse til det brune
limonit; ja, hele konkretioner kan veere omdannet til klumper af rust, hvilket kan ses
iM0IlS Klint.
Da svovlkis i sedimenter er af organisk oprindelse, kan det ikke undre, at fossiler kan
blive pyritiserede. Iseer er ammoniter og muslinger meget smukke, men ogsa trilobiter
og graptoliter findes pyritiserede; de sidste kan fmdes i skifre pa Bomholm. Pyritiserede
seliljestilke m.m. fra det plastiske ler er skuffende ustabile. De smukke radialstralede
pyritdollars, som fAsfra kullejer i USA, er heller ikke helt sikre. SAIseg dem i en teet
plasticpose.
Alligevel er svovlkis et bade smukt og interessant mineral, som man absolut ikke er
narret med at have i sin samling.
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Fredensgade 38, 9600 Skjern
Telefon 97 35 16 00
Abent mandag-fredag kl. 9-17
L0rdag kl. 10-14

ALT TIL HOBBYARBEJDE
inden for stenslibning
og smykkefremstilling
- start udvalg i stene
fra hele verden.
Besag os i Skjern

~

~
WEST-GEM

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

Deadline for april-nwnmeret af STENHUGGEREN er den s. marts 1998.
Materiale sendes til Karen Pii.

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

Klubmede piAby Bibliotek. Benuerk datoen.
Svend Blaschke forteeller om sin afrikanske mineralsamling.

I...e. d. 18/4 98

Klubmede piAby Bibliotek.
Generalforsamling.
Vi erindrer om, at kontingentet er forfaldent til betaling senest
1. marts. Girokortet er indhseftet i decemberbladet.
Manglende betaling medferer tab af stemmeret ved generalfor-
. samlingen. . . abo

I...e. d. 14/3 98

Klubmede pi Aby Bibliotek. Benuerk datoen.
Lektor Claus Heilmann-Clausen, foredrag om det plastiske ler

I...e. d. 7/2 98

Prog.._


