StifteCsen PaCeo
qeofogy Center
Hur sag djurlivet ut for f1era hundra
miljoner ar sedan. Pa vilket satt paverkas
livets utveckling av miljon? Vad ar det
som gor att djur har konserverats i
bergen? Svar pa dessa fragor och manga
andra kan du fa genom att besoka
Stiftelsen Paleo Geology Center. Hal'
reser du genom naturens egna dagbok,
foljer livsutvecklingen pa Jorden och ser
det fascinerande handelsefOrloppet!
1995 sIal' vi upp dorrarna fOr det
geologiska centret, som visar en
varldsunik samling av platabergens
fossil, mineral och bergarter. I
Lidkopings omedelbara narhet finns
samlingarnas vardefulla kallor; t ex
Kinnekulle, Billingen och Falbygden.
De ofta utsokt bevarade och varsamt
framknackade forsteningarna fOrmedlar
en bild av vara nannaste omgivningar
som ar narmare 500 miljoner ar gamla!
Hos oss kan du pa egen hand, eller med
guidens hjalp, uppleva Vastergotlands
berggrunds- och djurhistoria med alla
dina sinnen genom att fOlja
bearbetningen av fynd som gjorts.
Manga av de 450 miljoner ar gamla
meteoriter som hittats i varlden Finns
bevarade har! Deras mysterium ar annu
olost.
I samarbete med Stockholms universitet
bedriver Stiftelsen Paleo Geology Cel/ter
ocksa forskning och utbildning inom
geologi. Med hjalp av mycket modern
utrustning, avancerad teknik och
gedigna kunskaper ligger vi langt
framme inom det geologiska omradet.
Oppet for besokare fr om den 6 Juni.
Dagligen kl. 10-15.
Entre:
Vuxen: 30:Grupp om minst 15 personer:

20: -/person
10-17 ar: 15:Barn under 10 ar i malsmans sallskap:
gratis.
Vi erbjuder bl a fOljande:
- en unik samling av vastgotabergens
fossil, mineral och bergarter fran
tidsperioderna kambrium, ordovicium
och silur
- en utstallning med tidskavalkad en
komplott stenbrottsprofil,
vilken ligger till grund for utbildning
inom vastgotska kambrio-siluriska
avlagringar
- ett standigt vaxande bibliotek
- modern maskinellutrustning
stereomikroskop (Zeiss),
axioskop (Zeiss) med polarisator.
Fran dessa: bildoverfOring till monitor,
mojlighet till fotografering och
filmning av studieobjekten, bearbetning
i datorer for att sparas, faxas eller
skrivas ut, genom audiovisuell
overforing visa bilderna i annat rum fOr
att t ex undervisa samlidigt
- samtliga datorer kopplade i natverk
- tillgang till databas med all kand fossil
fran Vastergotland i bild
- verkstad fOr bearbetning av fossilt
material
- prepareringsverktyg.
- Laboratorium:
sagmaskiner med diamantklingor; fOr
fossilt material upp till storlek 80 mOl i
diameter
polennaskiner
dragskap fOr upplosning av fossilt
material
- tillgang till videokamera,
videobandspelare och TV
- fotolaboratorium dar du kan fa dina
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bilder framkallade omgaende.
- Shop med alit fran vykort och
planscher till fossil och mineral all kopa.
- Logi i narheten av stenbrolten.
Vi kommer aven alt erbjuda guidade
turer pa Kinnekulle respektive Billingen.
Genom all deltaga i vara Kunskapsresor
kan man utforska de unika
Vastgotabergen pa narmare hall med
guidning och prepareringsmojligheter
vid Paleo Geology Cellter inklusive logi
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fOr all hilta fossil och andra fynd all
lagga till sin privata samling. Onskas
mer information om Kunskapsresorna,
vanligen kontakta oss'
Stiflelsell Paleo Geology Cel1/er

Fabriksgatan 4
531 30 Lidkoping vid Vanern
Bokning och information:
Tel. 0510-884 80
Fax. 0510-884 99
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ELECTROLUX NORGE A/S
EIDSVOLLFABRIKKEN
2073 B0N
TIl. 63 95 10 10
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Arets hojdpunkt! XIII:e Internationella
Mineral- och Stenmassan
i Viisten'is, 7-8 oktober.
Byte och fOrsaljning av
mineral, smycken
och slipade stenar mm.
Fri parkering. Frill intrade. Servering.
Vagvisning fran El8 (Rocklundamotet) i Vasteras.

Packa in familj och vanner i bilen och kom hit.
For mera info kontakta: Lennart Ohman, Hogviltsvagen 3, $-722 42 Vasteras.
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