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Pa stenmesser er det ikke ualmindeligt at stede pa navne, som ikke findes i ovennrevnte
beger, og sperger mao om hvilket mineral, det er, giver det ikke altid resultat.

Handelsnavne for sten.

Det er blevet sagt, at der skrives for lidt om mineraler i vores blad. Hvad ger vi sa ved
det?
At beskrive de enkelte viI fare for vidt. Indtil nu findes der ca. 3700 forskellige
mineraler, De er alle opfert i en amerikansk udgave: Mineral Species, og en tysk:
Mineralienverzeichnis. Begge kommer i nye udgaver ca. hvert 4. ar.
Vores klub abonnerer pa det tyske manedsblad: Lapis. I hvert nummer bliver et enkelt
mineral grundigt beskrevet, desuden er der flotte mineralfotos og beskrivelser fra kendte
findesteder verden over, og hver maned er der gode beskrivelser af de seneste
godkendte mineraler.
Jeg kan absolut anbefale at leese bladet, hvis man er godt igang med at samle pa
mineraler. De eeldrenumre findes i vort kIublokale, og de nye kan fas i cirkulation ved
at betale portoen til den neestepa listen.
Men fer man nar sa vidt, er det bare med at hjemsege biblioteket, kIubbens eller det
offentlige, der findes mange gode stenbeger - ogsa pa dansk. Og eller kombinere det
med beseg pa museer og stenmesser.
Da vi startede vores stenklub for 24 ar siden, var der ikke de muligheder for at se sa
mange forskellige mineraler, sa vores daveerende formand, H. Kock sagde altid: Tag
sten med til mederne! Og det geelder ogsa i dag.
Vi dannede en masse studiegrupper bl.a. om strandsten, sedelsten, fossiler, mineraler
og bjergarter. I de senere ar, har der kun vseret en fossilgruppe.
Er der blandt de nyere medlemmer interesse for andre studiegrupper, sa er det bare med
at sige til.Muligheder for gode danske fund er der stadig. Sidst sa vi flotte eksemplarer
af pyrit/markasit og dolomit fra Fakse Kalkbrud.

Om mineraler.
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Pit gruppens vegne,
Seren Bo Andersen

Vel medt.

Hvis der er spergsmal angaende disse fossilaftener, kan der ringes til enten Henrik S.
Jensen (86 1481 78) eller Seren Bo Andersen (8626 1733) inden almindelig borgerlig
sengetid.

Vi vii hver gang gennemga en eller flere fossilgrupper samt tage andre emner op, som
aftales fra gang til gang. I januar vii der blive talt om indsamling, pneparation og
opbevaring af fossiler. Januars fossilgruppe bliver brachiopoder.

Stenklubbens fossilkreds er kommet godt igang,med 2 afviklede tirsdagsaftener i det
forlebne efterar og med 4 planlagte i "foraret", Mededag er neestsidste tirsdag i
manederne januar, februar, marts og april. Altsa datoeme: 21. januar, 18. februar, 18.
marts og 22. april. Vi modes kl. 19 og slutter kl. ca. 22 i studielokalet pa Aby

Bibliotek.

Fossil-aftener

Hanne Sennichsen.

Hvad er f.eks. Akerit? Jo, det er en bla spinel, som findes i et marmorbrud i Aker,
Sodermanland, Sverige, eller Pakistan-jade, som kan vsere Vesuvianit eller Guanit, som
er Struvit, der ganske vist kan findes i guono.
Der findes beger, som bl.a. tilgodeser disse navne. Jeg har selv en tysk udgave:
Lexikon der Mineralog af Striibel og Zimmer.
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Vi haber, I viI fa gleedeaf medlemskabet og megen god stensnakmed andre medlemmer
til mederne og pa ekskursioneme.

Hanne Frandsen, Ebletoft
UBa Gam, Brabrand

Jesper Hansen, Arhus
Thomas Hansen, Arhus

Klubben byder velkommen til felgende nye medlemmer:

Nye Medlemmer :

Kirsten Rasmussen
Blamunkevej 14
8450 Hammel
tlf. 86 96 18 36

Henvendelse:

6 tommers stensav - geme tynd klinge - kebes.
Kob:

Hans Seth Olsen
Granvej 11, Moseby
9490 Pandrup
tlf, 98 24 57 60

Henvendelse:

Pris alt ialt 3.700 kr.

HB20 slibemaskine med vandtset afbryder.
1 stk. diamantslibehjul 150 x 40 mlm kom 80
1 stk. diamantbeelte 150 x 65 mlm kom 1200
1 stk. Expand pudsetromle 150 x 65 mlm
1 stk. Expand pudsetromle 75 x 200 mlm
1 stk. diamantsav med 6" klinge

Til salg:

Medlemmers keb/salg:
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Stones ApS

Maskmer, udstyr og tuoener til stenshbnrnq.
Maskrner. veerktejog nibehcr til smykketremstilling (guld/s0Ivsmedearbejde),

Qgsasom tuldt monterede vzerksteder.Ra og polerede smykkest'en og smykkehalv tabrikata
Sterling solv I plade. tr<3dog rer

Leverer til mstuunoner. erhverv og private
Egen proouknon at srnykkeforarbejdrunqsrnaskmer
Har eget servicevzerksted og yder texrusk vejtedrunq

Besog vores udstlillng eller rakvrrer katalog pa

ANKU Silver and Stones ApS
Godthabsve] 128- 2000 Frederiksberg - Tit. 318741 70 - Fax 38886006
Abningstider:Mandaglukket, tirsdag - fredagkl. 12-17.30, lardaq kl. 10-13

, Jurll oy ILill uy!>a lu~,," "I freaay, ..

Ravstedhus
Ravsted Hovedgade 51
6372 Bylderup-Bov
tlf. 74 64 76 28

~l~.~!J.

Rekvlrer
KATALOG

Rekvlrer
KURSUSPROGRAM

,--

Salg at vaarkt0j og materiaJer
til stensllbnlng, sfllivarbejde,
emalje og glas.

- kursusstedet for handveerk og design ...

Ravstedhus
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P.S. Det overvejes ogsa at lave en tur til Sydnorge i slutningen af august 1997 - i lighed
med turen i 1995. Herom vil der ogsa vsere mere i februamummeret af bladet.

Peter K.A. Jensen (tlf.: 86 163068)

Pa planleegningsgruppens vegne

I samarbejde med Kaj og Linda LeegdsmandplanleeggerTurudvalget en ekskursion til
Isle of Wright, Sydengland i forsommeren 1997. Planleegningen er endnu i sin
indledende fase, men der meldes ud allerede nu for at lodde interessen blandt ldubbens
medlemmer.
Turen planlsegges at finde sted mellem der 20. maj og den 10. juni 1997 og vii yare 10
dage med 7 dage pa Isle of Wright. Der keres i minibusser (til 7 eller 12 personer
afhsengig af tilmelding) via Esbjerg-Harwich. Der ovemattes i sma komfortable
bungalows pa een. Man vil forsege at skaffe en lokal guide pa een, men Kaj og Linda
Leegdsmand har veeret der tidligere og har derfor et vist kendskab til een,
Turens pris vil formentlig kunne holdes pa omkring kr. 3.00p,- eksldusive kost og evt.
udgifter til guide.
Kaj og Linda Leegdsmand vil vsere turledere, og hertil skal man henvende sig for
yderligere information (tlf.: 86 22 05 50).
Ved klubmademe i november og december vil der cirkulere lister til forelebig,
uforpligtende tilmelding.
Der vil veere mere information om turen i februamummeret af bladet.

Ekskursion til Isle of Wrightfor sommer en 1997
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Vi medtes ved Musikhuset fredag morgen, og efter at have samlet et par stykker op pa
vejen, kerte vi til feergen, hvor vi faktisk kom ombord med det samme. Efter en
behagelig overfart, kerte vi mod Fakse, hvor vi var kl. 14. Vi sa farst museet, som var
veeldig interessant, og jeg tror nok, at nogle af os havde vilde dremme: Tsenk, hvis vi
kunne finde blot en enkeIt flot ting!
Vi bookede ind pa vandrerhjemmets Sleep-Inn, som vi havde helt alene, pakkede ud og
drog sa ned i bruddet, hvor vi fandt en del hajtrender i mange sterrelser, enkeIte krabber
etc. Efter ca. 3 timer med rumpen i vejret, begyndte suIten at gnave, og sa gik det
tilbage til Sleep-Inn, hvor Kaj og Linda lavede en dejlig kalkunret med molbokartofler
til.
Lerdag morgen startede vi friske og udhvilede med morgenmad og hyggede os til kl.
10, hvor vi medtes med Nrestvedfolkenepa vandrerhjemmet. Hans Henrik var virkelig
fin, han gav en lille en til' halsen at hilse velkommen pa.
Hans Henrik fortalte lidt om Faksehullet, og hvor vi ville ga inden frokost, samt hvad
vi ville kunne fmde: Pyritknolde fandt vi ovre i sydenden, og de var fine. Der var lidt
langt at ga mellem lokaliteteme, men stedet med dolomitten var det sa neesten heller
ikke til at komme fra igen. Det var speendende ting vi fandt her.
Efter frokost tog vi bileme med, og nu var der enkelt-koraller, porceleenssnegle, og
ogsa her krabber. Efter en tid i omradet kerte vi op pa toppen, hvor der ogsa var
hajteender, keller etc. Da klokken var fire, kerte Neestvedfolkene hjem, men skulle
medes med os igen sendag morgen. Vores eget hold blev i graven, for der var lige
nogle flere steder, der skulle underseges. Selv gik jeg op ved femtiden, op ad bakken
ved vandrerhjemmet; det var drejt, og jeg gar det aldrig mere!
Da alle var kommet frem, stod menuen pa Kirstens hamburgerryg med risotto, og det
var Ieekkert. Senere fik vi kaffe og kage, og sa var den dag ogsa gaet, sa lidt efter lidt
dryssede vi i seng.
Sondag morgen, vagnede vi til duften af nylavet kaffe, sa det var med at komme ud af
fjerene, selvom vi nok var godt stive i benene. Men sa hjeelper en god kop kaffe og en
lille en godt, sa vi kunne fa jeevnet stevet og pakket bileme. Da vi var klar, var der
ogsa kommet en bil med Neestvedfolk,

En god fossiltur til Fakse og Stevns.
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Pa turudvalgets vegne
Rigmor Kloock

Pa deltagemes og egne vegne takkede jeg Hans Henrik for lederskab, og overrakte ham

et par flasker god radvin fra Chile, og derefter kerte vi til Holtug pa Stevns.

Efter at have faet parkeret, fik vi lidt orientering, hvorefter vi gik ned i hullet. Det var
meget forandret pa blot et ar. Seen var helt udterret, og der var meget mere overgroet,
men der blev da fundet nogle plEne ting.
Efter frokost kerte vi til Sigerslev, et arbejdende brud, hvor aile undtagen mig gik ned
i det dybe hul. Det var en vserre bageovn, for solen var fremme hele tiden, og lidt efter
lidt blev det sa trykkende, at de kom op godt treetteog terstige.
Derfor blev vi enige om at kere ned til stranden og drikke kaffen. Demede var der en
nylig nedskridning, hvor Lars fik hentet et godt stykke med sepindsvin, Der blev givet

tilbud om, at vi kunne blive halvanden time Ieengere,men det var vist for lidt tid. Vi
sagde farvel og tak til vore stenvenner fra Nsestved for nogle gode dage sammen, og
sa haber vi at kunne gere gengeeldherovre engang. Tak til Neestved!
Vi kerte over Kege-Ringsted-Sora til Kalundborg, hvor det blev tillidt sightseeing, et
par ftk set den femtarnede kirke, andre fik lidt til feden, og det var vist en god
afslutning, indtil vi kunne komme med feergenUrd hjem.
Vi var i havn sendag kl. 23.30, og alt i alt havde vi en god tur med meget lidt regno
Jeg har faet respons fra Linda, Kaj og Kirsten, som er nye medlemmer, og som
tilkendegav at de var glade for turen, og at de geme tog med en anden gang.

side 9STENHUGGEREN1996/4



P;j grundlag at fundne knogler
rna Argen;inosaurus 11.1.)og Gigantosaurus reg
nes for at have varet ka:rnper selv i dinosau
rernes verden. Her er de vist i forhold til

f

T. rex, superstar
Hvis man sa Spielbergs film "Jurrasic Park", vii man sikkert med gysen kunne genkalde
sig den scene, hvor en velvoksen Tyrannosaurus jager en bil, som chaufferen forsager
at holde pa vejen. Pludselig er vejen speerret af et veeltet tree. Chaufferen tar presset
bilen forbi, men den jagende keempeleber lige durk gennem trseetog kneekkerstammen
med sit skinneben.
Dette knever selvsagt en vis styrke og tyngde, men det havde dyret ogsa i rigt mill.
Tyrannosaurus ("tyran-0g1en") er navnet pa en dinosaursleegt, der levede i slutningen
af Kridttiden. De var nogle af de sidste rovdinosaurer, somjagede pa Jorden, inden aIle
dinosaurer uddede ved Kridttidens slutning. De var indtil for nylig ogsa de sterste, man
kender, med en Ieengdepa op til 11 m og en veegtpi omkring 6 ton.

Palreontologi
af Jern Madsen, biolog
Man har fundet dinosaurer pa alle kontinenter - selv Antarktis og endog Grenland kan
prale af dinosaur-fossiler. Men nogle af de mest opsigtsveekkende fund geres i
Sydamerika i geologiske lag fra Kridttiden. Her har man bl.a. fundet de tungeste dyr,
der nogen sinde har gaet pa landjorden, og de sterste kedeedere.

Uhyrer fra Patagonien
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Gigantosaurus
Men dette er ikke lrengere rekorden; i Patagonien, Argentina, har man udgravet en
rovdinosaur, der har vreret langt sterre, Dyret har faet det videnskabelige navn
Gigantosaurus, hvilket hentyder til sterrelsen, men samtidig understreger, at den var sa
forskellig fra Tyrannosaurus, at den rna plaeeres i sin egen slregt. Dens kranium er 1,53
m langt, og dens larben maier 1,43 m hvilket far forskeme til at ansla dens lrengde til
12,5 m. Den er oven i keber kraftigere bygget end Tyrannosaurus og har derfor vejet
op mod 8 ton.
Gigantosaurus levede midt i Kridttiden, for ca. 100 mio. ar siden. Den er i store tnek
bygget som Tyrannosaurus, og man rna antage, at den har jaget pa samme made som
denne. For fa artier tilbage, fer dinosaureme oplevede deres renneesancei videnskaben
og medieme, forestillede man sig at keempeegleme dvask vraltede rundt, mens de med
deres indskreenkede andsevner forsogte at fa noget at sede eller finde en mage. Dette
billede svarer slet ikke til, hvad vi ved i dag. Ud fra de millioner af fodspor de har
efterladt, kan man se, at de har bevreget sig som nutidens fugle og pattedyr; hurtigt og
elegant. De har sandsynligvis ogsa haft et hejt stofskifte o~ dermed vreret aktive og
hurtige dyr. De store rovdinosaurer har lebet deres bytte op med en hastighed pa mAske
40 km/t, og med vidtabent gab har de torpederet deres oftest intetanende og hjrelpelose
offer. Pa den made har de kunnet bore teendemened i 30 em's dybde, fla kedklumper
'I" rj"r \';If e-n meter lange O!! 30 em hrede. En fadek.ede af ksemper, sa store rovdvr
har ikke levet af smadyr, hele deres drreberapparatur er indstillet til storvildt. Derfor
har de ikke levet af f.eks. pattedyr, som dengang blot var fra rotte til hundesterrelse,
Kridttidens storvildt var nogle fa krokodiller og en masse andre dinosaurer iser de
pianteeedende.

De planteredende dinosaurer tilherer to forskellige dinosaurgrupper. Der er de mindre
og elegante former, hvoraf de fleste fandtes i Kridttiden; flere af dem gik pa bagbenene.
Og sa er der de kolossale former, sauropoderne, der gik pa aile fire og med deres lange
halse kunne na hejt op i trrekronerne, som de ad af; den lange eller tunge hale virkede
som balaneevregt.
Et sauropodfossil (en titanosaur) dukkede faktisk op nser fundstedet for Gigantosaurus.
Argentinosaurus huinculensis levede for ca. 100mio. ar siden og er den tungeste kendte
dinosaur. (fortseettes side 14)

side 11STENHUGGEREN1996/4



For 200 mio. ar siden var en stor del af jordens landmasser samlet i superkontinentet

Gondwanaland.

Dette begyndte for 180 mio. ar siden at dele sig, da kontinentalplademe satte sig i

SYOAME~:KA

, ANTARKTIS

. /'-~

..........'-,
INOIEN ,.
.~AFRIKA

/

Jorden i mesozoikum

Iguanodon: Plantea
der. Mangler torten
der Brugte torment
I!g tungen Iii at pune
grene I munden med.

Deinonychus: Karnprnaskmenblandt
omosaurerne. Havdeet frygtlndgyden
de vabenarsenat 70 baqudbojedeten
der, starke fangarme med Ire tarhqe.
krogede kl0er og pa anden la en segl
formet klo pil ca. 12 em.

Allosaurus: Rovdyr.001-
keagtlge -,8 em lange t<Bn
der. Kra;;"e bagben.Srna
forlemm~' :ned tre skarpe
kler. B\'l1e:yr Formentl'g
plante<l'J,'e

Diplodocus: Fredellg
~la1te<BderEnormhale
Ci115 meter. cer fo~
~Ientilguemescm va
~enmod rovdyr. og en
hats pa 9 m

Euraptor: Denn,dt,: 2eldste
JIr~'s~Jr tlle\ tuncet ' 99' at ep
;l·JI:-:lil~~S/..stI.J:J=nL Euraptor
='J9~n~.: ~Ovjyr' itevede tor

ca 220 m«.. a: sider 09 er den
n,dt'~<Bldst"xendte dinosaur.

pattecyr
agtig
krybdyr

Thecondont.
dinosaurernes fortader

~ Lrengde Erythrosuchus
~ 4.5m _

Lycaenops, ~ p&ae:
140150

Dinosauremes tidsalder: Mesozoikum
210 200 190 180 170 160220230240

.. Palceozoikum
Millioner !ir siden: 250
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,I
J er det til Argentina, vi skal kaste blikket.

J Ved feddeme af Andesbjergene i det nordvestlige Argentina findes nogle geologiske

lagserier fra Trias, altsa fra netop den periode, hvor dinosaueroe opstod. De geologiske

lag er oprindeligt aflejret med de eeldstenederst, men de er blevet skubbet op - bl. a.

under Andesksedensdannelse - og ligger nu som en veeltetstabel aviser. Man kan derfor

beveege sig tilbage gennem tideroe uden at skulle grave ned i jorden, men i stedet ved

at ga fra lag til lag.

Hvorfor og hvornar dinosaureroe opstod, kan en reekkenye fund kaste Iysover, og igen

beveegelse. Og for 100mio. ar siden, da Gigantosaurus og Argentinosaurus levede, var

superkontinentet blevet opdelt i en reekkemindre landomrader, Afrika og Sydamerika

var ved at have faet deres endelige form og ogsa Indien, Antarktis og Australien kan

genkendes.

Edmontosaurus: Kunnt gi; P2 sa
vel to sam fIrE Den Havde j;IPilQl,'

ge tyggeplaaer mec om>,ring 1:I'JC
tencer. t.eveden..a at paOjer'Jk
ker. naletrreer og nreqner. Fald:
en tand ud, vokseoe en nl' fref'!'

Gigantosaurus: Denne rovdinosaurer
var 12,5 meter lang og veiede op mod
8 ton. Den er Sa forskelJig fra Tyranno
saurus. a! den rna have !iih011en SiP,"

lig slregt. De var de sterste k0dredere.
der nogensinde har qaet pi! landprden.

Argentinosaurus: Den er den
tungste dinosauer som hidtil er
fundet. Argentinosaurus var en
plantereder, der vejede 80-100
ton og var godt 30 meter lang.

Styracosaurus: Ptanteesoer.
Havde nresehorn og en "kra
ve" af seks store hornlignen
de takker, der formentlig skul
Ie beskytte mod bid i nakken.
Frerdedes i flok.

tee
en
snt
utte
nee.

:t~ 30~. 10-13mJ _..,.
y,' POI'~ _A' ~ \I fit"

Argen~'nosaurus . Edmonto-~eSOhiPPUS ..
. saurus ~ Demothenum

5,5 125
, m, " Menneske

Iguanodon Styracosaurus Gigantosaurus Pakicetus, terste hval Halvaber09 aber

Kamozoikum: Pattedyrenes tid
50 40 30 20 10 Nutid607080120130o 100 V 90110

JP-grafik MA:":Jf\;GDe nyfundne krempedinosaurer Gigantosaurus og Argentino- :
saurus levede i kridttiden for ca. 100 rnlo. ar siden. i

I
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Vannblodede ogler?
Knoglestrukturen i de fossile knogler kan fortselleoverraskende meget om dinosauemes
liv; bl.a. kan den lade ane, om dyrene havde en konstant kropstemperatur ligesom fugle
og pattedyr, eller om de som krybdyr var afheengigeaf varme fra omgivelseme. Det
tyder pit, at nogle dinosaurer havde et hejt stofskifte og voksede som pattedyr, mens
andre var vekselvarme som krybdyr.

(fortsar fra side 11)
Den anslas at have vejet 80-100 ton, fordelt pa godt 30 m; bagbenet var 4,5 m langt.
Ligesom Gigantosaurus var den maske ikke blandt de leengstedinosaurer - der kendes
sauropoder pit mere end 35 m - men den var kraftig og tungt bygget; de kraftige ryg
hvirvler er f.eks. op til 1,5 m heje. Det argentiske fund har vippet de nordamerikanske
ksemper af pinden, og de beerer ellers navne som seismosaurus (""'glen, der ryster
jorden H), supersaurus og Ultrasaurus.

Folo: CARLOS GOLDE,
!)en argentinske palceontoloq Rodolfo Coria, der deltog iud-
:.''-'wningen, renqer her kcebetifra Gigantosaurus - det sterste rovdyr pa landjorden
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Stort udvalg af sjeeldne mineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

]HIede g(8l~auf(dl
Storgade 71, 8882 Faarvang

Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

Jvllands-Posten

Det er ikke klarlagt, om de store, planteeedende dinosaurer var ensvarme. Det er sveert

at fatte, at et dyr pa 80 ton og med et hejt stofskifte skulle kunne finde fede nok.

Datidens flora bestod hovedsageligt af planter, der havde sveertfordejelige blade. For

at fa nok at eede ma dyrene derfor have eedtog nedbrudt kolossale meengderplantekost
hver dag, og hvordan skulle det kunne lade sig gere med deres relativt sma og svage
teender? Sansynligvis havde de en slags krase til hjelp - man finder ofte en meengde
slebne sten i brysthulen pa sauropodfossiler - men det er en relativ ineffektiv metode.
Derfor er der meget, der tyder pa, at de keempemeessigeplanteeedendedinosaurer nok
var vekselvarme, mens i hvert fald nogle af rovdinosaurerne var ensvarme. Det er
faktisk et eksempel pa, at for megen god omtale kan veere af det onde: Nu har vi
endelig indset, at dinosaurerne var meget avancerede dyr, men jo sterre og dermed
mere eerefrygtindgydende de er, jo sveerere er det at tro pa, at de ogsa var ensvarme.
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London - Der er fremlagt nye beviser for, at der har veret liv pa planeten Mars, og
faktisk kan det vise sig, at der stadig er en form for liv pa Jordens naboplanet, hed
det nylig i en erklering fra det britiske handels- og industriministerium.
Det er forskere fra Det Abne Universitet og Naturhistorisk Museum i Storbritannien,
der har bekreftet, at endnu en meteor fra den rede planet indeholder organisk
materiale, hed det i erkleringen,
I august udleste eksperter fra den amerikanske rumfartsadministration en sensation,
da de hevdede, at en Mars-meteor, der blev fundet i Antarktis i 1984, indeholder
spor efter mikro-organismer.
De nye oplysninger kom- frem under et mode blandt videnskabsfolk, der med den
britiske forskningsminister, Ian Taylor, som vert dreftde muligheden for liv pa
andre planeter.
Erkleringen fra ministeriet sagde, at hvis de nye beviser accepteres, kan der have
veret liv pa Mars for blot 600.000 ar siden.
Geologisk er 600.000 ar at regne som "for nylig", og ifelge eksperter kan det
betyde, at der stadig kan eksistere liv i beskyttede omrader pa Mars.
Den meteor, som amerikaneme undersegte, kaldes ALH 84001 og menes at vare

3,6 mia. Ar gammel. Den blev hamret 10sfra Mars' overflade og sendt ud i rummet,
da en asteroide slog ned pa planeten. Millioner af ar senere slog ALH 84001 sa ned
pa Jorden.
Den nye meteor, EETA 79001, blev dannet for 180 mio. Ar siden og er derfor
meget yngre end dens amerikanske fetter. Den blev ogsa hamret 10s fra Mars og
sendt ud i rummet af et asteroidenedslag, men dette nedslag fandt ferst sted for
600.000 ar siden. EETA 79001 blev fundet i Antarktis i 1979. (RB-AFP).

Nye beviser for liv pa Mars
Maske eksisterer det stadig, mener britiske forskere
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Krater pa Mars' overflade. Ved nedslag af en asteroide blev et meteor hamret les og
flej mod Jorden. Maske med vidnesbyrd om liv.
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Rammeme er pompase, Carlo Meller, der bor i Holstebro, udstedte for nogle ar
siden et stort hjertesuk i den lokale avis over, hvad der skulle blive af hans samling,
oar han ikke var mere. Ingen af bemene var interesseret i den fredrende geologiske
interesse.
Hjertesukket medferte en rekke henvendelser - blandt andet fra Folkeuniversitets
centeret Skerum Melle ved Vemb, vest for Holstebro.
- Vi var optaget af Carlo Meller, fordi han jo netop er et eksempel pa et menneske,
som er blevet optaget af et videnskabeligt emne og selv har skaffet sig en stor viden
pa omradet, siger Anna Elise Villemoes.
En levende illustration af hele folkeuniversitetstanken, hvor den folkelige og viden
skabelige verden setter hinanden stevne. Carlo Meller har arbejdet i skattevesenet
og veret hotelejer. Stenene, geologien, er den altopslugende fritidsintersse. Sin
viden om sten har han selv lest og spurgt sig til.
Skerum Melle-folkene havde egentlig forestillet sig, at der kunne indrettes et hjerne
i en af udlengerne til Carlo Mallets samling, "men det tilfredsstillede ikke Carlo
Meller", konstaterer centerlederen.
I stedet har han nu faet et helt hus, og ikke bare et almindeligt firkantet et af stan
dardtype, men et monumentalt teglhus, der ligger som en skulptur i landskabet,
tegnet af en af dansk kunsts store navne, Per Kierkeby.
Han har tilmed gjort det uden honorar, af interesse for stedet og hengivenhed over
for sin gamle lerer, geologen professor Arne Noe-Nygaard, som var aktiv omkring
oprettelsen af folkeuniversitetscenteret pa Skerum Melle. Per Kierkeby er selv geo
log.

Et hjertesuk

- Det var godt du kom, Carlo, for der er en af stenene, der grader.
Centerleder Anna Elise Villemoes siger det ikke, men det ligger i luften: Den sayner
nok sin samler. Carlo Meller bar samlet sten - mineraler, bjergarter, smykke- og
edelsten - i 40 ar, og nu har han givet det hele vek.
Men Carlo Meller kommer pa beseg og konstaterer prosaisk, at det ikke er savnet af
ham, der far stenen til at grede, men luftfugtigheden i det uopvarmede rum, som er
ved at oplese den lyserede klump stensalt fra USA, der er tale om.
Det er ikke alle sten, der er lige solide. Meller forneller om engang, han i Marokko
kebte et dejligt knaldblat eksemplar, som under den efterfelgende renselsesproces
opleste sig i det rene blanelse.
Endnu er kun en del af samlingen pakket ud og anbragt i de fomemme gamle
mahogni-montrer, Folkeuniversitetscenteret i Skarum har lant fra Geologisk Mu
seum. Det er ogsa en mand herfra, lektor Erik Schou Jensen, som skal foresta de
skiftende udstillinger af den 86 arige stensamlers livsverk.

Hus til sten og stj erner
AF J0RGEN STEENS
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Nasrformand og uunanvtager til folkeuniversitetscenteret, lektor Gudrun Aspel,
skrev til ham: "Vi liar brug for et hus til sten og stjerner", og Per Kierkeby kom en
merk eftermiddag og Anna Elise Villemoes fortalte ham hele Skerum M011eshist
oriel - og inspireret heraf tegnede han imens den farste grundlaggende skitse til
huset.
Et hus rued strebepiller. tarn og kuppel.
- Jeg kalder det "katedralen", betror Carlo M011er,da vi nermer os.
Et hus geunemsyret af ideindhold, med udstillingsrum til stensamlingen, en "grotte"

Stor himmel

Pa Kierkebvcs sten- /)5 Hjt'ntt'IIII,\ hurfuct t'll monumentat udtormning !Heci ,fnl'ht';Jlller. llim ".i.! knppei. Det nunmt'f udsrillingslokale og vierksted. ().~
der er pluds ttl en kikkrrt i kupien. t Foto: Oft' .\4(1nt'1Is(',,)

side 19STENHUGGEREN1996/4



Derfor var det naturligt at kade tingene sammen - sadan som man i det bele taget
ynder det pa Skerum Melle, hvor man ikke mindst gerne keder fortid sammen med
nutid og fremtid: Vi skal erindre og bruge af fortidens erfaringer til at imedekomme
en ny tids udfordringer.
Som det for eksempel sker i det projekt, der er igang om den danske andelsbevegel
se, hvor man forestiller sig, at blandt andet de esturopeiske lande kan lere af den
genrejsning, der i forrige arhundrede lagde grunden til det danske demokrati og
velferdssamfund.
Pa samme made kan der drages en linie fra fortiden til Per Kierkebys nutidige tegl
bygning. Anna Elise Villemoes' bedstefar, Niels Villemoes, harte til den ny tids
oplyste bondestand, og efter et ophold pa Askov Hejskole udviklede han et aktivt er
bvervsliv ornkring Skarum Melle. En af aktiviteterne var et teglvzerk - "Danmarks
ferste industrialiserede teglverk", siger Anna Elise Villemoes - med murstensmaski
ne og ringovn. Teglverket var i brug til 1957 og bar i dag sat sig spor i et teglverk
smuseum pa Skerum Melle - et af stedets "erindringscentre", som ogsa omfatter et
Iandbokekken og "Den gamle Brugs",
Derfor var det oplagt, at huset til sten og stjerner skulle bygges i tegl - et materiale,
som Per Kierkeby i det hele taget bar givet en fremtredende plads i sin kunst gen
nem sine teglskulpturer.

Et teglvrerk

til den kikkert, man far - engang.
Pa Skarum Melle er man vant til, at tingene stille og roligt udvikler sig i takt med
at iherdige ansegninger om tilskud giver afkast. Selv om Skarum Melle er kommet
pa finansloven, skal der fortsat sages hjelp til de enkelte projekter hos private fonde
og det offentlige.
Per Kierkeby-huset har kostet omkring 2,5 millioner kroner. De fleste af pengene er
kommet fra Ny Carlsbergfonden og Augustinusfonden, og en teglverksejer har solgt
de rede mursten til rabatpris.
Selv om kikkerten endnu mangler, er der kontakt med en astronom, og det finder
Gudrun Aspel noget mere vigtigt, for det giver muligheder for kurser og seminarer
om astronomiske emner.
At huset ogsa skulle vere for stjerner, har en enkel, logisk forklaring:
- Vi har en stor himmel herude med det flade land og ingen storbyer med kunstigt
lys, siger Anna Elise Villemoes.
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For Iigesom med frimerker hytter
ogsa stensamlere, og som alle samlere
har ogsa Carlo Moller haft en
ambition om at fa sin samling sa
komplet som muligt.
En ambition, der har bragt ham pa
.stenrejser til alle de europeiske
hierglande til Svdostasien. Au-rralien.
Afrika og Nordamerika. Alligevel rna
han erkende, at samlingen, trods aIle
anstrengelser, aIdrig bliver komplet.
- Da jeg begyndte at samle i 1956
havde man registreret 2000 forskellige
mineraler, i dag er der over 3000,
men bjergarterne, de er tallese. Der er
hovedformerne som granit, diorit og
basalt, men sa er der milliarder af
mellemformer.
Carlo Moller har det meste af sit
erhvervsaktive liv vzeret ansat i skatte
vesenet i Kebenhavn, indtil han i en
moden alder sagde op pa grund af
darligt arbejdsklima:

Carlo Molle« ng .1.l1IW Elise \ ·il/t!.II!IIt'.\ med t!n atde omkring
~_'(JOsten I dct 1/\(:' !il/Ylll!ing,I,,/,:_~:;(.' I Per Kierkebv« arkitek
't-ni»]: spccndcn.tr stcn- 0':; snernctms. IF,J(n' 0/(:' .\4t1rrensen.1

Ambitionen

Aniatargeologen Carlo Moller. 86 ar, er netop blevet udnzvnt til zresmedlem i den
lokale stensamlerklub.
Sadan som det kun er ret og rimeligt for en mand, hvis hjerte banker for sten, og
som kan tale i timevis om de eksemplarer, han har fundet, hakket ud af bjergsider
eller handlet sig til pa sine mange rejser rundt i verden.
Selv om hans samling - den han nu har skenket til Skrerum Molle - pa 40 ar er
vokset til at omfarte 1100 mineraler. 700 biervarter 40n ,;no smvkke- ()!! edelsten
og 75 fossiler, har han stort set rede pa hver eneste af demo Hvor stenen blev kohl
eller fundet, hvem der har roreret ham den - en del er gayer fra iser tyske geolog.
- eller rued hviIken samler, der er hvttet.

Carlo Moller har rejst det halve af verden rundt for at finde fund til sin sam
ling

Med bjerte for skanne sten
AF J0RGEN STEENS
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Dr: er skenheden isr(l1cne.
d. rc.~[urmcr {/(' fa/Tel:
OIT cqnager CUI:/:!Malia.""-'_............!:lL___ _.!J! som her studereren monnr

med smvkke- (I)? a:dc15!CI1.

(Fora: Ole Mortensen i

Det val et tilfeldigt mode, der i sin tid
satte samlermanien igang. En oplevel
se. hvor det ogsa var stenenes skenhed
og glzeden over den, der stod i cen
trum.
- En fredag, hvor jeg gik en tur pa
Strandpromenaden i Kebenhavn, kom
en dreng pa 10-12 ar cyklende. Han
sang og flejtede, og da han var lige ud
for mig, stoppede han op og rakte en
hand ud: - Se, hvad jeg har her.

i Hele handen var fuld af sma sten,
i Nogle var hvide, andre glitrede som
I guld og selv. Stenene havde han faet

_._..., riede ved havnen, fortalte han. Der var
kommet et skib ind fra Grenland. Pa
det tidspunkt havde jeg lest sa meget
om mineralogi, at jeg kunne fortelle
drengen, at de hvide var kryolit, "s01-
vet" blyglans og det, han kaldte guld,
kobberkis.
Som tak for forklaringen fik Carlo
M011eren af stenene. Sommeren efter
studerede han skattevesen i 0strig og
korn hjem med flere sten - samt en
beslutning om, at neste ar ville han pa
stentur, og det udviklede sig sa til
samlingen, der kom i sten- og stjrne
hus pa Skerum M011e.

- Og sa syntes jeg ogsa efterhanden, det var lidt trist at skulle rundt og pante hos
dem, der darligt ejede salt til et reg.
I stedet nedsatte han sig sam hotelejer pa Langeland, men flyttede sa siden til
Holstebro, hvor han har haft sin samling i et lille overfyldt verelse, og i bogreolen
har han omkring 80 danske og udenlandske boger om emnet. Det er herfra, han har
sin viden.
Det, der fascinerer ham ved stenene, er skenheden, deres farver og former:
- Perst og fremmest farverne. jeg har altid vzret vild med farver, fastslar han.
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SKJERN Fredensgade 38 . 6900 Skjem
Telefon 97 35 16 00
Abent mandag-fredag kl. 9-17
Ll!rdag kl. 10-13

ALT TIL HOBBYARBEJDE
inden for stenslibning
og smykkefremstilling
- stort udvalg i stene
fra hele verden.
Besog 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,
teg lvzerker, grus
gravning og torve
sksering i Keben
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.

Ge%gisk Set
BORNHOLM

Ge%gisk Set
Det nordlige
Jylland

Nyhed fra GEUS:
Fra det nordlige
Sokkelund



Deadline for februarnwnmeret af STENHUGGEREN er 6. januar 1997.
Materiale sendes til Karen Pii.

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

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

La. d. 8/3 97. Generalforsamling

Le. d. 812 97. Klubmede pa Aby Bibliotek
Seren Bo Andersen: Geologiske undersogelsesmetoder stort og
smat,

La, d. 11/1 97. Klubmede pa Aby Bibliotek
Peter K.A. Jensen: Menneskets udvikling

Le. d. 14/12 96. Kubmede pa Aby Bibliotek
Det traditionsrige julemode - dvs. at klubben har kage til salg til
jeres medbragte kaffe/the, og at der er stort lotteri med mange
gevinst~r inden for vores interesse: mineraler, fossiler m.m.

Program for Jysk Stenklub vinteren 1997.
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