
H.W.

Nu er der ingen chancer for, at vi nogensinde far australske tilstande herhjem
me, men det ville v~re dejligt, hvis vi kunne komme af med bare noget af priva

teriet. Der er i arhundreder drevet sa megen rovdrift pa naturen, at det ikke

burde v~re n0dvendigt at f0le halvdarlig samvittighed, blot for at samle en
sten eller et fossil op hist og her.

Det er klart, at ejere af jorden ikke er vilde med at fa jorden omdannet til

et manelandskab. Den australske lov siger imidlertid, at mineraler i jorden er
f~lleseje, som enhver har ret til at grave efter.

I Australien er situationen nogle steder diametralt modsat. Den store guldfe
ber raser bl.a. i staten Victoria. AIle i Australien ma grave guld, nar man
blot har hentet et stykke papir hos myndighederne. Det koster en tyvekronesed
del. Derefter er det ud pa bondemandens mark, stikke p~le ned og komme igang
med at grave. Et skilt, der fort~ller, at uvedkommende f~rdsel er forbudt, g0r

at ikke engang bondemanden ma krydse omradet, f0r mineraljagten er afsluttet.

Dette og lignende skil'tem0der vi mange steder herhjemme, nar vi f~rdes i na
turen. Det kan v~re deprimerende, nar man pa vej til en strand bliver m0dt af
en skov af privat-skilte. Der er eksempler pa trusler med haglgev~r, fordi man
gik pa en privat markvej. At n~rme sig en grusgrav medf0rer i reglen voldsom

hundeglam. Alt dette er maske forklaring pa, hvorfor vi flygter udenlands i
ferierne.

Uvedkommende f~rdsel forbudt.
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Pa side 3 har vi et oversigtskort udarbejdet af DAGU med de samme numre,som er

benyttet i stenklublisten.

Mette Rask, Odense. 10 Karen Sodemann, H0jbjerg. "-'
2 Egon Munch, K0benhavn 11 Tonni Christensen, Neks0.

3 Jon Svane, Risskov 12 Gunnar Hansen, Sk~lsk0r.

7 Johannes Theilmann, Svendborg. 13 Alice Rasmussen, Fakse.

8 Jytte Hillersborg, Randers 16 Mogens Hansen, Svendborg.

9 Arne J~ger Nielsen, Kolding 19 Bente Barslund, Jyderup.

Tal til venstre refererer til DAGU-kortet. Slog S2 er stenklubber Sverige,

der samarbejder med danske klubber. Skulle nogle v~re interesseret adresser
og telefonnumre, sa kontakt vor travle sekret~r Doris Valgaard.
Refererende til samme tal f0lger her en oversigt over DAGU-repr~sentanter:
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_ LISTE OVER STENKLUBBER I DANMARK

1 Den Fynske Stenklub, Fyns amat0rgeologiske forening. DAGU Odense

2 Stenvenner, K0benhavns amat0rgeologiske forening. DAGU Kl1Ibenhavn

3 Jysk Stenklub, Amat0rgeologisk forening. DAGU Arhus

4 Vestjysk Stenklub. Struer

5 Syd-Vestjysk amat0rgeologiske forening Ringkl1lbing

6 Stenklubben Als, Als amat0rgeologiske forening. Nordborg

7 Sydfyns Stenklub. DAGU Svendborg

8 Stenklubben for Randers og omegn. DAGU Randers

9 Den Syd-0stjyske Stenklub. DAGU Kolding

10 Horsens Stenforening. DAGU Horsens

11 Bornholms Stenklub. DAGU Neks0 "-'
12 Sydvestsj~llands amat0rgeologiske forening. DAGU Hindholm
13 Fakse amatl1lrgeologiskegruppe. DAGU Fakse
14 M0ns amat0rgeologiske forening Borre

15 Stenklubben Flinten. Ribe

16 Foreningen Fynske Fossilsamlere. DAGU Svendborg

17 Lolland-Falster gemmo-geologiske forening, Sk~rven. Maribo
18 Vendsyssel Stenklub~ Hj0rring

19 Nordvestsj~llands Stenklub DAGU Jyderup

Sl Helsingborg Geologiklub.

S2 Geologiklubben LiMa, Malm0.



GOD JAGT.

Leo de Laurent bekr~fter, at han i ar igen vil v~re kontaktmand forbindelse·
med Kniple-Mineraltur til Harzen i sidste halvdel af september.

Kopparberg i Sverige: Mineralmesse.
Evje i Norge: Mineralmesse.
Evje i Norge: Messe for hobbyslibere.
Ry-Hallen: Skandinavisk Mineral- og Fossilmesse kl 10,00-18,00.

Hamburgmesse.

Sten og mineralmesse.
Nordisk Stenmesse kl 10,00-17,00.

Egersund i Norge:
Odense Bolbrohal:

2-3 maj

\.....--9-10 maj
13-14 juni
4-5 juli
11-12 juli
5-6 sept.
27-29 nov.

UDDRAG AF MESSELISTER.
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forts. side 5.

Ma jeg indledningsvis benytte lejligheden til at komplimentere redakt0ren af
Stenhuggeren for en ud~rket redigering af bladet, og rnajeg dern~st have lov

til at kommentere den af samme redakt0r pa forsiden af nr. 3 i omtalen af Ry
messen 1986 fremsatte polemiske be~rkning om s~lgeres frav~rende blikke, nar
talen er om supplementsdele til maskiner.

ROS OG RIS.

Doris Valgaard

Der findes megen litteratur om de to danskere, om nogen skulle have lyst til

at vide mere om demo

Nicolaus Steno var n~sten samtidig med en anden ber0mt dansker, Erasmus Bar

tholinus (1625-1698), f0dt i K0benhavn. Sidstn~vnte som S0n af anatomen og
biologen Caspar Bartholinus. E.B. blev ogsa l~ge, men hans·hovedtnteresse·var
matematik og fysik, og man kan sige, at han blev grundl~gger af krystallogra
fieni som N.S. dog ogsa"havde studeret.

1660-erne l~gges videnskaben pa hylden til fordel for den katolske tro, men
han accepterede dog en ,ka1de1se fra kong Chr. V. om at komme ti1 K0benhavn og
virke som anatom. Det blev kun til to ar. I 1675 blev han kirkeviet i Firenze,
men virkede som biskop i Hannover. Han d0de i Schwerin, hvor han blev bisat i
den lutherske domkirke, men siden overf0rt til Firenze, hvor han ligger begra
vet i Mediciernes krypt i San Lorenzo-kirken.

Danmarks store naturforsker, anatomen, geologen og den senere katolske biskop,
Niels Steensen (Nicolaus Steno, 1638-1686) kan vente af den katolske kirke at

blive udn~vnt til helgen i 1987 (301 ar efter sin d0d). I givet fald bliver
N. S. den 9. historiske person med direkte tilknytning til Danmark, som bliver
optaget i kredsen af ud0delige helgener, der fortjener selvs~ndig dyrkelse.

N. S. blev f0dt 11-1-1638 som S0n af en guldsmed i K0benhavn. Han blev senere
verdenskendt bl.a. for sine anatomiske iagttagelser af diverse kirtlers funkti
oner og grundlagde senere geologien og pal~ontologien som videnskab pa grund
lag af studier af et s~t haj~nder. Han havde pa det tidspunkt bosat sig i

Italien, hvor han i 1667 modtog hovedet af en haj, som blev dissekeret. Da han
naede frem til ~nderne, undrede han sig over deres lighed med de sakaldte
"tungesten", som man finder i Italien og i stort tal pa Malta. Man havde hid
til betragtet dem som naturens spil, men N.S. paviste, at tungestenene er fos
sile hajtander .

ANATOM, GEOLOG OG BISKOP.

Om geologiens fader.
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H.W.ikke altid er frav~rende i blikket.

ROS. Tak for ros og tilbud. Redakt~ren har forl~ngst fundet en leverand0r til
originalt EDUS tilbeh~r - endog med blink i ~jet, hvilket beviser, at s~lgerne

Niels Schjeldahl

Drejer det sig derimod om en maskine, som en anden forhandler har eneforhand
ling af, ma jeg i f~lge sagens natur melde pas, men jeg er da ikke bleg for at
henvise foresp~rgeren til den pag~ldende forhandler, sa redakt0ren kan trygt
henvende sig til mig om supplementsdele. Jeg ma dog straks indskyde, at der pa

stenslibningens omrade findes sa mange hjemmestrikkede maskiner, som er styk
ket sammen af dele, som man har hentet pa de besynderligste markeder, og her
kan en selv nok sa beredvillig forhandler intet stille op.

Man siger ganske vist, at nar man slar blandt en flok ulve, hyler den, som

bliver ramt, og her vil jeg straks pasta, at jeg absolut ikke f~ler mig ramt.
Jeg f~ler mig heller ikke kaldet til at udtale mig pa samtlige s~lgeres vegne,

men pa egne vegne kan jeg med bestemthed sige, at hvis man henvender sig til
mig om en supplementsdel til en maskine, som jeg forhandler, skaffer jeg selv
f~lgelig denne del, safremt den overhovedet kan skaffes.

PPS. Vi udstiller pa Nordisk Stenmesse i
Bolbrohallen, Odense, den 9. og 10.maj

og d~refter hoJder vi ferie til ca. 8.juni.

PS. Vi HAR ENDNU NOGLE FA TUMBLERE MED 2 STK:
I-kg beholdere til tilbudspris kr.605,OO.

Vi sender dig gerne vore kataloger over mineraler,
maskiner, v~rkt~j, halvfabrikata og s0lv,

det koster kun en telefonopringning.

Samler du mineraler? Sliber du? Indfatter du?

INTERNATIONAL MINERAL & GEMS
v/Niels Schjeldahl,

Birgittevej 6, 8220 Brabrand

tlf.06253210

annonce
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Flere steder i Sverige de1es fyringssedler i hundredevis ud til grubearbejdere

b1.a. i Dannemora og Grangesberg. If~lge minese1skabets pastand kan ma1men fas

bi1ligere i Brasilien. For de sma grubesamfund er det bare en katastrofe.

Sverige.

Ko1ding Stenk1ub arrangerer en tur til Sauerland i Tysk1and, hvor man kan fin

de minera1er og fossi1er, den 18-22/5 1987. Pris med halvpension kr. 1.295,-.
N~rmere op1ysninger ved Doris Valgaard.

Sauerland.

Siden sidst har vi set sten pa bordet fra Idar-Oberstein, som Ase og Niels
Schje1dah1 viste frem. Erik Jensen demonstrerede i februar nog1e af de mange
resu1tater og hj~lpemid1er, der h~rer til slibning ,af sten. I marts var det

Leo de Laurents tur med 0sters~-fossi1er. S~sonen slutter med mineraler fra
Norge, sam1et af Eva og Florence. Inger og Johan Clausen har ogsa en "stor"
finder med i spi11et ..

Nu er det jo ikke meningen, at STEN PA BORDET ska1 fordufte hermed. Derfor har
vi ogsa en opfordring fra Hanne S~nnichsen om at sla pa traden t1f. 06-937113,
nar du kommer pa en ide e11er har et fors1ag til n~ste s~son.

Sten pa bordet.

Sk~ man sn~ppe en halv med Uran? ~

6

Af vor mand Beder har vi faet
denne tr~tte fyr fra teknikkens
gr~nse1and. Ved forskning

Gr~n1and har man unders~gt visse
1avarters evne til at gro oven
pa se1v giftige minera1er. Hvis
man kan finde frem til, hvi1ke
1avarter, der kan 1ide hvi1ke
minera1er, har man maske en god

hj~lp ved kort1~gning af mine
ra1forekomsterne i Gr~nland

Lav kan sladre om minera1er.



H.W.

Nu ville det jo v~re fristende at skrive, at skrivemaskinen star i tarer helt
op til tangenterne, fordi Grete holder op. Men det g0r den altsa ikke - af to
arsager. For det f0rste har Grete i en arr~kke samvittighedsfuldt udf~rt sit
job for klubben, og det skal hun have et HURRA for. Tak for godt samarbejde.

For det andet vil vi jo stadig v~re sammen med Grete pa m0der 09 ture. Oer kan

vi deltage i hendes begejstring for sagen, 09 det gl~der vi os over.

Som det fremgar af referatet af generalforsamlingen, har vor tidligere formand
Hanne Kunde igen sm0get ~rmerne op, denne gang for at overtage jobbet som

bladfordeler efter Grete Rasmussen. Vi hilser Hanne velkommen til arbejdet.

BLADFORDELERSKIFTE.

Bestyrelsen

Under eventuelt valgtes Hanne Kunde som ny bladfordeler, da Grete Rasmussen
gerne ville tr~kke sig.
Studiekredslokalet pa Aby Bibliotek besluttede man at afbestille. I stedet vil
man anvende lokalet pa ·Set. Annagades Skole, hvor vi har mulighed for at lane
et nabolokale.

Budgettet for n~ste ar balaneerede med uforandret kontingent: 60 kr for enkel

te og 90 kr for par. •

Pa valg var formanden Jon Svane, samt Erik Jensen og J~rgen Borup fra besty
relsen. De blev alle genvalgt. Ligesa blev suppleanter og revisorer, mens Niels
Sehjeldahl valgtes som revisorsuppleant.

Regnskabet udviste et mindre underskud pa 1200 kr. Oet godkendtes, idet det
konstateredes, at klubben ligger inde med ray for ea. 2000 kr.

, \

Formanden n~vnte i sin beretning, at klubben gar ind i sit 15. ar. Oet for
gangne ars ture og foredrag havde v~ret vellykkede. Oerimod bruger vi studie
kredslokalerne pa Aby Bibliotek for sj~ldent.
Han anbefalede nye medlemmer at pr~ve at skabe sig en bytte- og bekendtskabs
kreds blandt stenfolk i Norden. ved at drage til messer i Skandinavien. Enten
i bil eller i tog evt. sammen med venner. Og.sa skal turen·gentages til samme
messe aret efter.

Kjeld Rose blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

var lovligt indvarslet, omend dagsordenen kunne have v~ret mere udf~rlig.

Referat af generalforsamlingen 14/3-87.
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Indlifgtil n~ste nr. skal v~re redaktionen hifndesenest 14 august 1987.

06-213534
06-251024
06-122724

Bladfordeling, Hanne Kunde, Korsh0jen 96, 8240 Risskov
Bladproduktion, Eva Rudolf, Janesvej 5, 8220 Brabrand
Bladredaktion, Henry Weinkouff, Marselis Boulevard 30, 8000 Arhus C

Kasserer, Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 Langa

Jysk Stenklub. giro 1217380, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 Langa

tlf 06-210606
06-227304

06-149521,,-,
06-110041
06-467282

J0rgen Borup, Teglgardsvej 27, 8270 H0jbjerg, medlem af best.

\ .Adresser:
Formand, Jon Svane, Skejbyvej 36, 8240 Risskov
Sekretifr,Doris Valgaard, Skolevej 2f, 8250 Ega
Erik Jensen, Plutovej 8, 8270 H0jbjerg, medlem af best.

I timen f0r klubm0derne er der lejlighed til bytning og stensnak m.m.

Husk. nar du er passager pa turene, at vi regner med en k0rselsomkostning pa
1,25 kr pr k0rt kilometer, som vi deler over personerne i bilen.

L0 8/8 TUR TIL MOLS HOVED. Strandtur!
Afgang fra P-Pladsen ved Musikhuset kl 9,00.

L0 12/9 KLUBM~DE pa Aby Bibliotek kl 14,30. Vi m0des om sommerens fund.

L0 10/10 KLUBM~DE pa Aby Bibliotek kl 14,30. Foredrag af guldsmed Erling Borup
om ade lsten i.stilhistorisk sanvnenh~ng.

L0 23/5 TUR TIL FORN~S FYR OG KATHOLM. Forsteninger

Afgang fra P-Pladsen ved Musikhuset kl 9,00.

L0 20/6 TUR TIL KYSING N~S. Forstenet trif,pyrit og fossiler
Afgang fra P-Pladsen ved Musikhuset kl 9,00.

\........--

L0 25/4 TUR TIL ESK~R OG MOGENSTRUP STRANDE. Krabbeboller

Afgang fra P-Pladsen ved Musikhuset kl 8,00.

L016/5 TUR TIL FAXE KALKBRUD arrangeret af "Faxe Geologigruppe".

Vi fors0ger at lave f~lles transport i privatbi1er. Afgang 15/5 om
eftermiddagen og hjemkomst sent 16/~. Forventet pris for overnatning,
f~rge 09 k0rsel omkring 300 kr. Dertil kommer mad. Henv. Jon Svane.
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PROGRAM FOR JYSK STENKLUB. Forar - efterar 1987.


