
I redaktionen har vi l~nge savnet en
medarbejder, der med en elegant streg
kan give STENHUGGEREN et pift opad.
Nu er det omsider lykkedes, og vi er

sikre pa, at l~serne vil komme til at
holde af den streg. Dolly Jacobsen har
lovet at f0re blyanten, og det g0r.hun
med lige sa sikker en hand, som nar
hun svinger stenhammeren eller den
store pensel pa stadion i Helsingfors,

hvor hun er Andrea~ h0jre hand. Det er
ham, der blev landskendt pa TV-sk~rmen

i det store show fra Billund. Ellers
tilbringer de tiden med at k0re frem
og tilbage. Bente, som er st~rkt i fa
mi1ie med de andre, har ogsa en streg
med i spillet af og til. Tegningen her

til h0jre fort~ller tydeligt, hvilken
sten Dolly elsker mest.

Velkommen DOLLY

april 1988 total nr 4214 argang nr 1

AMAT9RGEOlOGISK FORENING
AARHUS

MEOlEM AF OANSK AMAT9RGEOlOGISK UNION

STENKlUBJ Y S I{
for

medlemsblad

STENHUGGEREN



Fugtig tur.
35 medlemmer fra Den Fynske Stenklub drog til R0jle Klint i hab om at finde
silkespat, fossiler og andre rare ting. Der var imidlertid sa h0jvandet, at de
kun fandt vade sokker. D.etmeddeles dog, at drikkevarer og vark taj var i or
den, sa det blev en morsom tur.

SK~RVEN er altid godt underrettet om gr0nlandske nyheder. Herfra har vi oplys

ningen om, at Nuumit-forarbejdningen i Nuuk er indstillet. Nu er stensliberne
arbejds10se, og rastenene skal s~lges til bl.a. guldsmedene herhjemme.

Den ved de i~hvor de har.

Mens vi er i Vend~vssel, kan vi fort~lle, at den megen regn har sat 8 t0nder
land fra PikkerbakKen i Frederikshavn i bev~gelse. Fore10big har jorden flyt
tet sig 7 meter ned mod hovedvejen, sa de omkringboende sover ikke sa godt i
denne tid.

Sa ved de, hvor de har demo
Oppe i Vendsyssel sker der en ~ngde ting, og af deres friske blad STENDYNGEN
fremgar det, at foreningen har fremstillet navneskilte til alle medlemmerne,
for at de bedre kan l~re hinanden at kende. De har for0vrigt haft sten-udstil
ling i Br0nderslev Kaninavlerforening.

Talmod;'ghed.
TORDENSTENEN, som er medlemsblad for Vestjysk Stenklub, kan man l~se, at de

har ventet foran TV-sk~rmen hele vinteren for at opleve Poul fra "det derude"
fort~lle om forstenede fisk. Hj~lpen er nu pa vej, for 27/5-1988 abner det
planlagte molermuseum pa Mors i en gammel landbrugsejendom, og der kan man se
forstenede fisk i Bent S0es samling af fossiler. Skarrehagevej 8, Sejerslev.

Der er artikler om mineraler, fossiler og meget andet, man kan blive klog af.
Der er referater fra ture i ind- og udland, hvor der nok kan hentes gode tips.

Vi har her plukket nogle sma bidder som smagspr0ver.

Der er nu 20 stenklubber i Danmark, og de fleste af dem har naturligt nok et
klubblad - f0rst og fremmest til medlemmernes forn0jelse: Da der foregar en

udveksling af bladene mellem de forskellige klubber, er der mulighed for at

f0lge med i, hvad de andre besk~ftiger sig med. Det er interessant l~sning,
for der foregar en masse sp~ndende ting rundt om i landet. Er du interesseret
i at·se nogle af disse klubblade, sa pr0ve at tale med sekret~ren om det.

LANDET RUNDT.
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Den k0ber de ikke.
Jon Svane var i Kolding for at holde foredrag i Den Syd-0stjyske Stenklub. Her
har Ian fortalt dem, at silkespat i virkeligheden er tradet calcit.
STENEN har siden forkyndt, at de dernede altsa bare fortsa!tter med at kalde
den silkespat.

Ikke spor morsomt.
~ I Sydsja!llands Amat0rgeologiske Forening kniber det abenbart med at drive kon-

tingenter hjem; for i STUFE kan man la!se,at kassereren kan spejle si9 i klub
kassens blanke bund.

Der kan man bare se.

Iflg. STENAVISEN fra Sydfyns Stenklub Svendborg har der med stor succes va!ret
afholdt slibekursus for 3 hold. Deltagerne var blinde.

De star til buksevand.
Gemmo-geologiske Forening pa Lolland-Falster har va!ret sa frejdige at kalde
deres nye medlemsblad SK~RVEN. Dette har medf0rt diplomatiske forviklinger,da
den Fynske Stenklub har brugt det navn pa deres klubblad i 20 ar.

Frustrerende.
I M0ns Amat0rgeologiske Forening er de endnu ikke kommet sig efter chokket fra
dengang, Sommerspiret r0g i vandet. RASLESTENEN skriver de, at klubben har
faet en stor mineralsam'!ing som gave. Det var jo godt, men nu kan de altsa

bare ikke finde ud af, hvor samlingen kan placeres.

Gevinst hver gang.
FLINTEN fra Ribe Stenklub forta!ller, at der kun var 4 til julem0det, sa der
blev juleg10g, brunkager, striknisser, gevinster og hjemmelavet konfekt til

alle. Derovre skal de i 0vrigt have et klubm0de med en billedhugger om skulp-
G turer i marmor og granit. Det er nok ikke sa tosset en ·ide.

Det g0r de ikke igen.
Da professor Arne Noe-Nygaard og Schou fra Geologisk Museum var pa visit pa
Bornholm, forelskede de sig i en rigtig stor lerjernsten. De Bornholmske Sten

venner tilb0d flux at transportere stenen til K0benhavn pa en lastbil. 9 mand
knoklede stenen over'i indk0rslen foran Geologisk Museum. Det kostede klubben
588 kr til fa!rgebilletten, skriver STENTRYK.
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I januar udstillede Anker og Claus

grundstoffer og sulfider. oet lyder
kedeligt, men det var det bestemt
ikke. Hanne og Hanne appellerede i
februar til vi andre om selv at

g~tte pa kvarts, fluorit og calcit.
I marts maned var det Ellas tur med

fossiler og forstenet tr~ fra Au
stralien.
Sten pa bordet forts~tter pa l0r
dagsm0derne til efteraret. Sla en
sludder af med Hanne S0nnichsen om
emnet, gerne pa tlf 06-937113.

STEN pA BORoET

Mineraler - Fossiler - Konkylier
Vi har et stort og stadigt vekslende udvalg af p~ne

og sj~ldne mineraler, fossiler og konkylier. Kom og se vort
store udstillings-lokale i Faarvang (midt mellem Aarhus og

Viborg), abent hverdage 10-16 + efter aftale.
Netop hjemkommet: Cinnober-krystaller Og Azurit fra China,

gr0n Fluorit fra England, Salmiak, Tschermigit, Bassanit o.m.a.
fra Czechoslovakiet - altid noget nyt!
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Mette og Oagfinn

centralt over for
kommer du forbi,

Forretningen ligger
SaIlings P-hus, og
skulle du kigge indo

Oesuden har vi et stort udvalg
gaveartikler med eller af sten.

Vi har nu ~bnet en stor stenbutik
~stergade 30, 8000 Arhus C, hvor vi
f_rer ting til s~vel minersalsamleren
som·stensliberen.

International Minerals & Gems
~stergade 30

8000 Arhus C, tlf. 06129376

Annonce

Geologerne mener, at der findes en 300 mio. ar gammel vulkan 1 km under Ager
b~k i Vestjylland. Den er forl~ngst gaet pa pension.

Vestjysk Vulkan.

Et nyt tidsskrift fra Australien: AUSTRALIAN MINERALOGIST. Besk~ftiger sig ~
mineraler og foreskomster i Australien.

~amme blad oplyser, at der udgives et nyt engelsksproget mineralblad:

ROCKBOTTOM. UK Journal of Mines and Minerals.

LAPIS nr 3 - 1988 star der, at der er foretaget en gen-oppr~gning i kobber
af Mohs medalje fra 1842. Hvis nogen skulle fa lyst, sa er der ialt 50 stk til
salg for 510 0strigske schilling pr stk. Hvis de er der endnu.

Mohs medalje.

Det sker paDisse emner behandles en serie udsendelser pa Sverige TV 1.
5 torsdage kl 18.40. 17/3 - 31/3 - 14/4 - 28/4 - 12/5.

Jord, bjerg, luft og vand.
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Doris Valgaard.

Under eventuelt blev det foreslaet at fa gang i studiekredse en gang om mane
den mineral- og fossilgrupper pa Aby Bibliotek. Det vil vi gennemf0re.
Da Hamburg-messen i ar falder pa dagen for vort s~dvanlige julem0de, vil vi
fors0ge at fa dette rykket en uge frem til l0rdagen f0r. (Intet nyt endnu).

Oer var indkommet forslag om, at klubben skulle melde sig ud af DAGU. Det be
fordrede en debat om nytten af medlemskabet og 0konomien inden for DAGU. En

afstemning efter debatten gav et flertal for bevarelse af medlemskabet.

Kassereren Ingemann Sehnetler og sekret~ren Doris Valgaard genvalgtes til be
styrelsen. Selv om de ikke var til stede, genvalgtes Inger Clausen og Anker
Svendsen som bestyrelsessuppleanter.
Niels Sehjeldal og Kai Br0sted blev atter valgt til revisorer.
Sinne R0nn Mikkelsen blev nyvalgt til revisorsuppleant.

Under budgetbehandlingen blev der foreslaet kontingentforh0jelse pa 10 kr om
aret, men med henvisning til overskuddet, blev bestyrelsens forslag om u~ndret
kontingent i 1989 vedtaget. Oet betyder 60 kr for enlige og 90 kr for par. Det
f0r omtalte overskud blev af flere foreslaet_ brugt til mikrofon/h0jttaleranl~g
i salen, da de darlige lydforhold er et problem for mange. Formanden lovede at
unders0ge priserne pa anl~g.

Kassereren aflagde derefter regnskabet, der viste et overskud pa 2.218,10 kr.

Efter en del sp0rgsmal godkendtes regnskabet.

Oer var ea 40 medlemmer m0dt op, og efter at formanden havde orienteret om
diverse arrangementer, startede den egentlige generalforsamling med at v~lge

Sven S~nniehsen til m0dedirigent. Formanden omtalte i sin beretning de afhold
te l0rdagsm0der og ture, herunder sommerens fund, byttem0de i Odense og Ham
borgturen.

Pa v~rkstedet i Set. Annagades skole er priserne for benyttelsen steget fra
10 kr til 15 kr pr gang.

Med studiekredse har det staet s10jt til i det for10bne ar. Oer er kun en, der
har k0rt regel~ssigt i vinterens l0b. Det er fossilstudiegruppen.

Formanden efterlyste et turudvalg, som eventuelt i forvejen gennemk0rte ture
ne, sa man vidste, hvad man begav sig ud pa.
Derudover meddelte formanden sin afgang fra bestyrelsen ved n~ste valg 1989.
Beretningen godkendtes.
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Mineralturen til Sverige 29/4 - 1/5, som Claus Hedegaard har haft et stort ar
bejde med at tilrettel~gge, er aflyst p.gr. af manglende tilslutning.

AFLYSNING

Mineralmesse i Egersund.
Nordisk Stenmesse i Tommeruphallen pa Fyn

Kolding-klubtur til Saurland.
Ravstedhus-tur til Idar Oberstein.

Sten- og mineralmesse i Kopparberg
Mineral- og smykkemesse i Ylamaa.
Mineral- og aktivitetsuge i Evje.
Mineralmesse i Evje - Otra Sportshal.
Mineralmesse i Malmberget v. Gallivare.

Stenmesse i Ry.
Mineral- 09 fossilmesse Clausthall-Zellerfeld.

Jubil~umsmesse i MUnchen.
Hamburgmesse.

7

~4-25 sept.

14-16 okt.

9-11 dec.

4-10 jul i

9-10 juli

9-10 juli

3-4 sept.

16-17 april

16-17 april

11-15 maj

12-15 maj

11-12 juni

2-3 juli

MESSETIPS 1988.



Indl~g til n~ste nr skal v~re redaktionen i h~nde senest 5/8-1988.

Bladillustration, Dolly Jacobsen, Augustenborggade 19, 8000 Arhus C. 06-143461
Bladredaktion, Henry Weinkouff, Marselis Boulevard 30, 8000 Arhus C. 06-122724

06-213534

06-251024

Bladfordeling, Hanne Kunde, Korsh0jen 96, 8240 Risskov
Bladproduktion, Eva Rudolf, Janesvej 5, 8220 Brabrand

J0rgen Borup, Teglgardsvej 27, 8270 H0jbjerg, medlem af best. 06-110041

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

06-149521

Blade fra andre stenklubber bedes sendt til sekret~ren.
Erik Jensen, Plutovej 8, 8270 H0jbjerg, medlem af best.

tlf 06-210606
06-227304

Adresser:
Formand, Jon Svane, Skejbyvej 36, 8240 Risskov
Sekret~r, Doris Valgaard, Skolevej 2f, 8250 Ega

Til m0derne medbringes 'egen proviant. Fra kl 13.00 er der abent for handel,
bytning, stensnak og sten pa bordet.
Tilmelding til turene ved Schnetler, hvis intet andet er oplyst.

L0 17/9 TUR til Isen Bjerg i n~rheden af Gludsted. Vi starter fra musikhuset
kl 09.00 og m0der kl 10.15 naturvejleder Jan Kj~rgaard, som vil for
t~lle om hedesletten, istidsaflejringer og israndslinjen. Turen af
sluttes i en grusgrav i omradet. Der kan bl.a. findes vindbl~ste sten
Tilmelding til Jon Svane. De, der ikke starter fra Arhus, kan fa n~r

mere oplysning om m0destedet ved Jon eller Doris.

L010/9 KLUBM0DE pa Aby Bi.bliotekkl 14.30. Sommerens fund.

Start fra P-pladsen vedL0 18/6 TUR til Hinge. Kan der findes haj~nder
musikhuset kl 09.00.

S0 29/5 TUR til strand ved Svendborg. Maske finder vi silkespat. Start fra
P-pladsen ved musikhuset kl 08.00.

L0 23/4 TUR til Sangstrup, Karleby og Sostrup Slot (mineralsamling) kl 09.00

fra P-pladsen ved musikhuset.
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