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NVE SPECIES FOR VITENSKAPEN

A oppdage eller finne nye ukjente species i naturen ,
enten det na er mineraler, insekter, sopp , sommerfugler,
m.m., er vel noe av det sterste man kan gj0re enten man
er profesjonell eller amater,

Det kan gj0res tilfeldig (som regel ikke!), men vel aller
heist gjennom egen kunnskap og innsikt, felterfaring , og
ikke minst "nese" for de relle lokalitetene. Pa den annen
side er sjansene for a finne nye species veld ig liten, men
ster re blant biologisk materiaIe enn i den "dade" verden ,
d.v.s. den uorgan iske (mineralene).

Men mange amaterer har problemer med a fa ident ifi
sert sine prover. I dag finnes imidlertid en del muligheter,
om man er villig til a betale for del. DET skal jeg imidlertid
ikke komme inn pa na.

Poenget er a fokusere pa det a fa et nyll species/art
knyllet til navnet sill. Det er vel det gjeveste en amater
eller profesjonell kan oppna a fa et minera l eller et annet
av naturens objekter oppka lt elle r seg. I det eyebl ikk er
man neermest udcdellqqjort , - d.v.s. da kommer man
inn i all faglilleratur i fremtiden , fordi dill navn er uleseliq
knyllet til mineralet, soppen , planten, insektet O.S .V.

Men la oss veere klar over at det a beskrive et nyll
species vanligvis ikke er noen enkel sak. Enten finneren
er en amater eller profesjonel er det ingen automatikk i
det a fa sill navn tilknyttet objektet, ei heller a paberope
seg og fa det oppka lt eller seg ! Det er de ( profesjonelle)
som beskriver mineralet (eller andre natur-ob jekter) som
avqje r del. Men dersom du er sa held ig a fa dill navn pa
et objekt , - og det avhenger kanskje Iill av hva du selv
har utrellet innenfor tema, - sa er jo det et ullrykk for an
erkjennelse, - en hyllest til deg for din innsats. Det blir jo
nesten som en Nobel-pris eller en Oscar!

Pa side 6-7 gis en kort beskrivelse av et nyll mineral
for vitenskap en funnet i Norge.

Roy Kristiansen

FRA GEOLOGI TIL GLEMSEL -

At samle mineraler og fossi ler er verdens bedste hobby,
men er ved at blive en sjeelden hobby. Der bliver fcerre
samlere, stenmesserne har fcerre beseqende, handlere
indskrcenker eller lukker, tidsskrifternes oplag viger O.S .V.

Det star i steerk kontrast ti l dynamikken i 1980erne og
90erne hvor stenklubber, messer og handlende sked op
som padehalle. Jeg har veeret med fra begyndelsen af
1970erne hvor mineralsaml ing var excentrisk, gennem
90erne hvor enhver husmor havde en Kvartskrystal til at
afvende onde ejne, til nu hvor man nemt kerer en trillinge
barnevogn ned ad gangen pa en stenmesse. Problemet
er "selvforskyldt" fordi vi ikke har veeret gode nok til at
sprede interessen. Det grundlceggende problem er, vi er
ikke gode nok til at rekrull ere og fastholde nye samlere ,
etab lerede samlere bliver eeldre og Manden med Leen
(Ijaen) heste r af dem, der ikke gay op.

Vi har en fcelles interesse i nye folk: Samlere vii gerne
have legekammerater og nar samlingen skal seelqesskulle

der gerne veere kebere: forskere og museer har brug for
politisk opbakning , som naturligt kommer fra et akt ivt
samlermilje : handlere har brug for kunder. Vi har forskell ig
baggrund , men fcelles interesser. Delle er ideer til, hvad
du - altsa du, helt person ligt - kan g0re for at fremme
hobbye n. Berneerk, det er frem for alt samspillet mellem
liIbudene, der bygger rniljeet. Arbejd samm en med an
dre, gerne med en anden indfaldsvinkel og stimuler mil
jeet.

Malgrupper
Bern og teenagere begejstres let, men falder ofte fra

igen. Der sker noget med uddannelse, hormoner, slunken
pengepung m.m., men hvis interessen har fasstet sig ,
kommer de ofte igen nogle ar senere . Folk med job og 8
12 ars bern er lellere at hverve. Bernene er store nok,
akonomien hcenger sammen og der er tid til forasldrenes
interesser, me n den nye interesse konkurrerer med
svernninq, kirkebasa ren, lacrosse , julebagning , ... Hvis der
er langt mellem stimul i (sten tu r, for edrag, messe,
klubrnede , etc.) svinder interessen . Det vigtigste kriteri um
for fast holde nye samlere er, at de kan beskceftige sig
med hobbyen rimel igt ofte uden at det koster en halv bon
deqard ,

Vi appelerer til aile typer mennesker: "Tervetr illeren" der
er ekspert i eoceene foram iniferer, "friluftsmennesket" der
skal finde alt selv, "eesteten" der bare MA eje det smukk
este stykke , "sportsmanden" der lige piler op pa et bjerg
for at se om der er noget O.S .V. Vor hobby har en enesta
ende komb ination af fr iluftsl iv, intel lektuel fordybelse,
sociaIt samvasr og eestetlsk nydelse, som ikke fas andre
steder.

Sam ler
Der er for fa af os samlere , vi udder og iseer vi rna tage

et initiativ. Det kan udfoldes i en foren ing, pa en messe
eller individuelt, men det vigtigste er at rekrullere og fast
holde nye samlere . Nar man har samlet 10-15 ar forts
eetter man sameend nok, men hvis man lige er begyndt og
synes "sten er sjove" er det straks sveerere uden jcevnlig
kontakt til ligesindede .

Det er ikke sveerere end at invitere folk hjem til at se din
samling eller med pa en tur. Begyndere begejstres let og
glcedes over at tale med nogen , der ved mere end de selv.
Det er godt at have en kasse "gi"-vcek-sten' staende 
begyndere glcedes ofte over ma ngfo ldigheden af
almindelige ting. Det er godt at tage dem med pa tur. Dels
er det spasndende at finde sine egne stykker , dels er det
pcedagogisk at de gode stykker ikke selv springer ind i
bilen. Man far et andet forhold til veerdl, efter at have rendt
rundt i tre timer uden at finde nogel.

Erfarne samlere er ofte gode foredragsholdere - de ved
meget og har set megel. Tag allid Iysbillede r pa dine ture.
Man kan holde foredrag i stenklubberne for at fastholde
medlemmer - men overvej lige den lokale skole, husmoder
foreningen, Rotary klubben , sports klubben og tag infor
mation om den lokale klub med. Du kan uddele et stykke
papir med adresse pa dig selv, den lokale klub, lokale sten
handlere, et par tidsskrifter og stenmesser det neeste ar,

Pcedagogiske udstillinger er gode. Man skal fortaslle en
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nlstorle. seette stykke rne ind i en sammenheeng og ikke
bare fylde montrer med brokker med underlige navne.
Noget om min eral er s an vend el se (m a im, pig ment,
qadnin q, ... ), dannelse og for ek om st (Kva rts fra
hydrothermal gang, pegma tit, gran it, strandsand, ...) elle r
Hvet i forskellige tidsperioder (Kridttiden og Kambri um er
oplaqte) falder ofte i god jord. En udstilling kan laves i et
supermarked , pa et biblio tek euer en skole. Det qeetder
om at fa kontakt med nye folk, ikke bare underholde verm
erne .

Hv is man er lidt genert elle r foretreekker at arbe jde
erte rtsenkso rnt. kan man skrive artikle r og aile kneb
geelder! En beskrivelse arsarnlerqleede. ture eLI. er gl im
rende, specielt hvis man far den i andet end et stenblad.
Lokalaviser er taknemmelige ofre - de ska l eUers betale
for materiale, mange sterre firmaer har et personaleblad,
biblioteke r, kred ltkortsetskaber, jernbanen, forsikringssel
skaber, kommunen, sportsfo reningen, ... har ofte et blad
for kunder eller medlemmer og optager gerne artikler. Husk
at orntate den lokale klub!

Forsker
Geologisk forsk ning har ringe bevaqen hed i offent lig

heden samme nlignet med f.eks . fysik og bicloq i og faget
er truet i tnreetoe af nedskeering, medmindre nogen tager
til qe nrnsele. De "nogen" rna nedvendiqvis have en inter
esse for faget og hvem er mere neerliggende end sam
lere? Det kan veere livsvigtigt for en fc rskninqsin titutio n at
veere ke nd t og pask annet af alm ue n, selvom
grundforskning er hovedopgaven.

Pi! med vanten! Enhver forsker kan vinde et stort 09
lydhert publikum blandt samle re og inspirere nye samlere
ved at tilbyde foredraq om sit arbejdscmrade bade til sten
klubber, skoler og andre foreninger og grupper. Du kan
uddele et stykke papi r med adresse pi! dig selv, den 10
kale klub, lokale stenhandle re, et par tidssk rifter og sten
messer det nseste er. Mange begyndere ville qteeoe sig
over aftenskole kurser elle r studiekredse unde r kyndig
ledelse.

Jeg har ret markante holdninger om forskeres pligt til at
formidle til almuen , som rent faktisk betaler forskningen,
men det er etik og dermed irrelevant. Konta kten til samler
miljeet og en indsats for at hverve nye samlere er hardt
09 brutalt et sparpsmal om overlevelse. Nar midlerne er
beqreenseoe, skeeres hvor larmen er mindst - pa fagom
rade r med ringe offent lig bevaqenhed. Dit omrade er "alt
for vigtig t t il at blive nedlaqt"? Det mente de ogsa pa
eegyptologi henne om hjarnet . nu mener de ganske
udpreeget ikke noget som heist!

Museum
Museer har oqsa brug for venne r. For fa ar siden var

minera logisk afde ling pa Natural History Museum (vel
verdens fineste mineralsamling) ved at blive flyttet til et
lager i Nottingham . Det tog omkring tre ars heftige protes
ter fra samlere og forskere at forhindre flytn ingen ... og i
dag ville der veere meget Ieerre til at protestere. Samlere
giver stette (og fine stykke rt) til museer og understetter
deres berettige lse. Uden sarnlere. ingen museer.

Museer kan som klubber arrangere ture, seerudsti llinger
og foredrag, men henvender sig typisk til en bredere skare
end klubbe rne. Museerne er i en enestaende posit ion til
at hverve nye samlere, medens klubberne er bedre til at
fastholde dem oSeerudst illinger er et steerkt aktiv - de kos
ter penge at lave, men kan ofte anvendes af flere museer
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erter hinanden og bliver dermed bitlige per beseqende.
En "abent hus" da g med seerttqe arrangemente r og
mulighed for at fa bestemt egne fund virker godt. Ethvert
museum bar have en butik - en stor butik! - med geolo
giske/naturhisto riske yarer. Mange museumsfolk - mange,
ikke aile - har samme forhold til handel som en nonne til
en ung semand pa landlov, bome rt og frem for alt teore
tisk. En god museumsbutik uncers tetter interessen - det
er mere Inspirerende at have en rigtig Kvartskrystal end
en plas tic edderkop . Museum sbut ikker har (bar have)
velkval ificeret personale, sa kundern e reerer noge t om
deres indkab - man keber et vidnes byrd om naturlige
processer og ikke bare en dims.

K lu b
Naqleordene for en god klub er "hypp ighed" og "vel

kommen til de nye." En klub over leve r kun . hvis der sker
noget ofte nok og den kan fastholde nye medlemmer. "Ofte
nok" er mere end en gang am maneden. For nye med
lemmer er det mindre veesentliqt, hvad der toreqar, bare
der foreqar noget og det ikke er bedevende kedeligt. Nye
sarnlere har sjssldent en klar afgrcensning af deres inter
esse og er derfor modtagelige overfo r aile slags ture , fore
drag om bade fossiler og mineraler, beseq nos andre klub
ber O.S .V. Hvis der bare sker et eller andet relevant nogle
gange om maneoen, skal de nok dukke op.

Det vigtigste en klub kan qere for nye samlere er at
vsere udfarende og personlig, sparq dem direkte om de
ikke vii med pa tur, de melder sig ikke ubetinget selv ; at
afholde en studiekreds for begyndere, hvor mere erfarne
medlemmer torteeuer om deres interesse, viser billede r
fra stenture, giver tips og danne r et netveerk i klubben; og
giver dem en "storebror" (m/k) i klubben, et medlem der
aktivt bjsslper dem med at komme i gang, opfordrer dem
til at komme med pa tur og introducerer dem til andre
medlemmer. Jo, det er lidt handfast, men dem vi mister
det ferste ar, ser vi aidrig igen; de, der bliver heengende
far en basis til at bygge deres egen interesse. Man rna
finde en balance mellem at vise de nye, alt det speendende
vi har og at respektere deres personlige valg.

Handler
Mineral- og fossi l-handlere er den veesentliqste kilde tit

samlingsmateriale. Selvom du kun samler selv og bytter,
gar en del af dit materiale pa et alte r andet tidspunkt gen
nem en handler. Deres store fortrin er, de er der altid. De
har abent hver dag, ofte oqsa i weekenden og styrter rundt
pa stenmesser. De har star bera rtnqsftade og erfar ing.
Handlere er nodt til at tjene penge og det g0r de kun ved
at tilbyde ting, du vii kabe til priser du kan betale - sedan
Iidt firkantet sagt. Ganske som museer rammer handlere
en bredere kreds af potentiel le samlere end klubber.
Gennemsnitskunderne i en stenfo rretning kabe r fordi det
er speendende eller smukt, ikke fordi de samler ... men
det ters te stykke er farste skridt til en samling . Samlere
er bedre kunder, da de bruger relativt fiere penge og man
rna altsa at fa flere "gennemsnitskunder" til at blive sam
lere.

Handlere har samme virkemidler som andre , fored rag,
udstill ing, turledelse O.S.V. men kan drage seerliq nytte af
studiek redse. Der kan man samle kunder am et bestemt
emne og fa dem til at forf01ge en spirende interesse . Det
er ikke konkurrence til klubberne men et supple ment. 09
sa er der altsa Iige det her med pengene . Begyndere
forskrcekkes ofte af h0je priser og ser, de ikke tar noget



indenfor rammerne af en normal ekon ornl. Det er synd for
dem og farl igt for branche n. Jeg kender omkostningerne
ved at drive forretning og at deltage pa sten mess er og de
er ofte sterre end varerne s indkebspris, men man ber sta
dig tilbyde billige stykker som kundepleje.

Jeg ved pa den anden side ogsa , der findes mange
sprendende mineraler og fossiler, der kan srelges til lave
priser . Drekningsbidraget er ikke attraktivt, men det er sund
kundepleje at have et peent udvalg af ting til under 10 kro
ner. Selvom fortjenesten ikke deekker de formelle omk ost
ninger til husleje o.s.v. far man ofte et mersalg og kan
opbygge en solid kundekreds. Jeg foretog et eksperiment
ved en udenlandsk stenmesse for nylig . Sidst pa den sid
ste dag stillede jeg mig op ved et bord uden Iys og abnede
et par kasser med 1-2 cm stykker Azurit og forlangte ca. 4
kroner per styk . I lebet af tre timer kom jeg af med om
krin g 350 stykker - jeg skul le altsa sige "bi tte sc hon ",
"danke sehr", pakke ind og lregg e en seddel ved ca. to
gange i minutte!! Keberne var typisk ber n, begyndere el
ler fo lk med perifer interesse for mineraler, men der var
ikke andet pa messen, de kunne bruge penge pa. Jeg tror
ikke , jeg hvervede mange nye samlere, men teenk hvis
aile udstillere havde en kasse med noget i samme pris
klasse? Altsa ikke affald (Azuriten er fak tisk flo!!) , blot et
eller andet man ikke forlanger 800 krone r for. I den tidlige
fase ensker sam lere ofte sa meget forskelligt som muligt,
selv pa bekostning af kvaliteten - hvert stykke er en kilde
til viden og insp iration. Frem med skramlet!

Tidsskrift
Gode tidsskrifter er vigtige for bade nye og erfarne sam

lere . De giver de brede udsyn ved fortrelle om turmaliner
fra Hindukush, Azurit fra Altenmittlau og ostracoder fra
Gotland. De fortreller om det , vi ikke selv kan se. Tids
skrifter er en effektiv made for begyndere at samle viden
og erfaring . Et tidsskrift 4-12 gange om aret kan veere
blandt de stimuli , jeg neevnte ovenfor.

Jeg sayner ofte hvordan-qer-jeq-nu-det artikler for
begyndere. Redakterer bryder sig ikke om dem , da de
kun henvender sig til en snrever kreds, men den mod erne
tekn ik er kommet til hjre lp . Ikke enhver artikel behever
komme pa papir -Internet er glimrende. Et tidsskrifts hjem 
side kan sagtens rumme art ikle r, der aldrig har veeret trykt
og som har begynderes interesse - hvor far man literatur,
hvordan opbevarer man fossi ler, hvad har man brug for
pa en stentur? De vii iseer have gavn af at leese dem nu i
stedet for at skulle lede efte r et 8 ar gammelt blad . For
god ordens sky ld: Jeg finder det naturligt , bade klubber
og museer abonne rer pa tidsskr ift er og stiller dem ti l
radlqhed for medlemmer og beseqende. Nej , de skal ikke
vasre til hjernlan , men deri mod altid veere til stede i biblio
teket, sa man kan komme og leese. De er et stort aktiv for
bade nye og gamle samlere .

Messe
Nu far jeg creme i maskinen igen . Jeg synes , de f1este

stenmesser er hablest darligt arrangeret; de rnarkedsfe
res alt for stad igt frerre kernekunder og ikke for potentielle
kunder; indsatsen "belennes" med frerre beseqende og
neeste ars messe afholdes i telefonboksen nede pa hjer
net. Det er groft, men er det hell forkert?

Gode messer er blandt det ypperste rniljeet kan byde
pa, men chancen for at sprede interessen forspildes som
regel. Der kommer mange med en perifer interesse til
messe og dem vii jeg gerne se som samlere, men der er

kun 3-4 timer til at vinde dem for sagen. Man kan stimu
lere interessen med predagogi ske srerudstillinger - alt sa
forteel en histor ie, det er ikke nok at have en stabel ting
med mrerkelige navne - og foredrag. Det er vigtig t at folk,
der bare er "sleebt med " ogsa far en god oplevelse og ser,
der er man ge lag af aktiviteter og erkendelse. En eller
f1ere lokal e klubber rna veere pa messen - de skal holde
gejsten ved lige indtil neeste messe. Messer finder sted
en gang om aret og kan ikke alene holde interessen ved
lige , men der kan skabes en smuk symbiose mellem klub
og messe: Klubben hverver nye medlemmer pa messen
og g0r til gengreld en akt iv indsats (f.ex. arrangerer en
bustur) for at sende medlemmerne pa messe neeste ar,

Arranqeren ber aktivt opford re de handle nde til at tage
nogle enkelte ganske billige ting med - ogsa andet end
tromlepolerede sten! Kun sjreldent fel qes en gryende in
teresse af viljen til at srelge garden for at kebe et stykke .

Nu vii jeg drille lid!: Krere messearranq er, vi i du gerne
fordob le eller tredoble beseqstal let pa dine messe? Maske
rekru ttere nogle hundrede medlemmer til klubberne? Vel
at rneerke uden at det koster noget videre? Det er ganske
enkel t, men kreeve r et par side r at beskrive, sa af hensyn
til reda kteren rna du lige sende mig en e-mail (se neden
for ). Ja , det rumler derinde ... og hvad ved han ogsa om
at lave messe ... men hvad bety der tusinde beta lende
grester pa dit budge t? Hvo r meget koster en e-mai l?

Mig selv
Det er let at veere prredikant, men hvad g0r jeg selv?

De seneste ar har jeg skrevet ca. 40 artikler og beqer om
mineraler, fossi ler og stenmesser, lavet ca . 20 seer
udstillinger og har vel 15 foredrag pa lager som tages frem
ved festlige lejl igheder. Jeg har ogsa "deaccessioneret"
nogle tusinde mineraler og foss iler til begyndere. Nej , jeg
drekker ikke hele spektret, men udnytter de muligheder,
jeg har for at udbrede, stimulere og fastho lde interessen
for geologi. Det er netop pointen , vi er mange og vi er
forskell ige - hvis vi aile g0r vort , bliver vi snart f1ere!

Claus Hedegaard
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