
Rejsens nok:rrest spændende oplevelse fik vi, fordi færgen :rrellemIeirvik og
Klaksvik brØd samren, så vi måtte retur over Fuglafjørdur. Da vi et par dage

Efter hjemkomstfra ferie er der tære end nok at se til i haven ræd bjergning
af jordbær og fjen1else af vildtvoksende ukrudt. Da arbejdsstillinqen i begge
tilfælde ikke er rreget anderledes end en mineralsøgers, er det let tmdervejs
at lade tankerne gå tilbage til en sormers jagt og genopleve en rrasse spænden
de, somheldigvis endnu er frisk i erindringen.
Her er nogle få spredte glimt:

Det blev Færøerne igen - for tredie gang - og somsidste år samrenræd Eva og
Florence. Denne gang var vi på "pakkerejse" , hvor vi gennemDFDShavde lejet
hus i Ieirvik. Det blev ikke dyrere end tidligere vandrerhjemsferie og var be
tydelig tære bekvemt. Der var gode kahytter orrbordpå "WinstonChurchill", og
vi havde et rart, lille, gamrelt hus ræd ræderne bekverrrælighederog en rreget
fin udsigt over hav og land nær færgen rrod Klaksvik.

Derfra tog vi ture ud på Streynoy, Eysturoy og Bordoytil både nye og garmel
kendte stenbrud - ræd rreget vekslende udbytte af analcim, apophyllit, calce
don, chabasit, gyrolit, heulandit, Laurront.rt, natrolit, :rresolit, seladonit
(grøn oq blå), stilbit, thc:msonit - og ITOndet er levyn, vi fandt ved Depil på
Bordoy?- og hvad kan der siges omdet stykke, der ligner forstenet træ? -
hvordan kan det være dannet?

TANKER BLAND!' JORDBÆR ex; UKRUDr.
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Efter ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl i 1986er der rejst mangespørgs
mål an forurening af forskellige ermer. Helt naturligt er også spørgsmål om
risikoen ved at samle sten og mineraler i Europa. I tidsskriftet DERAUF
SCHLUSSnr 6-7 1987behandles emnet. Forfatterens konklusion er, at den forø
gede radioaktivitet på stenene i forhold til den naturlige baqgrundsstråling
er neget lille. Artiklen indeholder også alnene råd til samlere af radioaktive

sten samt vink ved valg af geigertæller.

RADIOAKTIVITET •

Inger og Johan Clausen.

Hovedgård i juli 1987.

P.S. Efter at have konsulteret Jon Svanehar vi svar på de to spørgsmål:

1. Det er ikke levyn, vi ~ fundet, ~ derinod fantarrheulandit.
2. Det er forstenet træ efter vulkansk virksanhed i tertiærtiden.

Der kunne siges neget, neget nere an denne sormers udbytter, men lad os slutte
ned at konstatere, at vores part blev ca 50 kg af Færøerne, 30 kg jordbær og
en uendelighed af ukrudt.

Vi var heldige med vejret og havde 5 gode dage på stribe, hvor vi fra vores
vinduer kunne gl..ærl.eos over neget flotte solnedgangsfarver ude over havet nord
for Fuglafjørdur, men vi oplevede også de lavtgående, tætte skyer, der helt
tager udsynet, og det var i sådan en "sky", vi passerede Claus og Peter, da vi
var for hjenadgående, og det hele var nyt for dem.
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senere ville gentage udflugten og kØrte til Fuglafj ørdur , gik færgen igen fra

I.eirvik, så vi kan med en afgang senere end beregnet. Det blev held i uheld,
for Eva traf da tilfældigt en bekendt, hvis svigersøn arbejdede ved anlægget
af det nye kraftværk ved Eidi-5Øen. Vedhans hjælp kan vi - udstyret ned regn
tøj og lånte hjelme - med tipvogsntog ca 800 m ind i en cirkelforrret tunnel,
der var 3,5 m i diarreter. Der skal laves 37 km af den slags; ræn det giver
ikke neget udbytte af mineraler, da det ca 200 m lange naskineri skræller tun
nelvæggene ud i småskærver,men undervejs skæres der hul på større druser ned

krystaller, og det var sådan en, vi var inde at se og fik mulighed for at
plyndre nellem to tog.



fortsættes side 4.

Er du tilfreds ned klubben ?
FØler du dig tilpas der ?

Sker der nok eller for lidt ?

Sker der det, samdu ønsker ?

Er der ikke hyggeligt nok ?

Er enneme ikke seriøse nok ?
Er der for få mtder ?
Er tidspunktet for mtdeme i orden ?

Skal der være mere aktivitet i somrrerhalvåret ?
Er foredragene for avancerede eller uinteressante ?
Er der for få korte ture, og bØr de foretages ned bus ?
Manglerder fleredagesture, og hvor skal de gå hen ?

BØrvi have mere samvær ned de Øvrige stenklubbers medlermer?
M:merdu, at du selv har kontakt nokmedklubbens rnedlemrær ?
Tror du, at der er klikedannelser eller blot kamæratskab ?

Taler du selv nok ned de andre ?
Ignorerer du de nyere rnedlermer,eller prøver du at konræ i kontakt ned dem?

Forsøger de nyere nedlemmerat kontakte de "ældre" rnedlemrær?
Er der information nok i klubben ?

Skal kontingentet hæves for at fjerne underskuddet ?
BØrjulerrødet give overskud, eller er der andre muligheder for indtægt ?

Kan vi fortsat få gode foredragsholdere for en flaske saftevand ?
Er der for få studiekredse, og hvilke ermer Ønsker du ?

Varer generalforsamlingen for længe, eller går det for stærkt ?
Er der tid nok til at drØfte tingene ordentligt igennem?

Alt dette nedsætter naturligvis også redaktionens evne til at samle løse trå
de, og derfor vil vi skyndeos at overlade en del af demtil læserne. Der hø
rer de faktisk også hjemme,for trådene har alle nOgetmedStenklubben og Iæd

lermerne at gøre. Prøv selv:

på redaktionen har vi gennemdet sidste halve år ufrivilligt fået udvidet mi

neralsamlingen gevaldigt. Daglig sendes store rræiqder af kvarts, flint, opal,
alkalier, asbestfibre, kul og andre sp:mdendeting :ind gennemrevner og spræk

ker. Derefter placerer de sig på. de nest uhensigtsrræssige steder. I €C forsøg
på betonhøjhusrenovering støjer en lille flok rrændsig aoennem alt - disse
prægtige nændned deres prægtige maskiner. Aldrig tidligere har så få generet
så mangei så lang tid.

lØSE TRADE.

3



H.W.

I Ulvshyttan midtvejs mellemBorlange og Ludvika ligger resterne af en af de
mangesmeltehytter. Prøv en dejlig somærdag at gå en tur inde mellemde rrange

høje ruinsØjler af Bergslagsten, hvor der gror blanster og græs til knæhøjde.
Da mærkerdu for alvor, at du er bergtagen av Bergslagen.

Selv cmvejene i Sverige ligesom herhjemæ somfølge af spareforanstaltninger
efterhånden er lap på hul og hul på lap, så er det alligevel svært at konræ
uden omden årlige Bergslagstur . HØstenaf mineraler er beskeden, og nange af
de klassiske findesteder er gennemen årrække endevendt på ktyds og på tværs.
Man prøver lige en gang til, måskenok så neget fordi her er frisk luft og ro
til at lede. Og det kunne jo være!

Hver gang, man står over for et nyt gaIl'lælt gnlbehul, rrærkeslidt af det gru

behistoriske gys. Dem er der nange af i Bergslagen, og på det geologiske mise

uroi Borlange fomerrmessarrtrenhangenrrellem sten, malm,grubehuller og histo
rie. Det er forøvrigt et spændendeog hyggeligt miseum,hvor manfonnedelst en
fermer sagtens kan få flere tiIær til at gå. Der er også porfyrer i rrassevis.

BERGl'AGENAV BERGSIAGEN.

H.W.

Har denne svada provokeret dig en lille srmlle, så. er det i det mindste bevis
for, at du har læst den. Selvom vi rrener, at det er en skæppeskønforening,vi
har, vil det nok altid være klogt at være vågen over for nye tanker og impul

ser. Tænk over spørgsmålene, tal omdem eller skriv omdem. Derveder du ræd

til at sikre klubbens eksistens.
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• Kan du hØre, hvad der bliver talt cmpå IrØdeme?
Kan vi dressere talere til at bruge steI!læbåndet ?
BØrklubben investere i et højttaleranlæg ?
Hvadved du omDAGUog dens virke, og er det godt nok ?
Er værkstedet i Set. Annagadesskole godt nok?
Skal vi forsøge igen at få bedre og større lokaler til v.ærksted?
Skal vi holde flere tidsskrifter og anskaffe flere bØger ?
Er den ultraviolette lampe, somklubben ejer, i orden ?
Ønskerdu flere apparater kØbt til udlån ?
Er der for få rredlenrrer i klubben, eller har vi nok i os selv?
O.s.V. - o.s.v. - fortsæt selv!



I maj blev der afholdt et 'Weekend-kursuspå værkstedet med ernaljearbejde som
enne. Der er kontæt opfordringer omen ny runde, så hvis du har lyst til at
prøve, bØrdu tale med samræ Erik Jensen enten på klubrcØdeeller tlf 06-149521.

Værkstedet finder du i Set. Annagadesskole ved at benytte indgangeni porten
til skolegården, derefter 1. dør til højre og ned i kælderen. Demedehar vi
forøvrigt klubbens bibliotek med bØgerog tidsskrifter.

Desudener der sØlvarbejde an torsdagen, Iren da der endnu ikke er fastsat no
get klokkeslet, vil det være klogt at rådføre sig med Erik Jensen.

så er det atter tid for start på vintersæsonen. Startskuddet for slibning ly
der tirsdag 15 september. Abningstideme er:

Tirsdage kl 19,00 - 22,00.
Chsdage kl 14,00 - 17,00 samt kl 19,00 - 22,00.

Til vinterens aktiviteter leverer vi

rå sten til slibning
polerede sten
indfatninger og tulipaner

stenslibemaskiner og tilbehør
sølv og værktøj til sølvarbejde
instrurrenter og tanger iøvrigt
mineraler til samlingen
mikroskoperog W-lamper

O:J vi har neget rære. Har vi det ikke, undersøger vi om det
kan skaffes. EnUS-maskinerog tilbehØr kan vi selvfØlgelig
skaffe.

INTERNATIONAL MINERALS & GEMS
v/Nie1s Schje1dah1,

Birgittevej 6, 8220 Brabrand
tlf..06253210 - Giro 2330601

annonce
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HØjneskolenfindes ved at køre fra rrotorvejen ved frakØrselen OdenseSVi ret
ning mod Assens. Ved første lyskryds drejes til venstre, hvorefter der er
skiltning mod skolen.

Det 8. landsbyttem:tde i oderise finder sted på HØjneskolenlørdag 31 okt. 1987.
Det foregår i aulaen, lærerværelset og gangarealet. Der nå ikke handles, ræn
byttes, snakkes og hilses på stenfolk fra hele Landet., Der spises samren i læ

rerværelset, og der er nulighed for at købe kaffe, the, bred, Øl og vand.

26 - 27 sept. 1987Mineralmesse i Mess.
26 - 27 sept. 1987Mineralmesse i Harzen.
14 - 15 nov. 1987Stenrresse i Hedehushallen, Charlottegårdsvej, Hedehusene.

LØrdagkl 12,00 - 18,00. søndag kl 10,00 - 17,00.
30/10 - 1/11 1987Mineraldage i MUnchen.
28 - 29 nov. 1987Mineral- og fossilmesse i Hamburg.
16 - 17 apr. 1988Mineralmesse i Egersund.
9 - 10 juli 1988Mineralmesse i Malmbergetv. Galli vare.

MESSETIPS.

Den Sydøstjyske Stenklub vil i stedet for den tidligere aflyste tur til Saur
land gennemføreen tur ned santre program i Kristihinrælfartdagsferien.
Den bliver 11/5 - 15/5 1988. Har nogen lyst til at deltage, så har vor sekre

tær D:>risValgaard sikkert fingeren på pulsen angående turen.

SAURIAND.

Der er snart ved at være skabt tradition for kniplinge-mineraltur til Claus
thal-Zellerfeld i Harzen. I år er det 25-27 septenber, og hvis du er interes
seret, så er det nok klogt at kontakte Leo de Laurent, Uf 06-321383.

HARZEN.
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Indlæg til næste nr. skal være redaktionen i hændesenest 16/11 1987.

Huskat S'I'ENHUGGEREN fra septerrber 1986 har en liste over tøger og tidsskrif
ter på biblioteket i værkstedet i Set. AnnagadesSkole.

KLUBBIBLlarEIæI'.

Et af vore trofaste nedlenmer, Carl Edward Matthes dØdepludselig i juli.
Matthes var aktiv turarrangør , ræd i fossilgruppe , revisor for klubregnskabet ,
ivrig deltager i messelivet, og Færø-veteranerne vil huske Matthes somen god
karmrerat.

HAN SAVNES.

Derefter er der fri bane for nye deltagere, og der er ingen gnmd til.at for

skrækkes ved tanken an de fine uistillinger, der allerede er aflx>ldt. Mindre
kan også gøre det. Der er enner nok at vælge irrellem - mineraler, fossiler,
smykkearbejde, facetslibning o.s. v., så komblot ud af busken. Slå en sludder
af ned Hannesørmichsen om det for at få en jævn fordeling vinteren igennem.

Efter de vellykkede arrangerænter ned sten på bordet ved kl1..ll::m,tldernesidste
sæson er det tid for en ny runde. Jytte Hillersborg lægger for i tiræn før
kl1..lbITØdetlørdag 10 oktober ned at vise forstenet træ. O1sdagaftenslibeholdet
har rottet sig samren for at beslaglægge bordet ved klubr'rØ:letlØrdag 14 novem
ber ned nogle af deres sliberesul tater.

STEN PI. BORDET.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Ella Nielsen, tlf 06-261672 eller
Jytte Hillersborg, tlf 06-445198.

Vi starter tirsdag 22/9 1987 kl 19,00 på /JDj Bibliotek, hvor' vi rrøder op ræd
scmærens fossilfund og drøfter, hvilke enner vi skal tage op de føl<:,ende af
tener: 27/10, 24/11 i 1987 og 26/1, 23/2, 22/3 samt 26/4 i 1988.

I samarbejde mad Randers Stenklub arrangeres der igen i år studiekreds i fos
siler. Forskellige ercnervil blive taget op og bearbejdet under kyndig vejled
ning af søren Bo Andersenog IngemannSchnetler.

rosSIISl'UDIEKREDS.
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Bladproduktion, Eva Rudolf, Janesvej 5, 8220 Brabrand 06-251024
Bladredaktion , Henry Weinkouff, Marselis Boulevard 30, 8000 Arhus C. 06-122724

06-213534Bladfordeling , Hanne Kunde, KorshØjen 96, 8240 Risskov

Kasserer, Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 langå 06-467282
Jysk Stenklub, giro 1217380, FUglebakken 14, Stevnstrup, 8870 langå

tlf 06-210606
06-227304
06-149521
06-110041

Formand, Jon Svane, Skejbyvej 36, 8240 Ris~
Sekretær, I))ris Valgaard, Skolevej 2f, 8250 Egå
Erik Jensen, Plutovej 8, 8270 HØjbjerg, rredlern af best.
Jørgen Borup, Teglgårdsvej 27, 8270 HØjbjerg, rredlem af best.

.Adresser:

Husk vi nedbringer altid selv kaffe, te, vand o.lign. efter smag til rcøderne.
I timen fØr nødet er tiden for bytning, stensnak og evt. en handel.

I.Ø 9/1 KLUBM2JDEpå M::Jy Bibliotek kl 14,30. Foredrag om hvad man dog laver
af sten. Formanden ruller sig ud i det stenfilosofiske og viser
ekserrpler på sten - kønne sten, gr.imre sten og rærlsler.

I.Ø 12/12 JULEKLUBM2JDEpå M::Jy Bibliotek kl 14,30. Vi laver lotteri og sarmen
skuds.Laqkaqe, Er der nogen, der vil hjælpe ned en lagkage eller an
den festlighed, kontakt Jon Svane. Som sædvanlig er I velkonne til,
hvis I har for mange sten, at give nogle væk til ~otteriet. Bestyrel
sen tager Irrod, lige til lotteriet er ovre.

I.Ø 28/11 HAMBURGI'UREN:Afgang kl 06,30 fra Randers og kl 07,00 fra Arhus.
Prisen er 140 kr, sombetales til Jon Svane ved tilrreldinqen senest
14/11. Det er turen, somde "gamle" nØdigt undværer og de "nye" hel
ler ikke, når de fØrst har været afsted.

I.Ø 14/11 I<LUBMZOEpå lWyBibliotek kl 14,30. Foredrag omGramlergrav og livet
i Gramhavet.

I.Ø 31/10 IANDSBY'ITEM;ZtlEpå HØjrreskolen i Oderise kl 10,00. Jon Svane vil --gerne

høre fra dig, hvis du vil ned. Så fordeler han transporten bedst mu
ligt.

I.Ø 12/9 KLUBMØDEpå lIDy Bibliotek kl 14,30. Vi msdes om scmrerens fund,
Det traditionelle mzXiehvor vi kan finde ud af, hvad vi tog ned hjem,
og hvad andre tog ned hjem.

I.Ø 10/10 I<LUI3M2lDEpå lWyBibliotek kl 14,30. Foredrag af guldsrred Erling Borup
omædelsten i stilhistorisk sammenhæng.
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