
forts. side 2.

Selve messen var ikke sa omfattende, som vi kender dem fra f.eks. Kopparberg i
)verige, men vi fandt da bekendte blandt udstillerne. Der var bade norske og
svenske stenfolk, men dog flest finske, og selv om Dolly gjorde meget for os
som tolk, var det ikke nemt at fors~ge at klare byttehandel pa det sprog, f~r
end vi fandt Leo (finsk), som nogle af os kendte lidt til i forvejen, dels fra
samv~r pa Langban, dels fra andre messer. Han hjalp - i hvert fald mig - til
at fa godt bytte for medbragt materiale fra F~r~erne hos en ung finne med eget
ametystbrud. Han havde dog ogsa andre ting, bl.a. finsk guld, og han ville -
og vil - gerne bade bytte og handle med danskere, sa hvis nogen er interesse
ret, drejer det sig om:

Jarma & Sirpa Valkama, Ja~merentie 100, 99600 Sodankyl~, SF Finland.

Pa en dr~nhed s~ndag (340 i skyggen) ankom vi - d.v.s. Dolly, Andreas, Eva,
Florence og jeg selv - til den udend~rs messe i YI~maa n~r den russiske gr~n
se. Her matte man betale 20 FM (ca. 32 d.kr.) for adgang + P.
Messen holdes pa et omrade, hvor der ligger nogle tr~huse, som rummer v~rkste
der og butikker for flere forskellige handv~rk bl.a. stenslibning og indfat
ning. V~rkstederne. var dog ikke i drift den dag. Der var ogsa et lille museum.
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Efter fin1andsfarernes hjemkomst fra Y1amaa er det sivet ud, at da man var med
ejeren af bruddet ude for at hente nog1e b1a spektro1itter, skete der det, at
Andreas ogsa fandt en

SOMMERENS FUND Y1amaa

Inger fra Hovedgard

Vi kunne ikke blive der sa l~nge - kom fra spektro1itmanden og skulle videre

til Outokumpu, sa vi matte ret hurtigt af sted igen, men kom derfra med et ret
positivt indtryk af en ikke s~r1ig stor og vel mest 10kal, godt bes0gt messe,
som nok - maske mest pa grund af afstanden - ikke vi1 kunne ti1tr~kke noget
stort dansk pub1ikum, og det har nok ogsa v~ret et engangsforetagende for
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Da Leo forstod, at vi ogsa var interesserede en spektro1itp1akat, fremskaf
fede han f1uks en ung mand med gr0nt, karsek1ippet har. Han var "noget ved mu
sikken", og han vidste, hvor p1akaterne fandtes og s0rgede for, at vi fik nog-
1e for~rende - vel nok, fordi vi var kommet sa 1angvejs fra.



Efter 12 timers k0rsel - heldigvis afbrudt af mange sma pauser, var vi fremme
ved vort hotel Der Sultzejhof Idar-Oberstein, hvor der var bestilt middag
til os. Den f0rste aften var derefter til fri disposition - flere sjove ople
velser kan sikkert refereres fra ~enne aften.
N~ste morgen startedes sa pa vores f0rste ekskursion - en almen rundtur i Idar
Oberstein. Egon, som turen igennem var vores guide, vidste lige netop, hvad
der kunne interessere sadan en flok "forstenede" mennesker, men hans speciale
var jo ogsa geologi. Fredagens f0rste udflugtsmal var et bes0g pa Fischbacher
Kupferbergwerk - en tur i en nedlagt kobbermine - fantastisk og sp~ndende. Vi
dere rundt pa turen bes0gte vi et "upoppet" gl. vanddrevet sliberi, hvor en
far og S0n viste os det gamle handv~rk. Som sidste punkt pa dagen var vi hos
et stenfirma - Homberg og Brusius - hvor de fleste af os ombyttede et ukendt

antal kr. og mark til sten, slibeudstyr og f~rdige smykker.

Pa hotellet ventede der os en l~kker middag (3 retter) for et latterligt be10b
af 50 kr. pro person. Om aftenen k0rte vi ud til et stenbrud, hvor enkelte af
os fandt agater og andre sp~ndende stenforekomster. Denne aftentur var sa in
spirerende, at vi besluttede os til at l~gge turen der omkring igen n~ste dag.

De f0r3te par timer l0rdag formiddag blev brugt pa lokale forretninger, sasom
forts. side 4

Turen startede fra Ravstedhus torsdag morgen 12/5 kl 7.00, hvor vi forinden
var blevet budt velkommen med morgenkaffe. Der var 48 deltagere i alderen fra
25 til 79 ar - alle sk0nne og positive mennesker. Vores gode chauff0r Holger
Johannsen s0rgede for en fin og god transport frem og tilbage, samt pa de u
forglemmelige ture vi havde dernede. Fra Ravstedhus var der medbragt frokost

til alle dagene - alt meget l~kkert arrangeret, saledes at vi kunne g0re holdt
nar det passede selskabet.
Som start pa turen fik alle udleveret en mappe med forskellige oplysninger,
sasom oversigtskort for omradet Idar-Obenstein, orientering om de forskellige
handv~rk, museer, udstillinger- samt en udredning ang. agatens forekomst, va
rieteter, industriens udvikling, slibeteknikkens historie, brug af agater samt

farvning af samme. Ogsa en n0je planlagt tidstabel for fredag og l0rdag, hvor
vi helst skulle na at se sa meget som muligt, var vedlagt.

En pragtfuld bustur til dette sk~nne, sp~ndende omrade i syd-Tyskland har vi

netop oplevet. Turens tilrettel~gger og leder var Flemming Geil S0rensen fra
Ravstedhus i S0nderjylland, samt en flok andre gode kr~fter - bl.a. Helen
Warnke, Egon Ronge Hansen samt Inger Marie Lunde. At vejrguderne tilmed sa pa
os med milde 0jne, var jo ydermere et stort plus.
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Sv. S~nnichsen

Der er selvf~lgelig stadig et utal af tungspatkonkretioner tilbage i leret,
men skal man kunne samle dem nemt op pa overfladen, ses det efter 2 bes~g
klart, at der skal god tid til mellem bes~gene, for at de kan na at regne
frem.

Den var vist lige ved at ga i vas ken den tur, men sa lykkedes det alligevel

at etablere et mindre og fint selskab pa 3 x 2 + 2 personer.

Vejret var fint, og sa far man jo altid en god dag ud af det. Jeg var med pa
det f~rste formidable bes0g pa stedet og forventede af gode grunde ikke sa me
get denne gang, men det viste sig, at alle fandt tungspat (= baryt, BaS04) ·i
den for stedet sa karakteristiske form: kugler pa st~rrelser fra bordtennis-
til tennis-bolde og med krystaller indeni. Nogle - dem der ledte - fandt ogsa ~

hajt~nder. Jeg fik ogsa lidt botanik ud af det, men det er jo irrelevant snak.
Een (1) person var ved at synke ned i leret et sted, hvor der var bl~dt, men
vi kom da alle velbeholdne derfra igen.

BES0G HOS "LECA", HINGE L0RDAG 18/6-1988.

Holger og Ruth Sandvad

Turen n~rmede sig sin afslutning, for s0ndag morgen kl 7.30 satte vi kursen

nordpa mod Danmark - alle optaget af de mange oplevelser, vi havde haft pa de

fa dage og med hab om at gense Idar Oberstein - gerne pa et l~ngere ophold.

Tak til vores rejseledere Helen, Egon og Flemming for en god og veltilrette

lagt tur.
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guld- og s~lvsmedeudstyr, stentilbeh~r samt boghandel m. faglitteratur. Deref

ter tik turen sa til ~delstensminen Steinkaulenberg, hvor vi havde en god

rundvisning - sp~ndende at se agater, carneol, jaspisforekomster i stor stil i

klippev~ggene. Frokosten indtog vi ved stenbruddet, hvor vi tilbragte yderli

gere et par timer. I n~rheden af stenbruddet var der en markedsplads med et

stort udbud af diverse sten til yderst rimelige priser.

Resten af l~rdag eftermiddag opholdt vi os i selve Idar-Oberstein, hvor vi

bl.a. sa byens sp~ndende kirke - hugget ind i en klippev~g. ~delstensmuseet

var fascinerende med rigelige ~ngder af savel ra som f~rdigslebne ~delsten.

L0rdag aften var til fri disposition, hvor en lille gruppe var sa heldig at

blive lukket ind hos en grossist, og der endevendte vi hans vel nok 50 tons

store stendynge i baggarden med det resultat, at vi al.le vendte hjem adskilli

ge kilo tungere end ved ankomsten.



Leo de Laurent, tlf 06-321383

Hanne S~nnichsen, tlf 06-937113

I Harzen kan vi bo billigt, ca. 25-30 OM for et godt v~relse med morgenmad.
Er man 3-4 en bil, kan det g0res billigt, men maske er det sv~rt at finde
folk, som vil kere ?

Interesserede kan kontakte undertegnede.

Sa er det september og tid for stenmesser. Oer er 2 messer i Hannover 17/18-9,

og i Harzen er der messe 24/25-9. Harzen-messen ved jeg efter flere ars bes~g
~ er meget amat0rvenlig, og Hannover-messen har jeg da ogsa h0rt og l~st skulle

pege i den retning.

Harzen og/eller Hannover stenmesser.

Mineraler - Fossiler - Konkylier

Vi har et stort og vekslende udvalg af p~ne og sj~ldne
mineraler, fossiler og konkylier. Kom Og se vor udstilling

Faarvang (midt mellem Aarhus og Viborg), hverdage 10-16;
~bent p~ andre tidspunkter efter aftale.

Netop hjemkommet: sekund~re uran-mineraler fra Zaire
(Torbernit, Demesmaekerit, Guilleminit m.fl.); Struvit xx;

Wulfenit xx fra Bleiberg; Kratochvilit og Rostit fra
Kladno; Robinsonit, Stromeyerit, Koritnigit m.fl. fra CSSR.

Vi har 09S~ p~ne stykker med: Fluorit xx, Azurit xx,
Hessonit xx, Calcit xx, Adamit xx, S01v, Cassiterit xx,

Zircon xx, Svovl xx Og meget, meget mere!
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Hanne Sonnichsen, tlf 06-937113

Anker viser et udsnit af p~ne Thumbnail-stykker.
Temadag. Udskarne ting i sten. Kom med dine gode ting. Gammelt
og nyt. Skriv gerne seddel med fremstillingsland og ca. ar.

Kom med forslag til m0derne efter jul

L0rdag 8/10:
L0rdag 12/11:

STEN PA BORDET

Sven & Hanne SlIlnnichsen

Sa til jer, der har samlet i mange ar, ryd op i jeres dubletter, pak grejet,
og bestil et par meter bord til n~ste ar ved samme tid. For vi haber, vi skal
til 2. Skagen-messe i 1989. Pa gensyn !

Undertegnede fik et mundtligt tip, bestilte bord, pakkede teltudstyret og drog
af mod Skagen. Lidt skeptiske var vi nok, men om ikke andet, sa var Skagen da

et beslllgv~rd.
Messen blev holdt i en badmintonhal, og der var borde ude ved alle sider. Og i
midten havde klubben en meget flot udstillings- og informationsstand, som var
meget beslllgt. Der var bl.a. mange granitskulpturer, og en af dem var genstand
for en publikumskonkurrence. Man skulle give den navn. Af betalende g~ster var
der lllJrdagca. 500, og om slllndagenen del flere.
Som amatlllrs~lger var det ud~rket. Stensamlere vil jo gerne se nye mineraler
ud over de flllrst200 forskellige. Der er trods alt ca. 3000 mineraler.

F0rste danske stenklub startede for over 20 ar siden. Og i arenes l0b er det

blevet til ca. 19 danske klubber. Vendsyssel Stenklub, der er en af de nyere,
startede i september 1986. Men efter deres klubblade at dllJmmemangler de ikke
ga-pa-mod.
Minsandten om de ikke, som den fllJrstedanske klub, prlllver med en stenmesse!
Det startede med tanken am en messe for egne medlemmer. Men der var andre, der
gerne ville v~re med, og da der bllJdsig mulighed for en billig hal, gik man i
krig med opgaven. Stenklubber og forhandlere blev kontaktet. Men ak, man var
helt henne i april-maj, og da havde de fleste klubber sendt de sidste blade ud
for vinters~sonen.
Nu siger det sig selv, at alle klubber selvfllllgeligikke kan lave stenmesser.
West Gem har jo den fastetablerede, arlige messe i Ry, men steder sa langt
derfra sam Skagen, Bornholm og Als kan da t~nkes.
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Betty Riis Jensenn~ste k1ubm0de. T1f 06-921595 kan ogsa benyttes.

PlASTIC-~SKER: Jeg kan stadig skaffe gratis plastie-~sker til opbevaring af
sten og fossiler. Der er 4 st0rrelser: 19,5 x 19,5 x 6,5/8/11,5/19 em m. lag.
Skriv en seddel med navn, 0nsket antal og st0rrelse, sa medbringer jeg dem til

Jon Svane

Igen i ar drager vi til Hamburg pa den tra
ditionelle bustur. Tidligt op og tidligt i
seng - n~ste dag. Mange sten rigere - nogle
penge fattigere. F0rste gang, man er der,

virker det overv~ldende. De n~ste gange er
man tilfreds. Sten hist og her og alle veg
ne. Alle slags, alle farver, alle priser.
Sagar byttes der. Vi er nogle stykker, der
helst ikke vil undv~re turen, om det sa kun
er for at se. Husk pas og penge.

c-
HAMBURGTUREN 10/12-1988

V~RKSTEDET I SCT. ANNAGADES SKOlE
Der er abent igen fra 13/9 for slibning. Tirsdage kl 19.00 og onsdage kl 14.00

og kl 19.00. Se0varbejde foregar pa torsdage kl 09.00 - 12.00

N~rmere oplysninger ved Ella Nielsen, tlf 06-261672 eller
Jytte Hillersborg tlf 06-445198

FOSSIlGRUPPEN fors0ger igen i ar at gennemf0re en STUDIEKREDS OM FOSSIlER den
sidste tirsdag i maneden pa Aby Bibliotek. Start tirsdag 27/9 kl 19.00.

Jon Svane

tirsdagen, hvor vi har lokalet pa biblioteket.
Hvad skal vi lave? Tanken er, at det skulle v~re lidt af hvert og is~r for de
"nye" i faget. Hvis du er interesseret, ogsa selvom du helst vil h0re om noget

bestemt, m0d op f0rste gang 13/9-1988 kl 19.30 pa Aby Bibliotek. Sa finder vi
ud af hvad, hvordan og evt. hvornar.

Det bliver om

STUDIEKREDSE
I vinter pr0ver i en studiekreds pa Aby Bibliotek kl 19.30.
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Indl~g til n~ste nr ska1 v~re redaktionen h~nde senest 7/11-1988.

B1adil1ustration, Dolly Jacobsen, Augustenborggade 19, 8000 Arhus C. 06-143461
B1adredaktion, Henry Weinkouff, Marse1is Boulevard 30, 8000 Arhus C. 06-122724

06-112361
06-251024

B1adfordeling, Hanne Kunde, S0nderborggade 9, 8000 Arhus C.
Bladproduktion, Eva Rudolf, Janesvej 5, 8220 Brabrand

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

06-149521

06-110041

t1f 06-210606
06-227304

Formand. Jon Svane, Skejbyvej 36, 8240 Risskov
Sekret~r, Doris Va1gaard, Sko1evej 2f, 8250 Ega

Blade fra andre k1ubber bedes sendt til sekre~ren.
Erik Jensen, P1utovej 8, 8270 H0jbjerg, med1em af best.

J0rgen Borup, Teglgardsvej 27, 8270 H0jbjerg, med1em af best.

Adresser:

Til m0derne medbringes egen proviant. Fra k1 13.00 er der abent for handel,
bytning, stensnak og sten pa bordet.

L0 8/10 KLUBM0DE pa Aby Bib1iotek k1 14.30. 2 film om Bornho1m.

L0 29/10 LANDSBYTTEM0DE pa H0jmesko1en i Odense kl 10.00 - 17.00.

L0 12/11 KLUBM0DE pa Aby Bib1iotek k1 14.30. Foredrag om opa1er.

L0 10/12 TUR TIL Hamburg-messe.

L0 17/12 JULEM0DE pa Aby Bib1iotek k1 14.30. (be~rk senere dato end norma1t).

L014/1 KLUBM0DE pa Aby Bib1iotek k1 14.30. Dania - minera1er og fossi1er i
kridtet, v. Ingemann Schnet1er og Jon Svane.

L017/9 TUR til Isen Bjerg i n~rheden at Gludsted. Vi starter fra musikhuset
k1 09.00 og m0der k1 10.15 naturvej1eder Jan Kj~rgaard, som vi1 for
t~lle om hedes1etten, istidsaf1ejringer og isrands1injen. Turen af
sluttes i en grusgrav i omradet. Der kan b1.a. findes vindb1~ste sten.
Ti1me1ding til Jon Svane. De, der ikke starter fra Arhus, kan fa n~r
mere op1ysning ved Jon el1er Doris.

l.~10/9 KLUBM0DE pA Aby Bibliotek kl 14.30. Sommerens fund.
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