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1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning,
3. Aflseggelse af regnskab.
4. Valg af formand (A. Buus er villig til genvalg)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Pa valg er:
Peter K. A. Jensen (villig til genvalg)
Hans Jern Mikkelsen (villig til genvalg)

6. Valg af 1.- og 2. bestyrelsessuppleant.
Nuvserende er Wanda Christensen og Hanne Sennichsen
(begge villige til genvalg)

7. Valg af 2 revisorer uden for bestyrelsen.
Nuveerende er Sven Sennichsen og Henry Weinkouff.
(begge villige til genvalg)

8. Valg af revisorsuppleant.
Nuveerende er Jytte Frederiksen.
(villig til genvalg)

9. Fastseettelse af kontingent for det kommende regnskabsar,
10. Indkomne forslag: Forslag der onskes behandlet under dette punkt, indsendes

senest 8 dage inden generalforsamlingen til formanden.
11. Eventuelt.

Der atholdes generalforsamling lerdag d. 8/3 kl. 14.30
Dagsorden ifalge vedteegterne:

Generalforsamling:
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Ingemann Schnetler.

I Tyskland bar man en lang tradition for at beskseftige sig med lese blokke og iser
deres fossi1er, og der er i tidens 10bkommet mange artikler om dette emne. Da de lese
blokke i Nordtyskland jo kommer fra Skandinavien, bar mange af disse arbejder veeret
af stor interesse, ogsa for danske geologer og samlere. Et godt eksempel herpa er 3
artikler, der udkom i 30'erne og som behandlede paleocene blokke og deres fossiler.
I de sydestlige egne af Danmark kendes der mange af disse blokke, og artiklerne, der
er skrevet af den tyske palseontolog Roedel, bar stor interesse, idet sadanne blokke ikke
er behandlet af danske geologer siden Gronwall, 1904.
I Tyskland udgives tidskriftet "Der Geschiebesammler", og dette tidsskrift bar nu f'aet
selskab af et nyt tidskrift, der meget passende bedder "Erratica, Monographien zur
Geschiebekunde". Dette tidskrifts farste nummer foreligger nu, og ifelge udgiveren er
det et tidskrift, der offentligger sterre arbejder om studiet af lese blokke i form af
afsluttede bidrag, der er af almen eller videnskabelig interesse. Det ferste nummer
omhandler bleddyrfaunaen i den sakaldte "Sternberger Gestein", en lesbloktype, der
iseer er almindelig i Mecklenburg i det tidligere DDR, bvor den findes i mange
grusgrave. Den kendes faststaende i en lergrav ved Malliss. Blokkeneudmserker sig ved
et meget stort fossilindbold og bar veeretkendte i snart 300 ar, og det var deres fauna,
som den store tyske geolog E. Beyricb valgte som type for den af bam opstillede
periode 0vre Oligocsen. Fossilerne er iseer bleddyr, d.v.s. snegle, muslinger og
seteender, men ogsa f.eks. fisk, krabber og sepindsvin kendes. Lesbloktypen findes ikke
i Danmark, men faunaen bar et stort antal arter fselles med det danske 0vre Oligoceen,
som iseerkendes fra 0stjylland (Brejning, Juelsminde, Hjarna, Jensgard, Begeskov, Nr.
Vissing) og Limfjorden (Lyby Strand, Mogenstrup, Silstrup, Lodbjerg). Klassiske
lokaliteter som Arbus, Cilleborg og Sophienlund er nu forsvundne.
Da artiklen i "Erratica" indeholder en lang nekke tremragende atbildninger (tegninger)
af arter, der ogsa findes i Danmark, er den af stor interesse for danske samlere og
geologer. Artiklen er ogsa belt "up to date" med fossilnavne, sit den vii veere et godt
redskab til fossilbestemmelse. De klassiske danske arbejder (Ravn, 1907 og Harder,
1913) er pa mange mAderfoneldede. Det nye tidskrift kan altsa varmt anbefales danske
samlere, ogsa da det pa aile mader er af b0j kvalitet.
Artiklen bedder: Die Molluskenfauna des oberoligozanen "Sternberger Gesteins"
(Cbattium) von Norddeutscbland og er forfattet af H. Moths, A. Montag og A. Grant.
"Erratica" kan bestilles hos udgiveren:
Dr. Frank Rudolpb, Bahnhofstrasse 26, D-24601 Wankendorf.
Prisen afhsenger af artiklernes omfang. Bind 1 koster 36,- DM, og det er muligt at
abonnere. I sit fald rar man 10% rabat.

Nyt tidskrift om lose blokke
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2. Ssndag den 8. Juni 1997: Hollerup, Sofieniund, 0ist.

Vi modes ved Musikhuset i Arhus kl. 830 og kerer i samlet flok i private
biler til stationen i Lanqa, hvor vi rnedes med Ingermann Schnetler, der vii vre
re vores guide hele dagen.

TURLEDER: RIGMOR KLOCK, TLF.: 86-969557
TILMELDING: TIL RIGMORKLOCK ELLLER pA KLUBM0DERNE I VINTER.

Turen gar til Moleret ved Silstrup Klint syd for Thisted. 'Efterf01gende til Skyum
Bjerge nord for Thisted, hvor der skulle veers mulighed for at finde krabbebol
ler, koraller, sepindsvm forkislet tree m.m.

Vi modes ved Musikhuset kl. 800. Der keres enten i private biler eller mini
busser - dette aftales ved mederne og afhrenger bl.a. deltagerantallet.

1.Ssndag den 4. Maj 1997: Si/strup KlintlSkyum Bjerge

Turudvalget har planlagt to endagsture i foraret 1997.

EKSKURSIONERFOURET 1997
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Hanne Sennichsen6. december, bustur til Hamburgmessen

Stenmesser 1997.
Kvaglundhallen, Esbjerg
Tommerup, Fyn
Arbus Firma Sport, Hasle
Goteborg, Sverige
SFS-hallen, Senderborg
Kopparberg, Sverige
Badmintonhallen, Skagen
Rofi-centret, Ringkebing
Gjevik, Norge
Ryhallen
Moss, Norge
Nestvedhallen
Assentofthallen, Randers
Miinchen, Tyskland
Hamburg, Tyskland

pATURUDVALGETS VEGNE
PETER K. A. JENSEN.

•fl
8.- 9. marts

5.- 6. april
19.-20. april
26.-27. april
31. maj-l. juni
14.-15. juni
19.-20. juli
9.-10. august
22.-24. august
6. - 7. september
25.-28. september
11.-12. oktober
25.-26. oktober
21.-23. november
5.- 7. december

TURLEDER: PETER K.A. JENSEN, TLF.: 86-892858
TILMELDING: TIL PETER K.A. JENSEN ELLER pA KLUBMftJDERNEI VINTER•

Ferst beseqer vi Hollerup, der er en s0aflejring fra sidste mellemistid (Eem),
og hvor der er fundet rester efter et af neanderthalernes rnaltider, Derefter
fortsaettestil Sofienlund lergrav, hvor det fredede oligocaeneprofil beses inden
der fortsaettestil det plastiske ler ved 0lstlHinge. Her tilbringes resten af da
gen.
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Peter K.A. Jensen

Man kan ogsa tilmelde sig pa lister, der cirkulerer ved klubrnederne.

KAJ OG LINDA LIEGDSMAND, TLF.: 86-352740.

TILMELDINGEN OG INDBET ALINGERNE SKAL FOREGA TIL

Aile deltagerne vii ta detaljeret information om det praktiske i forbindelse med turen,
afgangstider o.s.v. i god tid inden afrejsen.

Deltagerantallet vii blive tilpasset antallet af szeder i de lejede minibusser. Safrernt der
er flere tilmeldinger, end der er plads til, anvendes princippet om "forst til m0I1e.... "

Restbelebet skat betales senest l.Maj 1997.

Tilmeldingsfrist: I. April 1997 tilmeldingen er bindende og samtidig med
tilmeldingen eller senest I.April 1997 skal der indbetales depositum pa kr. 1.500,-.
Depositum tilbagebetales IKKE ved afmelding efter l.April 1997.

Prisen forventes at kunne holdes pa ca. kr. 3.000,- ekskl. kost.

I. Turen vii yare ni dage og foregar i tiden 23.-31. Maj 1997 inkl.
2. Der keres i minibusser og sejles fra Esbjerg til Harwich.
3. Der startes med to overnatninger pa fastlandet, neermere betegnet den engelske

sydkyst overfor Isle of Wright, hvor to verdensberemte, meget fossilrige lokaliteter
beseges.

4. Herefter fire overnatninger pa Isle of Wright.

Det synes nu sikkert, at turen til Sydengland bliver til noget i 1997. Steen Andersen,
Fredericia har med 99% sikkerhed givet tilsagn om at veere guide pa turen. Efter
samrad med Steen Andersen er der eendret lidt i programmet som felger:

TGLAND~
----NGWD MAJ

;-, ,...
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Peter K. A. Jensen.

Prisen ligger enJnu ikke last. men vii sandsynligvis ligge pa I.OOO-I.SOI) kr.

Der vii komme tlere detaljer pa klubrnoderne her i vinter samt i april-nummeret at"blader. Mere in
formation og tilrnelding hos undertegnede pa tlf.: 86-892858 etter kl. 17. Det vii ogsa vrere muligt
at tilmelde sig pa klubmoderne.

1. Torsdag 2li. Aug.: Sejllads Frederikshavn/Hirtshals - Larvik

~ Fredag 29. Aug.: Hoydalen gruver iDrangedal (Kaj-Peder Tveiu: 35 forskellige. tildels sja-ldne
rnineraler i pegrnatitgange. Adgangen er gratis. men man skuI betale kr. 30.- pr. kilo mineraler.
som man sleber rned sig. I ornradet er der en butik, ··..\rna.wninen·· med mineral- og handv.erks
udsalg. 10 kill dertra ligger en campingplads rued hyner

3. l.ordag 30 .. Aug.: Forskellige minerallokaliteter iTvedalen meJ Inguh Burvald sorn guide.

~. Sondag 31. Aug.: Larvikit-brud m.m. i Tjolling-ornradet ved 1arvik - rned Frode Andersen 50m

guide, Hjem sondag aften.

Den forelobige plan er som falger:

I tiden 28. - 3 I. August 1997 arrangeres der en tur til Norge i lighed med turen i 1995. Jeg har lavet
en forelobig aftale med tre nordmeend vedr. lokaliteter i det sydostlige Norge. I lighed med tidligere
regner jeg med, at vi korer i minibusser til otte personer samt overnatter i campinghytter eller lignen
de.

II EKSKURSION"TIL NOIlGE AU6UST-J997I
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(RB)

Det dansk-grenlandske selskab, Nunaoli, leder efter guld fern forskellige steder i
Grenland.
Eftersegningerne sker ved Nanortalik, Bjernesund ved Qeqertarsuatsiaat, NuukFjorden,
i Diskobugten ved Saqqaq og Qasigiannguit samt ved Ammasalik.
Der er et guldpotentiale pa vestkysten, men forelebig er der ikke fundet tilstnekkelig
maim af en ledighed, som kan danne grundlag for en egentlig produktion.
Den gennemsnitlige ledighed ligger pa omkring fire gram pr. ton. Det er ikke
tilstnekkeligt for minedrift, som kreever en ledighed pa mere end 10 gram pr. ton for
at veere rentabel.

Guldjagt fern steder i Gronland

. Hanne Sennichsen

Vores medlem gennem mange ar, Johan Clausen dede i midten af november 1996.
Johan havde veeret pa plejehjem i nogle ar. Men far den tid er vi mange, der husker og
mindes ham som et aktivt medlem, der sammen med Inger altid medte op til meder,
studiegrupper samt de mange ture i indland og udland.
Der blev ogsa tid til ture udover, hvad ldubben arrangerede, og i "rugbredet" var der
altid plads og hjerterum til et par ekstra medlemmer.
Undertegnede mindes mange gode ture til stenmessen i Kopparberg og de om
kringliggende mineralfindesteder, Medens helbredet endnu var godt, ser jeg for mig,
Johan svingende den store hammer for at hugge gode ting ud til Inger. HUID0retvar i
top, og primitive ovematningssteder slog ham aldrig ud af kurs.
Vi viI stedse erindre Johan som det intelligente, humoristiske, hyggelige og rare
menneske, han var.

Mindeord.
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Maskmer udstyr og tilbeher III stenslibninq
Maskiner. vrerkt0j og IIIbeh0r til smykketremstilling (guld/s0Ivsmedearbejde),

ogsa som fuldt monterede veerksteder. Aa og polerede smykkesl'en og smykkehalv tabrikata.
Sterling solv I plade, trad og r01.

Leverer til msntunoner, erhverv og private
Egen produkuon at srnvkketorarbejdrunqsmaskmer
Har eget serviceveerksted og yder tekrusk vejledninq

8esog vores udstilhng elier rexvirer katalog pa

ANKU Silver and Stones ApS
Godthabsvej 128 - 2000 Frederiksberg - Tit. 31 8741 70 - Fax 38886006
Abningstider: Mandag lukket, tirsdag - fredag kl, 12-17.30, 10rdag kl, 10-13

I lUIII oy Jullogsa Ju~~,,:om !Iadage"

Stones ApS

Ravstedhus
Ravsted Hovedgade51
6372 Bylderup-Bov
tlf. 7464 76 28

Rekvlrer
KATALOG

Rekvlrer
KURSUSPROGRAM

Salg at v.rktIIIJ og materlaler
HIsfensllbnlng. slIIlvarbeJde.
emalje og glas.

- kursusstedet for handvzerk og design ...

Ravstedhus
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Ingen andre familier har som Leakey'eme domineret en hel videnskabsgren. Louis,
Mary, Richard og senest Meave har gjort det ene unikke og opsigtsveekkendefund efter
det andet af vores eeldste forfsedre. Fund, som har bragt os neermere en lesning pa
gaden om menneskehedens oprindelse.
For meget sex, for lidt "hardcore" videnskab og forkerte tolkninger af enkelte fund har
gjort iseerLouis Leakey legendarisk. Men ikke engang hans fjender - dem er der en del
at - kunne dramme om at forklejne hans og familiens indsats. Det var trods alt en
Leakey, der med fundet af et 1,2 millioner ar gammelt fossil ferste gang beviste, at
mennesket rejste sig pa to ben i Afrika:
Det fund er blot et i en nekke af spektakuleereopdagelser, som fik - og stadig rar -
joumalister over hele verden til at rydde forsiden. Louis Leakey havde om nogen
medieteekke, ikke mindst takket veereen udpneget tseft for dramaet.
Han kom verden over til at fremsta som manden, hvis livsopgave det var at finde the
missing link - overgangsformen mellem menneske og abe. Louis Seymour Bazett
Leakey blev fedt i 1903 neer Nairobi iBritisk 0stafrika, nu Kenya. Hans foneldre var
engelske missioneerer, og Louis - den ferste S0Dog tredje bam i en flok pa fire -
voksede op blandt kikuyu-stammefolk, Trods sin kristne opdragelse gennemgik han
deres manddomsritual og fik navnet Wakuruigi, S0Daf Spurvehegen,
At en missioneersen skulle ga hen og studere menneskets oprindelse, kan synes
paradoksalt. Begge foneldre troede jo pa og forkyndte Bibelens ord - hans far fik endog
oversat Bibelen til kikuyu. Selv satsede den unge kneegt pa at studere teologi og
omitologi pa Cambridge-universitetet, men da han som 13-arig leesteen bog om nogle
engelske stenaldermenneskers liv, eendredehan planer. Nu dremte han om at studere
Afrikas stenaldermennesker, et ellers totalt ukendt omrade.

Den skandaleombruste Louis Leakey lagde grunden til et stadig aktivt
familiedynasti af menneskejegere, Leakey'eme har opsporet adskillige
af vores tidlige forfadre i Afrika, og familien har en stor del af reren
for, at vi i dag kan ane menneskehedens redder.

Familien Leakeys fornemmelse for forfredre
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0mkedmmme
I Cambridge begyndte Louis at studere antropologi, lseren om mennesket, og han inltsa
hurtigt, at han havde fundet sin rette hylde. I 1926 ledede han den farste af mange
ekspeditioner i sit elskede Afrika, hvor han snart slog sig ned. Han begyndte nu at
grave efter fossiler og e~erladenskaber af afrikanske stenaldermennesker, pnecis som
han havde sat sig for som 13-arig.
Under Louis' karismatiske ledelse er der blevet gjort utallige uvurderlige fund af yore
forfeedre - fund, som udger veesentlige brikker i forstaelsen af vores evolution. Men
Louis' egne ambitioner speendte tit ben for bans forskning og dermed hans anseelse
blandt kollegeme.
Dremmen om heeder ledte tit Louis ud i uholdbare tolkninger af fossilfund. Han ~~ske~e
simpelthen, at hvert nyt fund var en ny art, som han i at evighed ville sta som
navngiveren af.
Louis' teori om menneskets evolution sig viste med tiden at veere fejlagtig, men ikke
desto mindre klyngede han sig til den hele livet, og han matte indpasse fossileme i
menstre, som ingen andre forskere sa. Ifelge Louis var menneskeleegten Homo en
eeldgammel udviklingslinie, som i maske op til 40 millioner ar fandtes parallelt med
menneskeabeme samt sydabeme i sleegten Australopithecus. Louis daterede derfor tit
sine fund forkert -han gjorde dem eeldre, end de faktisk var.
Ydermere ville han ikke acceptere, at sydabeme var forfedre til menneskesleegten,

hvilket aile forskere i dag er enige om. Sidst, men ikke mindst, har menneskets
evolution vist sig at veere foregaet pa kun fem-otte millioner ar. Louis' store ambition,
at blive medlem af den hsederkronede videnskabslogeRoyal Society, blev aldrig opfyldt.

I 1923, aret efter at han blev optaget pa Cambridge-universitetet, fik han et spark i

ansigtet under en rugbykamp. Det skulle blive hans skeebne: Under sin rekonvalescens
blev han udpeget til at tage sig af det praktiske pa en ekspedition efter dinosaurfossiler
i Tanganyika, nu Tanzania.
Det blev hans ferste made med de i hans ejne stevede og langsommeligt seriese
videnskabsmsend, som hele livet skulle komme til at plage ham. Ekspeditionens leder
greed derfor kun terre wer, da Leakey rejste tilbage England, hvor han holdt foredrag
om sin dramatiske dinosaurjagt i det merke Afrika. Dette skulle blive begyndelsen pa
en lang nekke PR-foredra!!.
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Fossiler i kagedasen
Det var under Marys ledelse, at man i 1976 fandt de fossile fodspor efter nogle af vores
forfsedre mer Laetoli i Tanzania. Spor, som med sikkerhed viser, at forfsedrene for
neesten fire millioner ar siden gik oprejst pa to ben.
Mary var sa pertentlig, at hun ofte kritiserede Louis' mere vilde ideer og indfald, og

Damemes yen
Den 2. oktober 1972 dede Louis Seymour Bazett Laekey - en lang og kontroversiel
karriere var forbi. Selv omstsendighederne omkring hans ded var en skandale: Han fik

et hjerteslag, mens han kleedte sig pa hos sin engelske elskerinde.
Louis' forhold til kvinder var mildt sagt omfattende - han var konstant forelsket
smukke, unge kvinder. I 1928 blev han gift med Henrietta Wilfrida Avern, som ikke
delte hans gledende interesse for det primitive feltliv.
Louis segte trest hos sine elskerinder, men den store keerlighed medte han i den blot
20-arige Mary Douglas Nichol. Mary var illustrator og havde lavet tegninger til en bog

om arkeeologi, men inderst inde enskede hun selv at grave efter spor fra mennesker.
Louis faldt pladask for hendes direkte og keekke stil, og han erkleerede hende sin store
kserlighed. Han lod sig skille, giftede sig med Mary, og parret slog sig ned i Afrika.
Snart skulle det vise sig, at Mary Leakey var en langt mere samvittighedsfuld forsker
end Louis. Hendes udgravninger blev altid udfert med sterste grundighed og disciplin,
og hendes artikler vurderes hejt at andre antropologer.

Hans legendariske kensliv var et problem i det bornerte England, men selv det kunne
man se igennem fmgre med. Uvederheeftig videnskab kunne man derimod ikke
acceptere.
Louis kunne ikke neere sig for at forteelle en god historie til pressen - JO mere
dramatisk, jo bedre. Fx fortalte han om et af sine kraniefund, at det var blevet smadret
i forbindelse med et kannibalmaltid, Den historie lukkede ham for altid ude fra det gode
selskab - hullet i kraniet viste sig at stamme fra noget sa trivi7lt som vandmeettet ler,
der havde udvidet sig.
I sine sidste levear sa han sit livsveerk smuldre. Dels begyndte nye, lovende forskere
at fa den ekonomiske stette, han i mange ar havde haft monopol pa, dels var hans
position i Kenya truet - og det sameendaf hans eget ked og blod.

1997/1STENHUGGERENside 14



Mary star for Leakey-familiens maske vigtigste fund, c
lukke andre af de aktiviteter. fossile iodspot; som hun fandt iTanzania.Sporene bev

at mennesket gik pa to ben for knap fire millioner ar s'faderen havde pAbegyndt, og

stor list magten over Louis
forskningsinstitut. Richard
udnyttede ogsa sin magt til at

med tiden gled de mere og mere fra hinanden, bade som kolleger og SOlD par. Mary
blev indesluttet og foretrak at klare sig selv, mens Louis ferte sig frem i medieme og
blandt de unge studiner.
Louis og Mary sksendtes tit og hejlydt, og blandt ofrene var det umage pars tre senner:

Jonathan, fedt 194D,Richard, fedt 1944 og Philip, foot 1949.
Ingen af drengene enskede at felge i foneldrenes fodspor som forskere, men op gennem
1960'erne begyndte Richard alligevel at lede ekspeditioner efter menneskefossiler,
hlandt andet til det svdlig» Etiopien.

Efterhanden fandt han ud af, at
han kunne klare sig uden Sin

fars hjelp, og han blev eo
institution i sig selv. Ikke fordi
han var nogen stor videnskabs
mand som sine foneldre, men
fordi mange vigtige fund er
blevet gjort pa hans ekspeditio
ner. Desuden leegger han veegt
pa at have orden i tingene - fx
ophevarer han ikke ""In "in f~1
fossilerne i kagedaser.
Ironisk nok har hans manglende

videnskabelige uddannelse
betydet, at han har overtaget
mange af sin fars fejlagtige
ideer om menneskets oprindel
se, men som administrativ ledei

er Richard imponerende. Han
blev ansat pa Kenyas national
museum og fik herefter med
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Generationsskifte
Richard lod sig i 1969 skille fra sin ferste kone, lige
efter at hun havde fedt deres datter. Aret efter blev
han gift med Meave Epps, som i dag farer familiens
stolte forskningstraditioner videre.
I 1979 blev han alvorligt syg og matte have trans
planteret en ny nyre. Med en ny nyre begyndte ogsa
en ny rera for Richard. Han opgav fossiljagten og
blev blandt andet direkter for nationalmuseet i Kenya
og leder af vildtbeskyttelsen og nationalparkeme.
I begyndelsen var han statens.radgiver i disse spergs
mal og blandt andre preesident Daniel Arap Mois
fortrolige, men efterhanden lagde han sig ud med
landets elite og endte med at trsekke sig tilbage fra
sine ledende stillinger.
Den 2. juni 1993 styrtede han ned rued sit privatfly,
og han matte have begge ben amputeret. Det er
aldrig blevet opklaret, hvordan ulykken skete, men
alt tyder pa sabotage - Richard har mange fjender.
Han mistede dog ikke modet, men har engageret sig
i kenyansk politik, hvor han nu stetter en af Mois
modkandidater.
Det familiedynasti af menneskejeegere, som Louis
lagde grunden til, er pa ingen made ved at ga under.
Svigerdatteren Meave jagter stadig vores forfeedre og
har pa det seneste markeret sig med en rsekkeunikke
fund. Og det ser ud til, at Louis' 23-arige bamebam
Louise fortseetter epoken. Hun har allerede stilet ~
spidsen for flere ekspeditioner og planleegger nu at
tage en doktorgrad. I menneskejagt naturligvis.

Louis kunne blot se hjeelpelest til fra sidelinien.
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StOI1udvalg af sjeeldne mineraler
Fossiler Hom& hjortetakker
Konkylier
Samlinger kobes

JHIedlegcaLaurdl
Storgade 71.8882 Faarvang

Telefon 86871400 Telefax 86871922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

Nairobi, mandag. RB-Reuter
Den verde~sber0mte fossil-J~ger, Mary Leakey, d0de mandag Kenyas
hovedstad, Nai robi . P:1ar.
Hun og hendes mand, antropoiogen Louis Leakey, blev ber0mte i
forskerkredse, de de i 196~ sammen fandt fossiIerne efteI den I 75
-m i IIioner ar gamte 'Homo Habi Iis', der var en af menneskets tidlige
forf~dre, Oet var dog hendes mend, der efterf0igende rendte med det
meste .af h~deren pa grund af 'de+idens -syn' pa kvinder .
Seks ar efter hendes mends d~d I 1972 kom Mary Lekay for alvor selv i
s~gelyset. I noget vulkansk aske i Tanzania fandt hun fodsporene efte1'
Bus tre lo p ithecus ". der ver den ~Idste abel ignende forfader tiI
mennesket. Denne havde dog - til forskel fra 'del moderne menneske' -
endnu Ikke en redskabskultur og desuden en v~sentl 18 mindre
hJernevoIumer;
Fundet af de vulkanske fodspor blev videnskabens bevls pa, at menneskets
forf~dre begyndte at ga pa to ben, langt tidiigere end el lers anta~et
~ tiT pA RRTI~TI

I forhindelse med artiklen om familien Leakey kan vi henvise til Richards Leakeys bog
FOLKET VED seEN. der nu fmdes pa dansk.
Bogen omhandler udgravningerne iOldovai Gorge i Tanzania og ved Tukana seen
Kenya. Bogen kan hines pa de komm. biblioteker.

Fossl I-J~ger d0d (17)
(Rltzaus Bureau 09. december 1996)
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Det er yderst sjeldent, at kometer
kan ses i denne afstand. Langt de
fleste er sa sma, at de ferst bliver
opdaget, nar de befinder sig mel
lem Mars og Jupiter. Straks efter
opdagelsen regnede astronomerne
sig frem til, at dens bane er aflang
med en omlebstid pa 3000 ar.
Nar kometen i marts-april 1997
kommer tzettest pa Solen, nar den
et lille stykke ind i Jordens bane.
Der er dog ikke fare for, at den
kolliderer med Jorden - det tzette
ste, kometen kommer pa os, er ca.
to millioner kilometer.
IIlustreret Videnskab nr. 12/95.

Her er Hale-Bopp-kometen fotograferet pa en mia. krn's
eistend. Ner den i 1997 rieermersig Jorden, har den en hale.

ASTRONOMI
r foraret 1997 gelder det om at
vende blikket opad, for til den tid
viI nattehimlen byde pa et sersyn
af format: En kempekomer med en
imponerende hale viI lyse op pa
den nordlige himmel - og det
endda i flere uger.
Kometen Hale-Bopp har allerede
nu overrasket astronomerne med
sit gigantiske omfang. De skanner,
at kometens kerne er 100 km i
diameter og dermed over seks
gange sterre end Halleys komet.
Kernen er skjult i en ret sky af
stev og gas, og et foto fra i som
mer tyder pa, at skyen allerede
dengang havde en diameter pa ikke
mindre end 8000 kilometer.
Hale-Bopp bev opdaget i august af
to amerikanske amaterastronomer,
<\1:111 Hale fra New Mexico og
Thomas Bopp fra Arizona. De to
stjernekiggere fik eje pa kometen,
da den var en milliard km fra
Solen og dermed langt uden for
Jupiters bane.

Stor komet neermer
sig Jorden

1997/1STENHUGGERENside 18



....11..PU VI~KEWf P.J.S'f.l,Ai SlD.MJ I0I0&1..(::5'(ION
Ei~ AII1GHNIOR'foR ENi<R<?1 OC? FUL.V!:AF W\€tls
s~ I(RJI<n-~R?-H"'R Dl) "'N.Or:;f<'''~A,I-IA'' ~

1-\01.1'& KR£>t711oREiRFK'A DI2!Rf.N ?

forekomme mellem de to mineraler.
Typelokaliteten for Prisniatin er Waldheim, Sachsen, hvorfra ~en er lysegren i granulit.
Foto af Prismatin kan ses i Lapis 9/95;
Konerupin blev ferst beskrevet fra Fiskeneesset,Grenland, og er opkaldt efter en dansk
geolog og ingenier, som dade i 1881 pa vej hjem fra en ekspedition til Grenland,

Hanne Sennichsen

lover 100 ar har man regnet en Bor-rig komerupin for en variant ved navn Prismatin
(efter den almindeligste krystalform).
Ved nyere undersegelser er Prismatin nu blevet til et selvstrendigtmineral, hvor der i
formlen indgar [B031 eller helt pnecist, B> 0,5 At. %. Blandingskrystaller kan. .

Prismatin - Kornerupin

HH:rdu .lyst til at se et foto af dette mineral sa se i ldubbens tyske Lapishefte for
november 1996. Her ses mineralet sammenmed et andet nyt.mineral, Calcioburbankit.

Mere om Petersenit - (Ce)

side 19STENHUGGEREN1997/1



SA er det endelig sket, det mange af os i lange tider har ventet pa. Myten er blevet til
virkelighed. Der er i det nordestlige Kina fundet en dinosaur med fjer pa. Et lille
farvefoto af de jordiske levninger blev vist frem af kinesiske og canadiske kolleger pa
American Museum of Natural History i New York, ved det sterste arlige mede for
specialister i fossile hvirveldyr, organiseret i SVP, Society of Vertebrate Paleontology.
Fotografiet viser en lille dinosaur, kun 80 em lang, med en lay merk breemmeaf ganske
korte dunede fjer fra hvoed til halespids. En af de vigtigste felger af den lille kinesiske
dino med dun er, at vi nu kan lese en gammel strid om grunden til fjers oprindelse.
Fjer mit veere opstaet som forbedret isolering af primeert sma varmblodede former, og
oprindelig havde de intet med flyvning at gere. Den nye dino er en sleegtningtil den
kylling-lille Compsognathus, kendt fra to europeeiskekomplette eksemplarer, det ene
fra beremte litografiske skifre i Sydtyskland, som ogsa rummer verdens eeldste fugl,
Archaeopteryx, egle-fuglen.
Compsi'er og den nye dino har seerlig korte og reducerede arme og fingre, men
isoleringen - dunene - viser, at de var varmblodede. Det gselder vel ogsa de mere
avancerede rovdinoer. Det var kun de sterste, som ikke havde brug for en isolerende
fjerdragt. Flyvning er en senere og secundeer tilpasning. De farste, som gik pa
vingerne, var former med lange kraftige arme og steerkeheender, sit som Archaeop
teryx.
Det er ikke sa lidt, vi kan here af det nye fund af en lille dunet dinosaur. Maske var det
en unge, der som voksen ville fa rigtige fjer?
Syv eksemplarer af eglefuglen Archaeopteryx er bevaret med helt fuglelignende fjer pa
vingerne og den lange hale. De levede i den seneste Juratid, de er altsa 145-150 mill.
ar gamle, mens det nye kinesiske fund nok er 10-20 mill. ar yngre. Fundet af
dinosauren med fjer er gjort i ler aflejret i en se i tidlig Kridttid, blandt primitive
"rigtige" fugle, nogle med bevarede fjer.
De blev ferst udgravet her i 90'erne og beskrevet under det videnskabelige navn
Confuciusornis, Kungfutses Fugl. De er kun en anelse mere avancerede end Ar
chaeopteryx i anatomien, men pa et meget vigtigt punkt: de har neeb,mens eglefuglen
har teender i munden.

af Niels Bonde.Sma dun der maske blev til fjer.
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Der blev fremvist eksemplarer af Confuciusornis,som er langt mere kompletteend de
ferst fundne, og med korte svingfjer og et fmt kranium, der bekreefter, at den havde
neeb og ikke teender.
En plade med to sma komplette fjerkleedtefugle viser, at de havde tre frie fingre pa
vingen, somhos eglefuglenog Confuciusornis,og ingenteender.Halener megetkortere
end eglefuglens, men det ene eksemplar havde to kraftige, neestenparallelle fjer
stikkende langt bagud, som var det en pardisfugl. Maske er det hannen!
En anden, nyfundet form har ogsa en ret avanceret afkortet hale, men primitiv mund
med teendersamt frie heender.Hvor mange?Det var sveertat se.
Fra seaflejringer i den overliggende geolgiske formationviste professor Chen os den
nyligt beskrevneCathayornis - det kan overseettessom Kina-fugl.AIledissepragtfulde
fossiler kan, nar de er grundigt beskrevet, vise os mere om de tidlige fuglesudvilding,
end vi har kunnet here de sidste 100 ar.
Neerbillederaf den lille nyfundedinosaurviser k1art,at der er pjuskededun langsdyrets
nakke og ryg.
Den Iille fjerkIredtedinosaur er et fint, ekstra vidnesbyrdom fuglenes afstamningfra
sma rov-dinosaurer. En bekneftelse af det, vi har Isert af de sidste 10 ius analyser af
skeletternes anatomi. Fuglenes neermestesleegtningeer "raptorer", kendt fra filmen
"Jurassic Park", sasom Deinonychus(keempeklo-egle) og Velociraptor (hurtig rever),
og lidt fjernere besleegteter Troodonter.
Alle disse fortidsvsesner havde en ksempestor seglformetklo pa anden til, som kunne

AIderen af disse lag med Confuciusornis er imidlertid omstridt, for Chen Pei-Ji og
andre af mine kinesiske kolleger heevdede i foredrag pa Northern Arizona i Flagstaff,
at de er fra sen Jura og dermed lige sa gamle som Archaeopteryx.Det er blevet dis
kuteret hedt og leenge. De flestevestligepaleeontologer, inkIusiveundertegnede,mener,
at argumenterne er tynde eller mangler, og at tidlig Kridt synesmere sandsyndlig.
Profossor Chen, der er specialist i de meget vanskelige korrelleringer af de gamle
kinesiske ferskvandsbassiner, viste dias af flere ubeskrevne fugle fra disse lag,
komplette og pragtfuldt bevarede med aIle fjer.
I disse lag ser man for ferste gang kroppens og benenes fjerbekleedning hos tidlige
fucle. af <'!'It'fi.w·lenArchacontervx har vi blot vinee- o!,"halefier hevaret.
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heeves under leb, Det svarer til kattepoter. Til gengeeldkunne kleerne svinge nedad, i
angreb og fleensningaf byttet.
Troodonter var nok de kvikkeste af Kridttidens dyr, de havde store hjernekasser med
luftfyldte knogler, forsynet med et kanalsystem helt som fuglenes.
Vor tids fugle synes ikke at have spor efter ksempekloen og en forsterret anden ta,
maske med undtagelse af serimaen, Carima cristata, en steppelevende slangefalkelignen
de fugl fra Sydamerika.
Kloen er heller ikke genfundet hos de ganske mange primitive fugle fra Kridttiden, som
er afdeekket i de seneste 10 ar. Det var derfor lidt af en sensation, da der ved SVP
medet blev pnesenteret yderst velbevarede skeletrester af det ferste australske fund af
en fugl fra Kridt, med en stor raptor-klo. Kraniet mangler, men beekkenog mellemfod
er sa primitive, at de kun kan sammenlignes med eglefugle.
Hvordan ved vi i det hele taget, at der er tale om en fugl? Jo, skulderbeeltet ligner,
armen er lang og slank, og bag pa albuebenet er der sma mserker, hvor svingfjer har
veeret feestnet.

Fugleslregtninge, der er lidt fjemere end "raptorer", er de sakaldte strudseagler: slanke,
langhalsede former uden teenderog med heje lebeben uden raptor-klo. Det var nok den
tids hurtigste veesner, de kunne fare afsted med over 50 km i timen. Formeme er et par
meter heje og maske fire-fern meter lange, men maske omfatter gruppen ogsa giganter,
kun kendt fra fund af to meter lange arme med store gribekleer. Neeste sidegren pa
stamtneet under strudseegler ferer til de keempestore tyran-egler, der opstod sent i
Kridttiden.
Ferst endnu leengere nede pa tneet findes jurassiske sleegtningesom Compsognathus,
der er lige sa gamle sorn aglefuglen. Og hvis den lille fierkleedtekinesiske dino er en
neer sleegtning til Compsognathus, har det meerkelige konsekvenser. Hvis disse
compsi'er - sadan blev de kaldt i Jurassic Park bogen - faktisk havde fjer og dun, sa er
det simplest at antage, at deres feellesstamform med fugle allerede havde skselleneom
dannet til dun, i hvert fald pa hals, ryg og hale. Derfor ma vi ogsa vente, at endnu
neermere fuglesleegtninge som "raptorer" og strudseegler havde fjer. Det viI ikke
komme som en overraskelse, mange har forventet det, teenk blot pa forskeren Robert
Bakkers tegninger af Deinonychus.
Men at Tyrannosaurus Rex ogsa skulle have vseret delvis fjerkleedt virker ret bizart,
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Vi haber, I vii f1gleedeaf medlemskabet og megen god stensnakmed andre medlemmer
til medeme og pi ek.skursioneme.

H. Jessen, Stautrup
Marianne Gram Jensen, Risskov
Karsten Rahbsek Kjer, Arhus
Birgitte Duch, Mus

Anne M. Balle, Hobro
Henning Petersen, Viborg
P. Ludme, Horsens
K. Klinte, Viby

K1ubbenbyder velkommen til falgende nye medlemmer:

Nye medlemmer
Bert. Tid. 12/11-96

faktisk er der nu kendt et aftryk af dyrets hud, og det viser sma sksel og ingen fjer. De
aflejringer, hvor man finder T. Rex, er dog sa grovkomede og sandede, at fjeraftryk
neeppe kan bevares. Maske har baby-tyrannosauruser haft dun. Vi ved det ikke, der er

aldrig fundet unger.
Hvis den liIle dunede dino fra det kinesiske fund var voksen, kan vi leere endnu en
ting: Da dens feelles forfader med fuglene sa ogsa ma antages at have haft dun som
voksen, bekneftes hermed den forkeetrede "biogenetiske lov·'fra Hickel, Darwins tyske
forkeemper. Nemlig at nogle af forfsedres voksne tnek bliver efterkommeres tnek som
unger. Sagt med andre ord, at individemes udvikling (opvsekst) afspejler udvikIings
historien. Dununger bliver til voksne med fjer.
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Palreontologi Fossiler indgik fer i tiden i mange videnskabelige naturaliesamlinger, og
der fandtes neestenlige sa mange fantasifulde terorier om deres opstaen, som der fandtes
samlinger.
Ingen forstod nemlig helt, hvordan de seere billeder var skabt. Johann Bartholemeeus
Adam Beringer var i 17oo-tallet lsegeog professor i medicin ved universitet i Wiirzburg
i det sydlige Tyskland.
Her opbyggede han efterhanden en meget stor samling af fossiler ved at betale tre lokale
drenge for at grave i landskabet omkring byen. Drengene lod til at veere flittige, for de
leverede adskillige fossiler med aile muligeslags dyr og planter. Selv maner og stjerner
fandt de begravet i den fede, tyske muld. Jo mere drengene gravede, jo flere fund
gjorde de, og Beringers samling pa universitetet voksede med imponerende hast.
Beringer forsegte at finde en videnskabelig forklaring pa de mange fossiler, og hvorfor
de var opstaet. Han udgav derfor i 1726 en bog pa over 100 sider, hvor godt 200 af
samlingens fossiler blev tegnet til lejligheden. Men allerede fer bogen udkom, opstod
der rygter om, at Beringers fossiler ikke var naturligt opstaet, men at han var offer for
et veltilrettelagt bedrag. Da Beringer blev konfronteret med dette, havde han sveertved
at tro, at alle hans fund var det rene fup, og at nogen bevidst havde forsegt at narre
ham.
For at redde sin sere gik Beringer rettens vej og anmodede om en undersegelse. Det
viste sig, at det var to af hans kolleger pa universitetet, dels en professor i matematik
og dels overbibliotikaren, der stod bag de forfalskede fossiler. De havde felt sig
overhalet af Beringers videnskabelige arbejde og var blevet sa jaloux, at eneste udvej
abenbart var at prove at heengeBeringer ud som en tabe.

Professor troede, han havde fundet hundredvis af fantastiske fossiler fra forti den.

Jaloux forskere snad med fossiler
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Lokal opbakning
"Det vsesentligste er den lokale og regionale opbakning i form af bl.a. finansiering. Pa
forhand er projektet attraktivt for os, men der er slet ikke taget stilling til et beleb,"
siger udviklingskonsulent Henrik Andersen fra feriefonden.
Han oplyser, at fonden i gennemsnit til 34 projekter de sidste tre ar har givet halvdelen
af anleegsbelebet,
Den ferste del af belebet til vulkan- og molercentret pa Mors skal sikkert skaffes med
hjeelpaf et intemationalt fund-raising firma.

Japansk artikekt
Morse kommune og Viborg Amt har bidraget i planleegningsfasen, og den beremte
japanske arkitekt Tadao Ando bar givet tilsagn om at designe centret ved Sejerslev pa
Nordmors. Her findes synlige aflejringer af moler og dermed af 200 forskellige
vulkanske askelag. Tillige er massevis af fossiler af dyr og planter fundet i omradet,

Arbejdsmarkedets Feriefond er tilteenkt rollen som den' vigtigste investor og har
meddelt, at projektet udfylder betingelseme for at fa stette, Men feriefonden gar som
regel ferst ind, nar den evrige finansiering er pa plads.

Mange har rystet pi hovedet over et vulkan- og molercenter pa Mors til op imod et par
hundrede mio. kr. Men folkene bag oplevelsescentret med abning i ar 2000 og med
mindst et par hundrede tusinde besegende om aret har stsedigt - og med held -arbejdet
videre.
Hovedattraktionen bliver en model af et vulkanudbrud foruden et indblik i, hvordan den
skandinaviske halve blev etableret for 55 mio. ar siden.

Vulkanudbrud pa Mors
Af Finn Smed Sahlholdt
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Illustreret Videnskab nr,2/96

sakaldt superkritisk v.eske. I
den tilstand er olien i stand til
at sive op gennclll spra-kker i
undergrunden,

l,'ndervejs lettes trvkket
og temperaturen Sc1. meget, at
den superkritiske vieske igen
bliver til olie. Pa den made

omgas tilsyneladende uigen
nemtr<engelige gcologiske
barrierer mellern de h~jtlig
gende ogdvbe olielagre.

Hvis forskernes teo ri hol
der. vil der formentlig va-re
meget mere olie til radighed,
end \1hid til har troet.

I ti km's dybde
er olie en
gasagtig veeske

Saltkappe,som kun
olie i gasform --i--
kan siveigennem

Gasagtigveeske
siverop gennem
sprcekker
i jordlagene

I de heje jordlag
bliver den -~=,""-.-=:e:::.._,,._~..:..:..::a..._
gasagti!ile
veesketil olie

Gammelolie
overvinder
aile
forhindringer
Gasagtig olie
siver op gennem
undergrunden

CC1("!eIC11 Xve undersegel
ser Ira den Mexicanske Golf
viser, at naturen langsomt
tanker de store oliereservoi
rer op med nv olie, Ceoke
mikerne bag llnders~'gelser
ne rnener, at olien kornrncr
fra hidtilukendte depoter ti,
km nede iJordens skorpe.

Olien fra felterne i den
Mexicanske Golf er tvpisk to
mio. ar gammel. Men for
skernes nve malinger har IllI
afsloret kemiske spor af olie,
som er mere end Li() min. ar
gamle. Den grachise (enciting
af oliens kemiske fingerafuvk
skvldes ifolge forskerne, at
galllmel olie langsomt flvder
op i depotet nedefra.

At olie siver ind idepoter
ne, er ikke nvt. \!en under
grunden er si massiv, at der
ikke kan flvde olie igcnncl11.
Sa hvor olien kornmer fra,
har altid va-ret et mvsteriurn,

Men nu har forskerne
maske I~)S(g:lden. I ti krn's
dvbde er trvkket enormt, og
tempera!uren nar oj) p'\
mange hundrede grader. De
ekstreme forhold orndanner
olien ide dvbtliggendc depo
ter til en gasagtig va-ske - en

Oliefelter
bliver fyldt
opaf
sig selv
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inden for stenslibning
og smykkefremstilling
- stort udvalg i stene
fra hele verden.
Bes0g os i Skjern

~~~~WEST-GEM ~
ALT TIL HOBBYARBEJDE ' .-- ~~

SKJERN: Fredensgade 38 . 6900 Skiem
Telefon 97 35 16 00
Abenl mandag-fredag kL 9-17
Lllrdag kL 10- 13

Ring eller skriv til G~ GEOGRAFFORLAGET1_ 5464 Brenderup. 64 44 16 83

272 sider. 248 kr.208 sider. 200 kr. 72 sider. 180 kr.

Geologisk Set
Det mellemste
Jylland

208 sider. 175 kr. Noget om geologi,
tegIvcerker, grus
gravning og terve
skeering 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.

Geologisk Set
BORNHOLM

Geologisk Set
Det nordlige
Jylland

Nyhed fra GEUS:
Fra det nordlige
Sokkelund



Deadline for aprilnummeret af STENHUGGEREN er 3. marts 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 medeme. Fra kl. 13.00 er der abent

for handel, bytning, stensnak og "Sten pa border". Meder starter kl. 14.30.

La. d. 12/497. Klubmede pa Aby Bibiotek,

Gernmolog Anette Surel med foredrag am "Perlernes forunderlige

verden, deres opstaen og forskellen pa egte og ua.gte perler".

Le. d. 8/3 97. Generalforsamling

Vi erindrer am, at kontingentet er forfaldent til betaling senest I.

marts. Girokortet er indheftet i decemberbladet.

Manglende betaling medferer tab af stemmeret ved generalforsam-

lingen... ab

La. d. 8/2 97. Klubmede pa Aby Bibliotek

Seren Bo Andersen: Geologiske undersegelsesmetoder start og

smat,

Program for Jysk Stenklub foraret 1997.


