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Af Peder Flansmose, DAGU

I påsken åbnedes der en ny særud-
stilling, “Geologiske fund i privat-
eje” på Geologisk Museum. Det er
de danske amatørgeologiske sten-
klubber og deres medlemmer, der
har leveret materialet til udstillin-
gen, der afgjort er et besøg værd.

Udstillingen vil belyse den store forskellig-
hed der er fra landsdel til landsdel, når vi
taler om sten og fossiler. Selvom landet er
lille, er der stor forskellighed, tag bare selv
turen i tankerne fra Vesterhavet over Fyn
og Sjælland til Bornholm, så vil du nok
nikke anerkendende.

Løse blokke fundet i Danmark
Udstillingen kan kædes sammen med Geo-
logisk Museums nye udstilling, “Danmark i
dybet”, som beskriver de faste blokke, hvor
særudstillingen især omhandler løse blokke
fundet i Danmark. Det er planen, at udstillin-
gen skal kunne ses til og med sommerferi-
en 2002, før den atter retuneres til klubberne.

Ideen til udstillingen, hvor amatør- geologerne skulle være i centrum, kom i
stand gennem et samarbejde mellem Geo-
logisk Museum og DAGU, Dansk Amatør-
geologisk Union, for et par år siden.

Udstillingen spænder bredt. Der er alt
fra fossiler over silkespat og vindslebne
sten til ledeblokke, bragt hertil af isen fra
især de nordiske lande.

Publikation om DAGU
I forbindelse med udstillingen vil der blive
udgivet et lille hæfte som bl.a. vil om-

Ny særudstilling
- Geologiske fund i privateje

Hvor og hvornår
Udstillingen kan ses på Geologisk Mu-
seum, Øster Voldgade 5-7, 1350 Køben-
havn K. Der er gratis adgang.
Åbningstider: Tirsdag - søndag: 13-16,
                         mandag lukket.

handle de amatørgeologiske foreninger og
deres virke.

Det er DAGU, der står for denne del af
projektet. DAGU har i den forbindelse fået
DAGU’s tidligere formand, Mogens K.
Hansen, Fynske fossilsamlere, til at stå for
dette store arbejde.

Det er med glæde jeg ser frem til en for-
håbentlig flot og velbesøgt udstilling, hvor
vi amatørgeologer får mulighed for at vise,
hvad vi står for, og hvor spændende vort
land egentlig er.

Som samlende eller nysgerrig gæst kan man hurtigt
blive imponeret over de mange flotte og imponerende
ledeblokke, fossiler og andet godt, der er udstillet på
museet. Forklarende plancher ledsager de udstillede
stykker. (Foto: Ulla Vibeke Hjuler, GeologiskNyt)


