
Hvad skal vi sa lege

Annie Suus
Formand

Udmeldelsen vil ske til unionens sekre
t~r d. 28/2-1990 pro brev.

Jysk Stenklub udtr~der dermed som medlem
af DAGU med virkning fra regnskabsarets
afslutning d. 31/8-1990.

12 (32%) stemte hverken for eller imod.

5 (12 %) stemte for fortsat medlemskab.

23 (56 %) stemte for udmeldelse.

Efter et sp~ndende foredrag om dinosaurer pa klubm0det d. 14/10-1989 blev der
afholdt ekstraordin~r generalforsamling om klubbens fortsatte medlemskab af
DAGU. Resultatet blev:

FARVEL DAGU.

december 1989 total nr 4715 argang nr 3
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Den midts0nderjyske by Gram kan fa en stor attraktion - hvis man ellers finder

en fornuftig og billig made at fjerne omkring en mia. liter vand pa fra en

stor lergrav.

Attraktionen kan blive en naturpark pa bunden af lergraven, som er 400 meter

lang, 200 meter bred og 14 meter dyb. En gray, hvor Gram Teglv~rk A/S indtil

for fa ar siden hentede sit ler.

"I de ar, teglv~rket gravede efter ler, blev der gjort mange sp~ndende fund,

som nu kan ses pa Midts0nderjyllands museum. Is~r er der fundet mange hvalske

letter. Der er ingen tvivl om, at der fortsat ligger meget sp~ndende skjult

som forsteninger i leret", siger museumsp~dagog Martin Abrahamsson fra Midt

s0nderjyllands museum.

I dag er den store lergrav ved at v~re fyldt op med overfladevand. Vanddybden

er ca. 10 meter, sa det er enorme ~ngder vand, der skal pumpes v~k for at fa

adgang til lergravens Tange fossiler.

Lergravene ved Gram er enestaende i Danmark. Derfor presses der fra videnska

beligt hold savel ind- som udland pa for at bevare i det mindste en stor

aben gray. To lergrave er nemlig allerede blevet "ade laqt " ved at v~re blevet

anvendt som lossepladser.

Vandet i lergraven er et stort problem. der er nemlig ikke tale om rent vand.

Pa grund af den n~re kontakt med leret er vandet blevet svovlsurt. Vandet kan

derfor ikke blot pumpes over i en n~rliggende b~k eller i Gram slotsS0. Vandet

vil 0jeblikkeligt sla alle fisk ihjel.

"Vi regner med, at leret er resterne af en 10 mio. ar gammel havbund. Leret

indeholder derfor store ~ngder forsteninger af snegle, muslinger, krabber,

hummere, planter og tr~er. Dertil kommer sa knogleforsteninger af hvaler og

s~ler. De bedste fund i lergravene er ofte gjort af amat0r-geologer, sa vi er

ikke spor nerv0se for at abne en lergrav for publikum. Vi vil blot gerne have

lidt f0ling med knoglefundene", siger Martin Abrahamsson.

Projekt naturpark i Gram overvejes i 0jeblikket i savel Skov- og Naturstyrel

sen som i S0nderjyllands amtskommune. Begge steder arbejder man pa at finde en

0konomisk forsvarlig made at fa fjernet den ene mia. liter vand uden at skade

vand10b.

Margit Schmidt har sakset en artikel fra Jyllands-Posten af Kay Rasmussen, som

vi her bringer til forn0jelse for dem, der kun l~ser Stiften.

FRAM-FORSTENINGER
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Bustur til Idar-Oberstein (Ravstedhus arr.)
Stenmesse Skagen.
Ry-messe.
Hamborg-messe.

24/29 maj
21/22 juli
1/2 sept.
7/9 dec.

MESSETIPS 1990.

H. S.

Messen i Randers btev bes0gt af ca. 1000, sa kom bare igen og med en st0rre
hal til n~ste ar, Randers!

Som mineralsamler opfatter jeg Ry-messen som arets store begivenhed. Den giver
dog ikke muligheder nok for at fa udvidet samlingen, sa derfor tager jeg ogsa
til flere messer i udlandet. Men hvorfor dog ikke forl~gge noget mere af det
til Danmark? Jeg synes, der er behov for messer over det ganske land, og vi
skal ikke lytte til de negativer, der j~vnligt lufter, at "vi ikke skal have
for mange messer!". - Hvorfor dog ikke? Det er jo en god made for yore amat0r
klubber at v~re udadvendte pa.

En messe g0r god reklame for klubberne. Folk kan jo ga rundt ved de mange
stande og se n~sten alle afskygninger af, hvad det drejer sig om, mineraler,
slibning, fossiler o.s.v., og de kan fa souvenirs og julegaver med hjem. I
Randers var der en spe~ialudstilling med danske mineraler, fossilel'og strand
sten, hvor der blev set, spurgt og snakket dagen lang. Der var 35 udlejede
stande, og det var lige, hvad Fritidscenteret kunne rumme.

Der skal forefindes mindst en dynamisk person med et ekstra overskud af energi
og optimisme, for at et sadant arrangement kan blive sat pa skinner. I Randers
var det Jytte Hillersborg, som st~digt holdt fast ved, at der er behov for
amat0rmesser, og som gjorde et enormt stykke forarbejde! Selvf0lgelig jo dog
ikke uden hj~lp: Vendsyssel Stenklub lante villigt ud af sine erfaringer, og
medlemmer af Randers Stenklub og andre gay en god hand med!

regik i Fritidscenteret, var en succes!
Vi har tidligere set en lille stenklub, Vendsyssel, lave messe med godt resul
tat. Randers blev sa nr 2. Falster havde godt nok noget sidste ar, men det var
sammen med andre hobbyfolk. De har planer om en gentagelse palmes0ndag. Svend
borg har vistnok ogsa planer om et eller andet til foraret.

Randers, der fo-Amat0rernes StenmarkedLad os sla det fast med det samme:

STENMARKEDET I RANDERS 22/10-1989.
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Hanne & Sven S0nnichsen

Voila!Salg af mineraler 2000 kr.

Regnskab: F~rge 500.kr., benzin 500 kr., k0b af mineraler 1000 kr.

Pa stedet er der et stenmuseum, og en af varphojdarne var vendt for g~sternes

skyld. Vi fandt bustamit og schefferit.

Pa vejen hjem slog vi teltet op i en skov syd for Skara. Allemansratten g~lder

stadig i Sverige.

N~ste dag var vi sa i gang med stensalg og bytning, vi havde bestilt bordplads

hjemmefra. Alt er udend0rs, det regnede en del, og det var meget koldt, men

hum0ret fejlede ikke noget hos venn erne hinsidan.

udstyret + sten ud i bilen. Fredag afsted mod Frederikshavn, ankomst til Lang

ban f0rst pa aftenen. Fandt en god plet for teltning i skoven ved S0en.

Sverige. Arrang0r er Ostra Varmlands Mi-Langban er et kendt mineralomrade

neralsalskap.

F0rste weekend i august - ferietid - sa hvorfor ikke pr0ve det. Torsdag, telt-

LANGBANMESSE 1989.

mia. ar gammel. Den er vulkansk, dan net ved voldsomt tryk ca. 10 km. nede i

jordskorpen. Nuummit findes ogsa i Indien, Canada og muligvis Sverige, men er

ikke her sa god til smykkesten.

Stenen blev fundet i 1981 og opdaget som smykkesten af geologen Peter Appel,

som i 1979 fandt gr0nlanditten.

Gr0nland ved Godthabsfjorden (Godthab = Nuuk). Den er 2.8-3Stenen findes

Nuummit - en ~rkelig sten, koksgra som rasten, kedelig at se pa. Men som sa

mange andre sten far denne farver, nar den bliver poleret. Denne sten er dog

noget ganske s~rligt. Den lyser op i gyldne, kobber, r0de, violette, s0lv,

gr0nne og bla farver. Det er lameller af anthophyllit og gedrit, som stenen

bestar af.

Erik Jensen har sakset denne lille artikel i et andet klubblad, som har sakset

den i illustreret Videnskab, som nok har sakset den et andet sted:

NUUMMIT
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Hanne S0nnichsen

Hvem forts~tter med det eller noget andet

Derefter har "STEN P.B.BORDET" k0rt i 4 ar.

APRIL. Slibefolket viser vinterens slebne ting og indfatninger.

MARTS. Ingemann Schnetler var i efteraret 1988 med til at grave efter fossiler

i Miste, Holland. Han viser, hvad en sadan tur indbragte, mest snegle og mus

linger. Tiden er Mellemmioc~n, samme periode som Enderupskov n~r Gram. Er der

andre, der har fossiler eller litteratur fra Miste, sa tag det med.

FEBRUAR. Hanne S. viser en del af sin mini-samling, suppleret med fotos taget

af samme slags sma st0rrelser. De sidste tilh0rer Lis Nielsen.

I JANUAR er der kvarts pa bordet. Der er mange gode varianter samt en ny bog

pa omradet. Jon Svane og Hanne S. finder frem, hvad de har i skuffer og skabe.

Vi ser ogsa gerne ting fra andre medlemmer.

STEN P~ BORDET.

Tlf. 86937113

Hanne S0nnichsen

Pa oktoberm0det blev der talt om en f~lles bustur, s0ndagen efter pinse, gerne

med tilskud fra klubben - hvis det bevilges pa generalforsamlingen.

Endnu er der ikke bestemt noget om malet for turen. Men kom med jeres forslag.

Nogle overvejelser har jeg da gjort mig, og det bliver noget i retning af geo

logiske landskaber, bes0g pa museum eller privat samling, samt stensamling ved

strand eller i grusgrav.

Jeg ved godt, at der i den sen ere tid er gjort enestaende fund i det plastiske

ler; men det er nu ikke sagen, nar man er i en lejet bus. Ej heller kridtgra

ve. Der kommer mere pa klubm0derne og i n~ste blad.

Reserver dagen - ogsa for familiemedlemmer, som ansker at se. hvad vi "ser e "

er sa bidt af.

TUR MED BUS.



Ella N. Nielsen

Tlf. 86261672

Litteratur: Danmarks Geologi af Wienberg Rasmussen.

Pal~ontologi af Wienberg Rasmussen.

Danmarks Natur bind 1.

Forstenede hvirvell~se dyr af Chr. Poulsen

Geolog S0ren Bo Andersen og Ingemann Schnetler, der er specialist i snegle,

viI give rad og vejledning, vise lysbilleder, evt. film, og holde sma overkom

melige foredrag om emnet.

Kridttidens lagserier Danmark. Klassifikation af fossilerne,

samt fra hvilket lag de stammer.

Tirsdagene: 23/1 - 27/2 - 27/3 - 24/4 pa Aby Bibliotek kl 19.00 - 21.30.

Emne:

Vi er igen ar gaet i gang med vores studiegruppe - beklager, at vi ikke nae-

de at fa det bekendtgjort i september-bladet.

Men du kan stadig na at v~re med - vi holder 4 gruppem0der mere i det nye ar:

FOSSILGRUPPEN.
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Klubbens mikroskop har i peri

oder haft en vis evne til at

opholde sig, hvor ingen anede,

hvor var, hvis altsa man ikke

lige vidste det.

Nu har formanden faet 10fte om

en skabsplads pa Aby Bibliotek.

Sa kan mikroskopet benyttes der

i forbindelse med m0der og stu

diekredsene. Ved hj eml an skal

tilh0rende "lanekort" naturlig

vis ~ltid udfyldes pa beh0rig

vis.

p.l\RETTE HYLDE.



H.W.
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JULEOPGAVE.

Bestyre1sen

Forslag, der 0nskes behandlet pa generalforsamlingen, ma v~re bestyrelsen

h~nde senest 8 dage f0r generalforsam1ingen.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Afl~ggelse af regnskab.

4. Valg af:

a. 2 bestyrelsesmedlemmer.

Nuv~rende er Doris Valgaard og Ingemann Schnetler.

b. 2 suppleanter for bestyrelsen.

Nuv~rende er Inger Clausen og Anker Svendsen.

c. 2 revisorer.

Nuv~rende er Niels Schjeldahl og Kaj Br0sted.

d. 1 revisorsuppleant.

Nuv~rende er Sinne R0nn Mikkelsen.

5. Fasts~ttelse af kontingent for det kommende regnskabsar.

6. Indkomne forslag.

7. Eventue 1t.

Dagsorden:

GENERALFORSAMLING l0rdag 10 marts 1990.
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Indl~g til n~ste nr skal v~re redaktionen h~nde senest 13/3-1990.

Kasserer, Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 Langa 86 467282
Jysk Stenklub, giro 1217380, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 Langa
Bladfordeling, Hanne Kunde, S0nderborggade 9, 8000 Arhus C. 86 112361
Bladproduktion, Eva Rudolf, Janesvej 5, 8220 Brabrand 86 251024
Bladillustration, Dolly Jacobsen, Augustenborggade 19, 8000 Arhus C. 86 143461
Bladredaktion, Henry weinkouff, Marselis Boulevard 30, 8000 Arhus C. 86 122724

86 149521
86 110041

tlf 86 281113
86 190932

Formand, Annie Buus, Rugbjergvej 14, Stautrup, 8260 Viby J.
Sekret~r, Doris Valgaard, Marselis Boulevard 30, 8000 Arhus C

Blade fra andl'eklubber bedes sendt tiJ sekret~ren.
Erik Jensen, Plutovej 8, 8270 H0jbjerg, medlem af best.
J0rgen Borup, Teglgardsvej 27, 8270 H0jbjerg, medlem af best.

ADRESSER:

M0detidspunkter for FOSSILSTUDIEGRUPPEN findes side 6.
STEN pA BORDET - se side 5.

Det blev i september nr. oplyst, at foredrag begynder kl 14.30. Da det har
vist sig at mangle rygd~kning, rettes tilbage til oprindelige tider - altsa:
Fra kl 13.00 abent for bytning, handel og stensnak, klubm0de kl 14.30 og fra
kl 15.00 er der foredrag. Selvproviantering har stadig fuld rygd~kning.

BEM~RK: Det er af forskellige arsager ikke lykkedes hv~r gang at arrangere
m0derne pa den 2. l0rdag i maneden, som der ellers er tradition for.

L010/3 GENERALFORSAMLING pa Aby Bibliotek - se dagsorden side 7.

L0 7/4 KLUBM0DE pa Aby Bibliotek. Ruth Kj~r fort~ller om skulpturer granit.

L0 6/1 KLUBM0DE pa Aby Bibliotek. Der vises en film, der varer 56 minutter:
Skr0belige bjerge i Himalaya.

L0 10/2 KLUBM0DE pa Aby Bibliotek. Ellen og Preben Dalgaard Knudsen fra Oden
se fort~ller og viser billeder fra deres ture i Amerika - fra Mexico
til Canada - Rocky Mountains pa langs og pa tv~rs.
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Vinter/forar 1990.PROGRAM FOR JYSK STENKLUB.


