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~
WEST-GEM

Vi vii bevare Kaj som en del af de gode minder, vi har fra vort liv med stenene.

. Sven S0nDichsen

Der var saledes allerede en stensamling at se pa og nogen praktisk indsigt at tnekke pa,

og det var vi glade for at kunne drage nytte af. Kaj var selvskrevet med i vor

mineralgruppe, men huskes nok bedst af vore senere medlemmer som forhandler i Aby

og ved stenmesseme. For mit eget vedkommende - ja, vi snakkede da ogsAfortsat om

sten, men det blev efterhanden mere samveeret med gode venner, der taIte, nar vi

medtes i klubben, i Kolind, her eller andet steds.

Kaj og Esther var med helt fra stenklubbens start og var blandt de tl stenamaterer i

klubben, der havde noget at bygge videre pa, da de allerede forud havde vseret

medlemmer i Odense-klubben.

Et keert medlem af vor stenklub, afgik ved deden i begyndelsen af april i ar i en alder

af 85 ar.

Kaj Brested
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Ravstedhus
Ravsted Hovedgade 51
6372 Bylderup-Bov
tlf. 7464 76 28

Rekvlrer
KATALOG

Rekvlrer
KURSUSPROGRAM

SaJg at vaarkWj og materiaJer
til stensllbnlng, s"lvarbejde,
emalje og glas.

- kursusstedet for handveerk og design ...

Ravstedhus
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Mineraleme dannes i
del iskolde hawand
Nar den kogende massemeder
det kolde vand, sterkner
mineralerne og danner kraterel

Geologi. Geologer har fundet guld pa havbunden mer Papua Ny Guinea, og nu star
australske og japanske mineselskaber i ke for at hente det Ope
Guldet er aflejret i havbundens mini-vulkaner - de sakaldte blaek smokers - hvis kratre
ogsa rummer zink, kobber og selv i koneentrationer, der tar metalarerne pi land til at
ligne mineaffald.
Det ferste mineselskab har allerede faet tilladelse til at grave pa omkring 3000
kvadratkilometer af havbunden. De underseiske skorstene rummer arer med zink i en
renhedsgrad pa 26 pet. og kobber med 15 pet. Mht. selv og guld findes de i
koneentrationer pa henholdsvis 200 g pr. ton og 30 g pr. ton.
Men nu er der ogsa lagt op til slagsmal mellem industrien og miljeaktivister. Black
smokers har nemlig ikke kun veerdi for mineselskabeme. Siden de blev opdaget i 1977,
har forskere arbejdet pa at forsta, hvilken betydning kildeme 4000 meter under havets
overflade har for havmiljeet. I deres ofte flere hundrede grader varme og mineral
holdige vand lever blandt andet fantastiske dyr. Nogle biologer mener, at det var her,
livet pa jorden opstod, og prever derfor at ta kildeme fredet.
Men mineselskabeme mener, at livet i de vulkanske kilder kommer og gar i takt med
den vulkanske aktivitet - der er kun liv, hvis kilden er aktiv.

Guldfeber i dybhavet
De varme kilder pa havbunden bobler af kostbare mineraler
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I to minibusser startede 16 deltagere en sen sendag aften fra Arhus og tog over Grena -
Varberg - Oscarshamn og Visby. Vi naede Mulde Fritidscenter 35 km syd for Visby
ved aftenstid nseste dag og blev indkvarteret i tre gode, praktisk indrettede smahuse, der
la i en gruppe pa en halv snes stykker godt veek fra vejen og med dejlig udsigt ned over
en opdeemmetdam og over mod nAleskov- meget idyllisk.
Inden vi kerte ud fra Visby, var vi inde pa Gotlands Naturmuseum. Det var pa en gang
absolut interessant og noget fortidigt i sin indretning, men en god appetitveekker til de
nseste dage.
En af yore ferste ture gik lidt sydover til stranden ved Djupvik, hvor vi fandt mange
af de sma perlemorskinnende "fejebakker", leptaena, og til Sproge kanals og beeklebs
sidste stykke fer udleb, hvor der var i hundredvis af kattskallar, sma og store, helt op
til neer en halv meter i diameter.
Pa Gotlands Lantbruksmuseum var vi en aften inviteret med til et mede og en udstilling
for museets interessentforening, hvor Sara Eliason inde fra Naturmuseet og Bertil, der
senere skulle guide os pa en tur, henholdsvis gay faglig korrekt oplysning og viste helt
fantastisk kenne eksemplarer af fossiler frem, iseerbetog to store hele, sammenrullede
trilobiter os. Teenk om vi kunne vsere sa heldige... !
Aftenen endte i en msegtig tordenskyIle, men nseste formiddag kerte vi i peent vejr ud
for Tofta gennem et tidligere skydeterrsen og kom til kysten mellem Hogklint og
Blahell. Ferst syntes det lidt smat med resultater, men sa kom et par tilbage fra nogle
skreenter sydpa, hvor de havde fundet plader af "forstenet havbund" med et mylder af
fossiler af forskellig slags, og straks strammede vi andre derud for at fmde en pam lille
plade at tage med hjem.
Den felgende dag - torsdag - kertes til astsiden af Gotland ud til Ljugam, hvor der
skulle veere rede seliljestilke. Det var der sandelig ogsa! De sad aIle vegne, i fast
klippe, i lese blokke og som helt lese stumper i rallet. Allerkennest var de naturligvis
ude i strandkanten under vand og belyst af solen. Cirka 15 Ian lsengere mod nordast ved
Grogarnbuvud blev der fundet forskelligt, nogle er jo altid heldigere end eller dygtigere
end andre til at fa 0je pa de ofte meget sma interessante ting, men plader afBryozokalk,
helt anderledes end plademe fra BIAhelI,var lette at fa 0je pa ogsa for en begynder i
fossilfinderi .

Med Jysk Stenklub pa Gotland i juni 1998
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I en fiskehandel med tilherende regeri og restaurant, noget "turistificeret", i Kattham

marsvik gjorde vi en del indkeb uden dog at "ga ud og spise fint".

Om fredagen tog vi den lange tur nordover til det nedlagte mergelstensbrud Fardume,

hvor vi godt matte banke i den faste klippe. Det var et dejligt sted, som la i to adskilte
afsnit, og det var vel lidt tilfseldigt, hvilket man kom i, men det viste sig endnu en
gang, at de mest "rutinerede" og hurtige sammen fandt over i den fjemeste del, hvor
de fandt fine ting. Det var mere smat med, hvad vi andre fandt, men der var dejligt i
det store, solbagte, flade brud. Pa vej tilbage forsegte vi at finde ned tillokaliteter i
neerheden af Slite, men dels var stedeme ikke til at finde, og hvor vi kom, var der ikke
noget at komme efter.
Der havde vseret enighed om, at der dog skulle veere tid til andet end sten og fossiler.
Man kan ikke veere pAGotland, uden at det historiskkulturelle rna tl i hvert fald nogen
plads. Ingen sksenkede det en tanke, at det var midsommerhelgen,som i Sverige fejres
fra fredag til sendag, sa da vi kom ind til Visby tidligt lerdag, var alt stille og lukket.
Vi kunne spadsere i gademe og se os om, og kun lidt efter lidt Abnedeenkelte kiosker
og turistforretninger. Nogle var heldige at komme forbi et museum, der viste sig at
veere blevet abnet, andre nejedes med at ga langs den gamlebymur og ned forbi et par
middelalderkirkeruiner,somkunnebesesudefra!vedmiddagstidkerte vi ud til Hogklint
igen, men lidt nordligere end ferste gang. Lerdag aften gjorde vi lidt ekstra ud af ved
at spise lidt godt i samlet flok uden for et af husene, og vi var heldige, at det holdt
tervejr, til vi var fserdige.

Den sidste reelle turdag skulle famsevnte Bertil guideos dels tillokaliteter, hvor nogle
pAtidligere tur havde fundet noget, dels til steder, han kendte. Bertil er ikke fagmand,
men en dygtig amater med stort lokalkendskab.
Ferst kerte vi til Nyhamn, Lickershamn og Ireviken nord for Visby, altsa pa den
vestvendte kyst. Den dag bleeste det steerktfra nordvest, og det srnAregnede,og vi og
heller ikke Bertil fandtnoget rigtigt. Det bekneftede, at lokalitetemeforandrer sig bide
med vejr, vind og Arstider,men ogsa ved at der kommer sa mangeog samler sserdeles
effektivt, sAforekomsteme simpelthentemmes. Det var steaksmegetbedre, da vi kom
om i Isesiden, estvendt nord for Kappelshamnog videre langskystenmodnordest, uden
at det blev sensationeltgodt.
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Karen Pii

PAvej tilbage mod syd midt gennem Gotland stoppede Bertil for at vise os noget! Ferst

et sted og sA et andet ved et vejkryds, hvor greftekanten endnu ikke var groet til efter

et sterre vejanleeg, IAsten og stykker teet og med mange fossiler, selvfelgelig for en stor

del tilfert med vejmateriale, men veerd at vende og kigge pA. Det var et kosteligt syn

pludselig at se en flok voksne, gennemsnitligt ikke unge mennesker pa rad og nekke i

greften med rumpen i vejret i fserd med at vende sten. Forbikarende pa sendagstur rnA

have undret sig og faet et billigt grin.

Om aftenen skulle der pakkes og ordnes huse, sA der var sa lidt som muligt at skulle

gere mandag morgen, hvor vi skulle meget tidligt af sted til fsergen fra Visby. PA

kereturen over Smaland fik vi voldsom regn, men pA turen fra GrenA til Arhus var det

klaret op, sA ingen naede at blive rigtig vade ved ankomst til byen.

Det var en god tur. Vi fik set meget og har fundet en del. Vejret var omskifteligt,

bleesende med en del fmregn, men ingen naede som pAklubbens tur til Norge sidste Ar

at blive gennembledt og forkommen. - Men, selv om det skete "i det hellige demokratis
navn", sAtror jeg, man pAsAdanen tur pAforhAndskal fastleeggeprogrammet i stedet
for at leegge det ud til diskussion fra dag til dag om aftenen, nAr folk: er treette og
sevlede som overkarte bern. AIle var jo enige om, at vi skulle se mest muligt, sAdet
var bare reekkefelgen, det drejede sig om, og vejret kunne vi jo alligevel ikke garantere
for aftenen fer. Et forud fastlagt program, der kun ville blive sendret ved maskinskade
pAbileme, ved totalt umuligt vejr eller ved f. eks. en guides aftaleeendring,kunne have
styret uden om megen erkesles snak frem og tilbage. Nu har vi sa gjort den erfaring
og kan alligevel se tilbage pa en god tur med mange indtryk og lykkeligt forskanet for
uheld.
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I. Mineralogiske indslutninger:
Her er mineralet pyrit hyppigst forekommende: i hulrum og revner, pa hele flader og
i lagdelinger - ja, man finder sagar helt gennem-pyritiserede insekter (f.eks. myrer) (
og - undertiden osse plantedele).

I. Mineralogiske indeslutn.
II. Botaniske indeslutn.
III. Zoologiske indeslutn.

indeslutninger i 3 hoved-kategorier:

Interessen for ray synes ferst og fremmest at veereaf ren gemmologisk karakter, men
ide senere ar er der sket en "videnskabeliggerelse": man er begyndt at interessere sig
for de sakaldte "indeslutninger" - (noget der i hej grad osse er muliggjort i takt med
forfmelsen af de optiske instrumenter).
Hvis man skulle analysere samtlige typer af indeslutninger, matte man inddrage mange
forskellige grene af naturvidenskaben: kemi, geologi, mineralogi, botanik, zoologi,
paleeontologi, entomologi - hvilket jo nok ville fare meget vidt.
For at fa lidt orden i dette "kaos", viI jeg i det flg. tillade mig at inddele ravets

Hvad: Rav eller succinit, er, som det turde veerede fleste bekendt, fossilt harpiks.
"Hvem": Hvilket tr~/(tr~er) der er "leverander" til det harpiks, der har flydt i sa store
meengder, er imidlertid meget omstridt og genstand for skiftende teorier. Men der synes
dog at vsere enighed om, at "rav-tneet" skal udpeges blandt naletneerne,
Hvor: "Rav-skovene" voksede i eoceen og dsekkede rent geografisk sterstedelen af
Nordeuropa (berunder det meste af Skandinavien med 0sterseen) samt Central- og
0steuropa. Der var hovedsageligt tale om et skov-landskabmed et klima, der varierede
fra subtropisk til tempereret.
Hvor gammelt: En helt nejagtig datering af det baltiske ray er imidlertid ikke mulig -
af den grund at langt det meste ray er blevet "flyttet" af gletcheme i istiden, (der satte
ind i Mioceen), og altsa ikke findes "in situ". Der bliver ergo tale om en tilneermelsesvis
datering, der ssettes til 40;50 mill. air.

Om baltisk ray
af Bente Nielsen
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1. Diptera (= de to-vingede): ca. 70,6%.

Omfatter myg og fluer og herer ind under langt de mest almindelige insekt-inde

slutninger i baltisk rav.

ill. Zoologiske indeslutninger. (A) -insekteme:

ANM.: Selvom insekteme i det store og hele ofte bevares bedre end planter, er der dog

visse "begreensninger":

Fysiologisk starrelse f.eks.: sterre insekter er svagest repreesenterede, (idet de bedre

kan keempe sig fri af det endnu kleebrige harpiks) - ja, man kan nok osse godt forsvare

at sige, at det for mange insekt-gruppers vedkommende vil veere de ikke-voksne

(-juvenile) individer, der er stserkest reprsesenterede.

Det ligger endvidere ligeledes i sagens natur, at det ferst og fremmest er de land

levende insekter, der er repreesenterede i det baltiske rav, og - i serdeleshed de

insekter der levede pa/ved "rav-treeet". (Semi-akvatiske insekter forekommer dog osse,

mens de udelukkende-vandlevende naturligvis er ekstremt sjeeldne).

II. Botaniske indeslutninger:

ANM.: Generelt rna man sige, at fuldstsendigt intakte plante-indeslutninger er sjeeldne

i det baltiske rav. Planter har ikke insektemes beskyttende kithinlag og nar ofte at ga

i forradnelse fer "indkapslingen". Man sidder altsa oftest med en hel masse fragmenter

("smuld"), som praktisk taget er ubestemmelige.

Pudsigt nok stammer de fleste botaniske indeslutninger fra de lav-feeldende treeer (de

deek-freede), i seerdeleshed fra egen (Quercus), der rundhandet har drysset sine

stjemehAr (- ligefrem et varemeerke for det baltiske ray). (Fra samme kilde stammer

ligeledes de meget sma, hanlige ege-blomster).

Fra nale-treeerne selv (de negen-freede) kan man stede pa de sma "naleblade" fra bl.a.

cypres, thuja, araukaria, fyr. (Selv kogler kan efterlade sig spor i form af enkelte skeel).

Endelig er de nedre planter noget sjeeldnere repnesenteret ved forskellige slags mosser,

lay og svampe.

Et andet mineral, der undertiden ligeledes kan forekomme i baltisk ray, er kvarts - i

form af meget smukke kvarts-krystaller.
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6. Trichoptera (= VArfluer): ca. 1,7%.
- Er pa trods af deres peene sterrelse osse psent reprsesenterede, (dog ofte med nu

uddede familier). Varfluerne kendes let pa de beharede vinger og benenes sporer.

5. Collembola (= Springgatler): ca. 3,5%.
- Henregnes under de sakaldte "ur-insekter": d.v.s. primitive, vingelese insekter, der

beveeger sig ved hjeelp af en "springgaffel el. -hale", (heraf navnet),

4. Hemiptera (= de nreb-mundede): ca. 5,1%.
(Omfatter cikader, bladlus, bladlopper, melIus, skjoldlus og teeger). Fra denne gruppe

er specielt bladlus og cikader hyppigt forekommende.

Langt de mest kendte bladlus fra det baltiske ray tilherer familien Germaraphis der

beboede "rav-treeet". Disse plante-sugere var koloni-dannende - (: man kan fmde rav

stykker med mange bladlus i!) - og de uddede allerede i Eoceen.

Hvad cikaderne angar, forefmdes disse fortrinsvis som nymfer. Vingede, (altsa voksne)

cikader er noget mere sjeeldne.

3. Coleoptera (= biller): ca. 5,5%.
Er den artsrigeste insektorden, hvilket osse afspejles i rav. Dog osse her geelder grund

reglen, at savel store biller som vandlevende do. er meget sjseldne! Billeme tilherer den

gruppe af insekter, der har fuldstsendig forvandling (Endopterygote). Ungeme kaides

larver, og disse er grundet deres lidenhed temmelig ofte at fmde i baltisk rav, hvor

bestemmelsen af dem udger noget af et mareridt for amateren.

2. Hymenoptera (= de Are-vingede): ca. 10,2%.
Omfatter myrer - hvepes - og bier. (Sidstneevnteer dog utroligt sjeelden i baltisk ray).

Blandt myggene (underorden nematocera = "tradhorns-myg") optneder: Dansemyg -

s0rgemyg - svampemyg - "mitter" - sommerfuglemyg - galmyg og stankelbensmyg.

Fluer forekommer lidt sjseldnere end myg - og er iseer repnesenteret med styitefluen

(Dolichopodidae) .
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m. Zoologiske indeslutninger. (B) -andre leddyr:
Insekteme, der er kendetegnet ved 3 benpar, udger een gruppe af leddyr (: Artb
ropoder). Der findes dog osse andre klasser af leddyr, der ligeledes, om end noget
sjeeldnere forefindes i ray: skolopendre, tusindben, benkebidere og spindlere.
Sidstneevnte gruppe, (der er karakteristisk ved 4 benpar) , bestar igen af :mider,
mosskorpioner, mejere og sidst, men ikke mindst, af edderkopperne (Aranea).
Edderkopper er bredt repreesenterede i baltisk rav, savel med hjul-spindeme - (man
finder temmelig ofte rester af spindelveevl) - som med de imponerende jagtedderkop
per.

10. Isoptera (= Tennitter): ca. 0,3%.
I modssetning til myreme, (hvor man iseer steder pa de vingelese individder som
arbejdeme), er det hos termitteme de vingede do. (: kensmodne konger og dronninger)
der ender i ravet - i forbindelse med parrings-flyvning. Termitters vinger er specielt
konstruerede til at kunne afkastes (p.gr.a. en speciel tvser-sutur) umiddelbart fer
parringen. Sommetider kan man se disse nys-afkastede vinger, liggende sammen med
deres "tidligere ejer" i det baltiske rav.

9. Dictyoptera: ca. 0,3%.
- Fra denne gruppe kendes iseerKakerlakkeme - igen mest i form af nymfer. Vingede,
voksne kakerlakker er (igen) sjeeldne.

8. Ephemeroptera (= Dognfluer): ca. 0,3%.
- Er statistisk ikke sa almindelige - af den grund at de er "amfibiske", d.v.s. at de lever
dels i vand, dels pa land.

7. Lepidoptera (= Mol/sommerfugle): ca. 0,6%.
De fleste bliver sikkert skuffede, ferste gang de ser en sommerfugl indkapslet i ray: der
er nemlig ikke tale om Dagsommerfugle (el. Storsommerfugle) - men omNatsvrennere
(el. SmAsommerfugle)! Sommerfuglene kendes let pa de skselklsedte vinger,
(Lepidoptera betyder "skeel-vinger"), og den sammenrullelige snabel.
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ill. Zoologiske indeslutninger. (C) -pattedyr og fugle:
Det siger sig selv, at de pattedyr, der levede i "rav-skovene", kun kan forrade deres
eksistens i form af "spor". Sadanne "spor" kan f.eks. veere de noget sjeeldne
indeslutninger af dyrehar, (som man mener iseerstammer fra egern - maske fra disses
halehar),
Indeslutninger af fuglefjer, (som grundet deres lethed kunne gribes af vinden - og
saledes opfanges i det vade harpiks), kendes osse fra baltisk rav, men rna nok siges at
here til de de extreme sjseldenheder!
Adfrerd:
Ikke alene giver de tre-dimensionelle ravindeslutninger os et billede af hvilke insekter,
"rav-skovene" husede, men osse glimtvise billeder af disses adfserd. Her skal kort
omtales et par eksempler:
Allerede i forbindelse med termitterne var jeg inde pa "parrings-flyvning". Denne
adfeerd kan ligeledes iagttages hos myg: enkelte rav-stykker kan indeholde en hel sveerm
af han-myg i segen efter er hun!
Endog selve "parrings-akten" ses nu og da fastfrosset i et ejebliksbillede. (ANM.: Ved
parring hos insekter venderbagkrog mod bagkrog: hannens "tang-lign." bagkrop griber
(hos myg) om hunnens bagkrop - og fastholder hende under akten).
Mange insekter leegger reflektorisk reg i "deds-ejeblikket" . Indimmellem kan man
observere en hel "perle-keede" af reg, komme ud af f.eks. en hun-myg, men eeggene kan
osse lige spredte, i klumper og enkeltvis. (ANM.: Insekteeg har en elegant skulptureret
overflade!).
"Foresi", der medtages som et sidste eksempel, kunne lidt populeert overseettes til nu
dansk som "hitch-hiking" I"tage pa ~!()p". T princippet gar fsenomenet ud pa, at et
uvinget insekt (oftes en mide) lader sig transportere (pa ryggen) af et vinget insekt
(oftest myg eller flue)! I mere sjeeldne tilfselde af sakaldt foretisk adfeerd har man fundet
sma mosskorpioner, hagende sig fast til benet af en flue eller en bille.
Afsluttende bemrerkninger:
Det er desveerre ikke muligt at runde af med en litteratur-liste - der findes rent faktisk
ikke dansk-sprogede publikationer om dette emne. Langt sterstedelen af forskningen pa
omradet foregar andre steder: f.eks. i Tyskland, hvor der for evrigt findes en
anbefalelsesveerdig rav-forening ("Arbeitskreis Bernstein" i Hamburg) - men osse i
U.S.A.
Men skulle nogen have Iyst til at hare neermereom relevant litteratur - eller evt. ligge
inde med rav-stykker, de gerne viI have bestemt, er man velkommen til at henvende si~
pa tlf. (86) 19 96 87. Bente Nielsen

Falstersgade 48, 4
8000 Arhus C.
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Oksbel. Nar Ravmuseet i Oksbel i Vestjylland slar derene op for publilrum for ferste
gang sendag den 21. juni, venter der en enestsende oplevelse. Rav fra alverderns lande
og pa aIle tsenkelige mader preesenterer sig i det nye museum, som har til formal at
forteelle ravets sande og fuldsteendigehistorie. Museet viser og dokumenterer ray bade
i naturform og i bearbejdede udgaver.
Rammeme er det gamle mejeri i Oksbel, som har veeret igennem en gennemgribende
renovering. Placeringen af museet er indlysende. Det ligger teet ved den kyststnekning,
hvor der i Danmark gennem tideme er samlet mest ray. For BlavandshukEgnsmuseum
har det altid veeret en selvfelge at samle pa ray og alt det, der har med ray at gere.
Derfor radede det lokale museum efterhanden over en anseelig samling, som nu bar Bet
sin plads pa Ravmuseet.
Rejsen ind i ravets historie begynder med at stifte bekendtskab med ravskoven for 40
mio. ar siden. Maleren Otto Frello har pa et keempestort lserred gengivet skoven, som
fremstar i en seelsom gulgren dis. Tneerne sveder harpiks. Insekter, planter og dyr er
talrige. Selv de mindste detaljer, som insektemes gnaven i bladene, har FreUogengivet
i veerket, der viser harpiksens forvandling til rav.
"Frello er overlegen i hele sin made at lave sageme pa. Hans baggrund SOID hand
bogstegner og kunstner er en fantastisk god kombination, " forklarer museumsinsr=ktar
Ole Faber, Museet for Yarde By og Omegn.
Han gay den 74-arige Otto Frello, der stammer fra Varde-egnen, frie heender til at lave
vserket. Det tog syv maneder at lave billedet, men i alt ca. et ar, fordi kunstneren bar
konsulteret alverdens eksperter for at kunne gere veerket videnskabeligt korrekt.
Efter at man har fordybet sig i veerket, som neermest har en magnetisk tiltnekning,
forssetter rejsen i ravets forunderlige verden.
Nseste stop er et sidelebende afsnit, hvor tilbudet er en gennemgang af ravets geologi
og egenskaber. Sa falger vi, hvordan mennesket i de forskellige historiske perioder har
valgt at bruge ravet. Den kulturhistoriske side af ravet fra oldtid til nutid bliver vist
kronologisk, forklarer museumsinspekter Mariann Ploug, Museet for Yarde By og
Omegn. Montreme og ustillingsrummene i det nye museumma da ogsAtilfredstille selv
den mest nysgerrige og videbebegeerlige besegende.

Nyt museum
Af Jette Warrer Knudsen

Den sande historie om rav
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JyllandsposteniMG

Ravklumpemes indhold er analyseret, og man har katalogiseret 1500 eksemplarer af

13 forskellige arter. Man har indtil videre kun analyseret ca. 10% af prevemateria

let.

I Alava-provinsen, ved byen Penecerrada, i den sydlige del af Baskerlandet, er der

fundet ravklumper med tusindvis af velbevarede smadyr. Insekter, spindlere og

bleddyr - ja sagar vingestykker fra tlyvende dinosaurer. Der er indsamlet op imod

40 kilo, hvilket gar fundet til det nesrsterste fund af sin art i verden. Det sterste

fund er blevet gjort i granseomradet mellem Israel, Libanon og Jordan. Fundene

kan give et indblik i, hvordan verden tog sig ud for mellem 107 og 114 millioner ar
siden.

Ravklumper med fortidsdyr

Sakset fra lyllands-Posten 19/6-98

Ravmuseet Gl. Mallevej, Oksbel, Rver dag 11-17. Nyabnet ravmuseum med stor
samling.

Skatkammerstemning
Rige gravgaver fra stenalderen, nogle fra bronzealderen og jemalderen toner frem. Ogsa
den klassiske oldtid tilbyder sig med bl.a. etruskiske smykker. Og handel eller
gaveudveksling Mellem Norden og Sydeuropa bade i old- og vikingetiden samt
middelalderen er illustret.
Udstillingen viser, hvordan tidemes mode har bestemt pi hvilken made ravet skulle
bearbejdes. BAdenar ejeren var konge, dronning eller knap sa fomem. Desuden vises
den industrielle anvendelse af rav. bl.a. inden for olie- og lakindustrien. Men ogsa
Ieegevidenskaben har gjort brug af rav, og det nye museum viser et apotek med
forskellige medikamenter, hvori ray indgar.
Lokaleme henligger i en behagelig tusmerkebelysning afhensyn til det Iysoverfelsomme
rav. "Derfor har vi valgt at bruge fiberlys. Samtidig har vi udnyttet muligheden for at
skabe en skatkammerstemning." forklarer Mariann Ploug.
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http://www.tyrrellmuseum.com/argentina/

Foig udgravningen af "EI Dinosaurio"
Den nye computerteknologi har nu lagt et nyt perspektiv til feltarbejde og udgravninger
af fossiler. "The Argentinean-Canadian Dinosaur Project 1998" har gjort det muligt
direkte at felge deres udgravninger af argentinske dinosaurer online via deres
hjemmeside.
Dr. Philip 1. Currie og andre paleeontologer fra The Royal Tyrrell Museum of
Palaeontology i Canada udvider samarbejdet med Dr. 'Rodulfo Coria og hans
argentinske kolleger med denne ekspedition for at udgrave patagoniske dinosaurer. Fra
2. marts har de lebende sendt feltrapport i dagbogsstil direkte fra udgravningsstedet
illustreret med fotos af fossileme og omgivelseme.
Her kan man felge udgravningen efterhanden som ribben og ryghvivler fra dinosaurer
langsomt dukker frem af sandstenen og de forskellige deltagere ankommer. Feltrappor
ten giver desuden oplysninger om omradets mere historiske baggrund og indeholder
ogsa mere "dagligdags beretninger" om den seneste sandstorm, beseg af spansk
filmhold, billeder af den primitive feltfrokost og lastbilens tilstand! Alt sammen med til
at danne et samlet billed af ekspeditionen som en helhed med dens variation af aspekter.
Det er muligt at stille spergsmal til dr. Currie og de andre paleeontologer online, og
man kan sege oplysninger om deltageme, de argentinske dinosaurer, ekspeditionens
baggrund og finde andre relevante Internet-adresser.
Mindst 50 forskellige dinosaurer er kendt fra Sydamerika, heriblandt nogle af de
tidligste former fra Sen Trias (230 millioner ar siden). Med dette samarbejde mellem
Canada i nord og Argentina i syd kan nye vigtige fund abne ny forstaelse for "El
Dinosaurio"s verden.

1yllandsPosten/MG

En udgravning ved landsbyen Abella de la Conca i Lieida-provinsen i Katalonien har

afsleret 200.000 fossile reg, bl.a. mange ubeskadigede. JEggenestammer fra dinosauren

"Pararhabdonon Insonense", som levede i omradet i Nedre kridt, for ca. 60 millioner

ar siden. Omradet blev opdaget af to spanske palseontologer fra Crusafont-instituttet i

Sabadell, og der er tidligere gjort store fund her. Palseontoloeme mener, at det store

antal reg kan veere lagt kort tid fer dinosaureme uddode.

Forskere finder 200.000 fossile reg
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Danekree og andre fund fra fortiden
Fortiden kommer op til overfladen pa Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, der
fra torsdag 2.juli og helt frem til 28. februar neestear viser den geologiske udstilling
Danske forsteninger fra Tertirertiden.
Blot fa meter under istidsaflejringeme i Danmark ligger de tertisere lag, kendt som for
eksempel kalklagene ved Fakse og i Stevns Klint, moleret pa Fur og Mors med de
mange sorte askelag, brunkulslagene i Midt- og Vestjylland samt lagene af plastisk ler.
Neesten aile tertieere aflejringer er rige pa forsteninger af dyr, mens fossile plantedele
er mere sjeeldne.
Udstillingen preesenterer en lang nekke velbevarede fund af blandt andet mosdyr og
koralkalk, snegle, muslinger og sapindsvin samt tsenderaf keempehajerog knogler. Der
findes dagligt mange forsteninger i de danske jordlag og langs strandene. De mest
enestaende fund bliver erkleeret danekree, som udstillingen ogsa viser eksempler pa.
Aflejringeme fra tertieertiden er fra to til 65 millioner ar gamle, det vil sige fra
kridttidens slutning til begyndelsen af istiden. Det er en meget dramatisk periode i
Danmarks geologiske fortid.
Voldsomme vulkanudbrud heergede i Nordatlanten, og det felgende askenedfald havde
enorme dimensioner. Klimaet skiftede mellem kelige og neestentropiske perioder. Det
danske omrade vekslede mellem dybt hay og laguner. Landjorden, der dukkede op, var
gennemskaret af floder og preegetaf sumpskove med fremmedartet planteveekst. Ferst
i slutningen af tertieertiden er Danmark blevet landomrade.

.\.Nature/MK, GeologiskeNyt 6/97

Omradet, hvor vi i dag har Middelhavet, var for seks millioner ar siden en salterken.
Da landtangen mellem Gibraltar og Afrika abnede sig, stremmede vand fra Atlanter
havet ind over omradet, hvor jordbunden var fyldt med letopleselige salte. Derved blev
der dannet vand med en meget h0j saltkoncentration ved bunden af det nydannede
Middelhav, og det tunge salte vand samlede sig i de dybeste dele og fik halokliner til
de overliggende vandmasser. Pa denne made dannedes der underseiske saltseer.
Forskere fra det tyske GEOMAR-institut og deres britiske og italienske kollegaer har
nu fundet nogle af disse underseiske saltseer. De ligger 3600 meter under havoverfladen
250 km sydest for den grseske halve Peloponnes. Nogle af seerne er op til 7,5 km
brede. De underseiske seer er sa salte, at der slet ikke kan leve noget idem. Faktisk
er de verdens mest salte seer.

Underseiske saltseer i middelhavet
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Beretning for SMN 97

Krebsdyr, sandsynligvis af familien Ctenochelidae, bevaret i krabbebolle fra oligocene
lag, Salling.
Sepindsvin, Gautheria radiata, bevaret i skrivekridt, Stevns Klint.
Sepindsvin, Tylocidaris abildgaardi, bevaret ibryozokalk, Stevns Klint.
Cephalopod bevaret i Rastrites ski fer , Bornholm.
Vandnymfe, bevaret i cementsten fra moleret, Mors.
Inarticulat brachiopod, Crania antiqua, bevaret i skrivekridt, Stevns Klint.
Sestjerne, Metopaster poulseni, bevaret i skrivekridt, Stevns Klint.
Slangestj erne , muligvis sleegten Ophiomusium, bevaret i las blok af flint fra Danien,
Mois.
To regulsere sepindsvia, Stereocidaris rosenkrantzi, bevaret i las blok af forkislet kalk
fra Danien, Lynga ved Arhus.
Del af hummer, muligvis sleegten Oncopareia, bevaret i bryozokalk, Stevns Klint.
Del af hummer af sleegten Homarus, bevaret i bryozokalk, Fakse Kalkbrud.
Lille fugl med rester af bleddele, bevaret i cementsten fra moleret, Mors.
Tand af mammut, fundet pi stranden under klint med kvarteere aflejringer, est for
Haderslev.
Stromatoid besleegtet med nutidens smerfisk, bevaret i cementsten fra moleret, Mors.
"Redfisk" med bytte, bevaret i cementsten fra moleret, Mors.
"Sct. Peters fisk", bevaret imoler, Mors.
Brystben fra fugl, bevaret imoler, Mors.
Nautil, Cimonia?, bevaret i "krabbebolle" fra oligocsent ler, Salling.
Fuglekranium, bevaret i cementsten, Mors.
Larben fra fugl, bevaret i moler, Mors.
Hvalkranium, bevaret i konkretion fra oligocsent ler, Salling.
Hale af "sveerdfisk ", sandsynligvis Xiphiorhynchus, Trelde Nses.
Sestj erne , Recurvaster radiatus, bevaret i skrivekridt, Stevns Klint.
Sestjerne, Teichaster retiformis, bevaret i las blok af flint, formodentlig af Danien
alder, Mols.
Fuglekranium, bevaret i konkretion fra plastisk ler, Trelde Nees.
Fuglekranium, bevaret i konkretion fra plastisk ler, Trelde Nses.
Fuglekranium, bevaret i konkretion fra plastisk ler, Trelde Nses.
Fuglekranium, bevaret i konkretion fra plastisk -Ier, Trelde Nees.
Sestjerne, Echinaster jacobseni, bevaret i moler, Mors.
Enkeltrodet tand fra mindre hval, lest fund, sandsynligvis udvasket af oligocene lag,
v. Vejle Fjord

Danekrze 1997:
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Palaontologi. Nyudkleekkededinosaurunger var i stand til at springe ud af deres reg

i fuldt firspring.
Det viser nye undersegelser, som gar op med den normale opfattelse, at andeneebs
dinosaurer var fuldsteendig hjeelpelese og blev fodret og passet af deres madre pa
samme made som fx pelikanunger. Argumentet var, at dinosaurungeme havde sa svage
bagben, at de ikke kunne ga lige efter udkleekningen.

Ny forskning tyder nu pa, at ungeme fra starten var lige sa mobile og aktive som
krokodilleunger, der pa det mermeste leber ud af regget.
De amerikanske paleeontologer Nicolas Geist og Terry Jones fra Oregon State
University har studeret hofteskale og bagben fra forstenede fostre og nyudklsekkede
unger af fern slags andeneebsdinosaurer bl.a Maiasaurus, som levede for 80-75 mio. ar
siden. Dens navn betyder "eglen , der er en god mor".
Paleeontologernekonkluderer, at ungemes hofter og ben var neestenlige sArobuste som
de voksnes. De nyudkleekkedeandeneebsdinosaurerkunne altsa sagtens gAo

Baby-dinoer kunne selv
Dinosaurunger var sterke nok til at klare sig uden foraldrene fra ferste
frerd

I den enorme Gobi-erken har et mongolsk-amerikansk forskerhold fundet de fossile
rester af en dinosaur, der ligger pAreg. Det er ferste gang,udrugning er pAvistuden for
fuglenes gruppe.
Fundet er utroligt godt bevaret. Den to meter lange Oviraptor har ligget pAen rede med
22 cirkulsert placerede reg. Dyret har forsegt at beskytte seggene med armene i det
ejeblik en voldsom sandstorm for omkring 100 millioner ar siden overrumplede reden.
Dyret og seggene er blevet begravet med det samme og derved bevaret for eftertiden.
Den adfserd - udrugning af reg pa rede - som vi ellers forbinder med fuglene, er altsa
opstAetendnu leengere tilbage i evolutionen fer fuglene overhovedet opstod.

Dinosaurerne hi pa reg
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NArDna-prover tages ud, skal de kopieres, sa forskeme tan lseseDNA-kodeme. Her

lean det veere sveert at undga forurening af DNA-preven - fx. med bakterie- eller

svampesporer eller sAgarmed fingeraftryk fra forskeme selv.

Illusteret Videnskab Dr. 2196

Genetik. En dram gik i opfyldelse for den amerikanske forsker Scott R. Woodward,

da han meddelte verden, at han havde udvundet dinosaur-DNA. Men nu bar andre

forskere pillet glansen af preestationen. DNA6t havde mere tilfselles med et menneske

end en fortidsegle.

Woodward fandt to 80 mio. Argamle dinosaurknogler, og efter tusindvis af forseg fik

han isoleret DNA. Det viste sig dog at minde meget lidt om DNA fra fugle og krybdyr,

som ellers har flere treek til fselles med dinosaureme. DNA'et lignede overraskende

mere et pattedyrs.

At det var lykkedes at udvinde 80 mio. Argammelt DNA, var i sig selv fantastisk, da

DNA normalt nedbrydes meget hurtigt. At dinsaur-DNA'et tilmed lignede et pattedyrs,

gjorde forskeme endnu mere skeptiske. De har nu konkluderet, at det stammer fra et

menneske.

Dinosaur-DNA kom fra et menneske
80 mio. ar gammel ogleknogle forurenet med nutidigt DNA

Holder konklusionen, er det er hardt slag for hypotesen om, at nogle dinosaurer passede
ungeme pa samme made som nutidens fugle. Jones og Geist vurderer, at decmiske ikke
Ieengere er beleeg for, at dinosaurungeme blev passet lige sa godt som de hjrelpelsse
fugleunger. Og det kan maske true teorien om, at dinosaureme var teet besleegtet med

fugle.
Forskeme understreger dog. at selv om ungeme kunne ga, var de ikke nedvendigvis i
stand til at klare sig selv.
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Elektrisk motor sestter
fart pa Jordens indre
GEOLOGI Jordens indre kerne - en jernholdig
kugle pa sterrelsemed Mimen - roterer hurtigere end
restenaf Jorden.Det har geofysikerefra ColumbiaUni
versity netop pavistved at analysere[ordskeelvsbelqer;
der har bevcegetsig hele vejen gennem kloden.

Den indre kerne er en del af den kcempemcessige
elektromotor, der er i klodens indre. Elektriskestrom
me pa grcensenmellem den indre og ydre kerne ska
ber store elektromagnetiske krcefter, og det er disse
krcefter,der far den jernholdige kerne til at rotere hur
tigere. Det menes,at den indre kerne har overhalet
resten af Jordenmed en kvart omgang siden ar 1900.

Pa turudvalgets vegne

Rigmor Kloock.

Illustreret Videnskab nr. 3/97

Indre--~
kerne

Jordensindre kerne
overhaler indenom
Skorpe

Ved fremtidige ture viI det blive obligatorisk, at man indbetaler et depositum til en

bestemt dato, som samtidig viI blive den endelige dato for tilmelding, - afmelding.

Ved manglende indbetaling, viI man automatisk blive slettet af listen, efter den

bestemte dato (f.eks. 1-6-89). Endvidere viI frafald efter dette tidspunkt medfere tab

af indbetalt depositum.

Manglende indbetaling af depositum medfarer altsa sletning af turlisten. Dette er en

sikkerhed for, at de medemmer, som er flinke til at overholde tideme, - ikke skat

betale ekstra for turen, blot fordi andre ikke serger for at melde fra eller mede op.

Husk pa, at der mange gange keres i lejede busser, som bestilles ca. en maned i

forvejen.

Husk derfor fremover, at tenke jer om, inden I skriver jer pa, eller husk at melde

fra i tide, hvis I alligevel bliver forhindret i at tage med.

Vigtigt nyt fra turudvaiget!
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Storgade 71• 8882 Faarvang
Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

Stort udvalg af sjeeldnemineraler
Fossiler Horn & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

Hetdieg(d]2lfdi

Stones ApS

Maskiner. udstyr og tilbeher til slenslibning
Maskmer. vCErkt01og ntbener til smykketremslilling (guJd/s0Jvsmedearbejde).

C)gsa som tuldt monterede veerxstecer Ra og polerede smykkesren og smykkehalv fabrikata.
Sterling sotv I plade. trad og r0r.

Leverer III mstnunoner, erhverv og pnvate
Egen procuknon at smykkelorarbejdningsmaskiner.
Har eget serviceveerksted og yder tekrusk vejledmnq

Besog vores udstllhng eller rekvirer katalc)Qpa:

ANKU Silver and Stones ApS
Godthabsve] 128 - 2000 Frederiksberg - TIf. 31 8741 70 - Fax 38886006
Abnir.gstider: Mandag lukket, tirsdag - fredag kJ. 12-17.30,10rdag kl. 10-13

1,";\; og jull Jy~j lukl<.et om treoaqeo



Deadline for december-nummeret af STENHUGGEREN er den 2. november 1998.
Materiale sendes til Karen Pii.

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

Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra kl. 13.00 er der Abentfor
handel, bytning, stensnak og "sten pAbordet". Medet starter kl. 14.30.

Geo_IogJesper Koed. Fordrag om "Black smokers", der er
udstremninger pAhavbunden i forbindelse med vulkansk aktivitet
pAeller i neerheden af oceanrygge.

La. d. 14/11 98. Klubmede pAAby Bibliotek
Lektor Erik Skov-Jensen, Geologisk Museum Kebenhavn
Fordrag om vulkaner.

L0. d. 28/11 98. Klubmede pAAby Bibliotek. Bemrerk datoen.
Det traditionsrige julemede.

Le. d. 9/1 99. Klubmede pAAby Bibliotek
Peter K.A. Jensen. Foredrag om de ferste europseere.

L0. d. 12/9 98. Klubmede pa Aby Bibliotek
Geolog Steen Laursen. Fordrag om krystallemes veekst og bjergets
stuktur

L0. d. 1011098. Klubmede pAAby Bibliotek

Program for Jysk Stenklub efterar 1998


