
•••.•• N~ste dag forlagde vi vor residens til Andermatt pa nordsiden

af S. Got~ard. Vi havde i mellemtiden fortrudt. at vi ikke havde kebt

~ien bjergkrystalgruppe. som vi havde set pa dagen i forvejen til 350

sfr. og som var kommet ned i 200 sfr. inden vi endeligt havde forladt

forretningen. og da Disentis kun la ca. 1 times kersel fra Andermatt.

kerte vi dertil igen. Vi rna nok v~re kommet for tidligt pa dager. for

nu var.humeret et helt andet. Vinflasken stod ganske vist pa bordet.

men han havde ejensynligt ikke naet at fa ret meget af den. Dagen i

forvejen var bade han og konen meget be~rede over at have faet beseg

af de ferste fra Danmark. og vi var skiltes som gamle venner. der al

drig ville blive glemt. I dag var det n~rmest. som om han aldrig havde

set os. Da vi forta Lte, at vi var kommet for at se pa •gr-uppan"• lod

han,som om han ikke anede. hvilken gruppe. vi talte om. Der kom jo sa

mange. og han kunne ikke huske. hvad de forskellige havde set pa, Vi
for~larede sa, hyilken gruppe det drejede sig om. og yi bed ham 150

En sommerferieoplevelse. (fortsat fra forrige nummerJ

Dolly JacobsenHvis I beseger ham. sa hils fra

Han viI gerne tage imod glade stenmennesker. idet han selv er en stor

stenven - lidt tilbageholdende maske. men meget interessant. Hans stu

e er fyldt med kempe kr-ysteLler-og de allerdej ligste sten samt spesndan

de ting og sager fra hans rejser. Han har blandt andet v~ret med Thor

Heyerdahl pa Paskeeen. Fra sit stenbrud henter han serpentinsten. som

han selv bearbejder i sit store v~rksted og laver fine bordplader af.

Kontakt til Kongsberg

I Norge. Saggrende ved Kongsbergs nedlagte selvmine. ligger en sken

gammel bj~lkehusgard. og i den bor nordmanden Walter Lie.
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Kirsten MunchDiamonds af Erik Bruton.

Litteratur

Der er indkommet en rffikkeboglister. Der bliver vel plads til dem ef

terhanden, lidt af gangen. K Munch anbefaler f01gende biblioteksb0ger:

Gemstones and minerals, (how and where to find lheml af John Sinkankas.
The book of agates and other guarts gems af Lelande Quick.

Aase og Niels Schjeldahl

~ b0r ogsa g0re en afstikker til Dissntis-Muster, nar I ~lligevel er
pa de Kanter og bes0ge den gamle mand. Han hedder Aluis Maissen-Oecur
tins, og address en er Lukmanierstrasse 91.

Pa vor vej hjemad skulle vi selvf01gelig bes0ge forretningen i Gosche
nen, som nu drives videre af S0nnen, der ogsa hedder Peter Indergand. \
Og der i denne forretning i en lille by i Schweiz stod stadig dette
naturens kunstvffirkaf ufattelig sk0nhed og v~rdi. Vi anede ikke pa
forhand, at den opbevaredes der. Vi havde bestemt troet, at den for
Iffingstvar solgt til et mUSffium,og at det var en model. Gruppen maIer
90 x 60 cm i flademal og bestar af ca. 50 krystaller i en dyb brun
farve sa fantastisk vidunderlig, at vi ikke kan beskrive den. Den
st0rste af krystallerne maIer 45 cm i h0jden, og aIle er de fuldkomne.
Er det n0dvendigt at fortffille,at forretningen var fuld af en -masse
andre sk0nne mineraler, af hvilke en del nu befinder sig i vor samling.
Falder Jeres vej op over st. Gothard en gang, ma I ikke snyde Jer selv
for synet af r-agkvar-tsgr-uppen, K0r ind pa benegar-dspLadsen 1. G1ischenerl.._.,
og bes0g Peter Indergand.

I heftet om Tessin havde vi ogsa l~st om en mineralhandler, der boede
pa baneg~rdspladsen i Goschenen. Hans fader havde i 1945 fundet en hu
Ie i bjergene over Goschenen. Hulen la i 2800 m's h0jde, og efter en
del arbejde kunne han komme ind i den og sa da, at den rummede kry
staller af ufattelig skanhed, Vinteren kom imidlertid og +or-hindr-ede">
ham i at arbejde videre det ar. Han efterlod sit vffirkt0ji hulen so~.
tegn pa, at det var hans hule, og sa matte han vente til n~ste sommer.

Da gik han i gang igen, og ud af hulen huggede han den st0rste r0g
kvartsgruppe, der nogensin~e er bragt frem i dagens lys i hel tilstand
i Europa. Ene mand fik han den slffibthjem. Den vejede 180 kg.

'-._..- I.. _ /
sfr for den, men nu begyndte spillet forfra. Det var ~_ gruppe, der
var mindst 350 sfr vffird,og vi kunne k0be den eller lade Vffire.Det var
ham det samme. Han ville ikke har-etale om, at han den for_ez~ende -dClS
havde tilbudt os den for 200 sfr. Efter 1/2 times snak syntes hans ko

ne dog, at vi skulle have den for 200 sfr, og derved blev det trods
fatters protester. Men hvis vi ville sffilgeden igen, skulle vi forlan
ge mindst 700 sfr.
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Programmerne forts<Etter n<Este side.

Den Fynske Stenklub. H0jmeskolen kl 14.30.

L0rdag 3 april. Identifikation af sten og bytning.
Torsdag 13 - s0ndag 16 maj. Tur med bus via Frederikshavn til Oalsland
nord for Goteborg. Overnatning p~ vandrehjem + forel<Esning v/sv geolog
i Gotebor'g + rejseomkostninger (bus + f<Ergem. kej e) vi I ikke oversti
ge 350 kr. Endeligt program foreligger endnu ikke.

PROGRAMMER:~tenvennerne. K0benhavn, BGlowsvej 34 B. kl 20.00.

Fredag 9 april. Mag. scient. S0ren Floris am forsteninger.

L0rdag 8 maj. Tur til Sydsverige.
Kristi Himmelfartsdag-tur 27 - 30 maj til Harzen, via Gedser. 450 kr.

Herved skulle man kunne spare ca. 4 dage og en del slibepulver. Oer er
i0vrigt vistnok mere am tromlepolering undervejs. red

Trin 2: Poler,p~ s<Edvanlig vis.

Trin 1: Fyld ca 70 % af tromlens volumen op med sten. Kom heri slibe

pulver nr 4~0, 6 % af stenv<Egten. - Hertil vand. til stenene d<Ekkes.
K0r s~ med dette i ca. 3 1/2 uge, idet tiden afpasses til stenene.

Vi har tidligere i STENHUGGEREN - nr 3 af j{jO 1975 - bragt en anvis

ning p~, hvordan man kan g~ til v<Erks ved trornlepolering. Oet kan vel
ikke undre nogen, hvis denne popul<Ere gren af stensliberiet lokker en
og anden "forsker" til at lede efter nemmere metoder. Vor formand er
kommet undervejrs med en ny recept, sam herved gives videre:

Mere am tromlepolering.V<Erkstedet .

•...... og s~ viI vi gerne bede Jer am, at I, s~snart odstillingen er

0vre, s<Etter~er hen og laver en detailleret kritik, ros og/eller ris
~odtages lige gerne, og g0r det skriftligt. Meningen er at gemme vore

erfaringer, s~ den n<Este udstilling kan blive endnu bedre. Tak :

Udstillingskomiteen

Man der ikke fremkommer en rapport am begivenheden til n<Este gang? -

red .

Efter en hidsig slutspurt kom udstillingen s~ p~ benene - og i rette
tid. Oet er nok for tidligt at fors0ge at g0re slagets gang op, for
skrivende stund er det ikke helt ovre, men der er da god grund til
hvert fald at refe,rere mange hart e og samstemmende berner-kninger- am, at
udstillingen er blevet over forventning b~de i omfang og kvalitet, li
gesom der ogs~ er god grund til at gl<Edes over et v<Eldigt rykind :: -

3, \....;-./
Udstillingen



Redakter, Sven Sennichsen, Regnersgade 9, 8260 Viby J, tlf. 06-145572.

Formand, H. Koch, Ollerupvej 16, B270 Hzj bj er-g, tlf 06-112502.
Sekret~r, Hanne Kunde, Begevej 7, B260 Viby J., tlf 06-140100.

Kasserer, Edda Larsen, Polarvej 13, 8200 Aarhus N, tlf 06-160394.
Hugo Tuver, Vrending, 8762 Flemming, tlf 05-673134.

Hanne Sennichsen, Regnersgade 9, 8260 Viby J., tlf 06-145572.

Bestyrelsen

V
Klubbernes med1. er velkomne til at deLtage i hihandens. arrangeme.n.t.er!

Indl~g til n~ste blad til redaktionen senest mandag j juni.

Bestyrelsen

I september bliver der f~llestur til Sydsverige med de sj~llandske
stenvenner. Mere herom i n~ste blad.

.Sandag 13 juni. Tur til lrelde N~s. Findested for bl. a. svovlkis og

tungspat. Medbring heIst gummistavler og ekstra taj, da der kan v~re
meget fedtet pa lerskr~nterne. Medested Viby Torv kl 09.00. Kun for
medlemmer, der ikke tidligere har v~ret der. Er udbyttet for lille,
kan vi evt. kere til Nordfyn for at finde silkespat. Tilmelding til
Hanne Kunde senest B dage fer.

Sandag 2 maj. Vestjysk stenklub inviterer 05 pa Limfjordstur. Vi karer
i egne biler, men er du ikke selv karende, skal der nok blive plads.
Prisen er i sa fald 20 kr til benzin. Madestedet er denne gang ved
Hasle kirke, Viborgvej, kl OB.OO. Madpakke samt s~dvanligt stenudsty~

medbringes. Giv besked til Hanne Kunde senest B dage far. \...,_"

Lardag 22 maj. Fossiltur til Gram, Haderslev's Vesteramts oase.

Madested Viby Torv kl OB.OO. Endeligt madested i parken ved Gram
slotskro kl 10.00, hvor vi spiser vores medbragte mad. Med Ove Bothner
som leder tager vi til teglv~rket, hvor der kan findes hajt~nder,

krabbeboller og andre fossiler. Husk at medbringe gummistavler, ,da der
er meget fedtet i lergravene. (20 kr til benzin). Tilmelding til Hanne
Kunde senest B dage ~ar .

Lardag lO april kl 14.30 pA Aaby bibliotek. Sidste made far ~ommerfe
rien. Bytte- og salgseftermiddag.

Torsdag 22 april kl 19.00 vii vi prave noget nyt. Vi mades ved Varna,
hvorfra vi gAr langs stranden til ~rnereden. Vi hAber at finde sp~n
dende ting, som er kommet herned i istiden. De af os, der har fluores
censlamper, viI tage dem med.

JYSK STEN~UB, PROGRAM
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