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Dolly Jacobsen og S.ren Do Andersen (ansvh. redakt ..r)

Som I nok vil kunne se allerede i dette nummer af "SlENHUGGEREN", er bladets
udseende eendret noget. Vi har lejlighed til at anvende bAde tekstbehandling,
grafikprogrammer og computer sammen med en laserprinter og dette giver os sA mange
nye muligheder for selv at preege bladets og ogsA annoncemes udseende, at vi
simpelthen ikke kan lade veeremed at eksperimentere lidt med at fAvort klubblad til at
se indbydende og leesevenligtud. Vi ved godt, at bladet denne gang er helt hovedlest! -
men det skyldes, at der jo er en lebende konkurrence om et nyt "hoved"til bladet. OgsA
redakteren gleeder sig til at fAet nyt hoved. Vi haber, at I kan lide bladets udseende og
vi vii geme here jeres mening og forslag. Med hensyn til artiklemes indhold og deekning
af vort brede fagomrade, kan vi ikke gere andet end at bede jer om selv at skrive eller
bede om at fAkonkrete emner belyst. Bladet bliver ikke bedre, end vi i feellesskabger
detl

Det nye udvalg vii her takke Eva Rudolf for hendes arbejdsindsats og vi hAber, at vi rnA
kontakte Eva for gode rAdog hyggeligsnak.

Efter Ejnar Serensens beklagelige ded her sidst pAsommeren og Eva Rudolfs enske om
ikke at fortseette med bladarbejdet, har bladudvalget matter rekonstrueres sAledes, at
det indtil videre bestAr af Dolly Jacobsen (eneste medlem af udvalget fra tidligere) og
Seren BoAndersen.

lEnd ringer i bladets redaktionsudvalg.

S.lvholdet

tEret veere hans minde.

Vi vidste, at Ejnar var alvorligt syg;men det gay alligevel en f~lelse af chock at fAat vi
de, at alt var forbi og at vi ikke mere skulle mede hans glade smil og smAnynnenpA
veerkstedet, hvor vi tror, at han var glad for at veeresammen med os andre.
Ejnar var en inspirerende og hjeelpsomnabo ved arbejdsbordet pAveerkstedet, og vi vii
savne ham og det gode samarbejde, vi havde der.

Det var med sorg, at vi modtog budskabet om, at FJnar s.rensen var ded den 21. sep
tember 1990.

Et d.-dsfald.
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Erik Jea&eD

Vi lever i en tidsalder med et stadig stigende behov for jern, men i naturen findes der
kun frit jern i meteoritter. Jordskorpen bestir af ca. 5 % jern, hvilket kun overgas af si
licium med ca. 30 % og aluminium, hvoraf der er ca. 8 %. Jemmalme omfatter:

• Magnetit (Fe304)med ca: 72% jemindhold.
Haematit (Fe203) med et indhold pi ca. 70 %.

• Umonit (Brunjernsten) (Fe ° + H 0) med ca. 60 % jern.
• Siderit (Jernspat) (FeeO 3)~e1 jern.fndholdpi pi 48 %.
• Jem findes ogsAi Laterit, Pyrit (Svovlkis)m.m.

Neermere oplysninger tan findes i: "Bogenom Rlstorrer".

Jem.

Dolly JacobIeD.

Harry Koch canskervort SO-tal til lykke og hAber,at bladet m!bringe gode og glade ar
tilder og ideer til yore medlemmerl

1begyndelsen fik vi alle en lcabeseddelmed program. men den 1. april 1975 fcadtesvort
klubblad STENHUGGEREN.

Han fandt ikke guld pi turen og Toom viste ametyster, som han fandt. Udt ked af det
hele sparkede Koch til en grim stenkJump, - hovsa, den viste sig at vaere en fin druse ;r

med ametyster! Efter den oplevelse var det helt naturligt. at han skulle se udstillingen i
Kolt £ldreskole, som fro Due fra Odense-Idubben arrangerede. Den udstilling fik kock
til at sparge efter steninteresserede og den 18. november 1972var han med til at stifte
Jysk Stenk.lub.

Vort aeresmedlem Harry Koch fortseller om sin gamle bedstemor, som fandt "sebedej
sten" i sin have hvert lr og altid slmange, at hun neesten troede pl. at sten ynglede. Det
interesserede jo drengen Harry, som senere som voksen harte om Torvald Toom i Still-
dalen i Sverige, han fandt guld. Det var jo bedre end sepindsvin, sAhvorfor ikke preve., ~

Dolly smyer:

Denne udgave af STENHUGGEREN er blad Dummer SO!Derfor har Dolly vzret ude
at tale med Harry Koch, en af Idubbens stiftere og hidtil eneste zresmedlem.
(I cmigt var Sven SOnnichsenbladets farste redakter),
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TeWoa '4 64 7621
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Ingemann Schneller, kasserer.

Med venlig hilsen

Kr. 80,00 for enkeltpersoner
og Kr. 120,00for par

Girokort for kontingent 1991 er vedlagt dette nummer af STENHUGGEREN. Da
kontingentet stiger fra 1.januar 1991, skal jeg minde om de nye satser:

Hvis man 0nsker at udmelde sig af Jysk Stenklub, ber det ske ved skriftlig eller mundtlig
henvendelse og ikke ved at lade veere med at betale kontingentet.

SA vidt, sl godt. Mit "hjertesuk" kommer, fordi antallet af restanter har vseret st0t
voksende i de 12 Ar, jeg har veeret kasserer. I Ar var der ny "rekord" med 38 restanter
(= ca 25 % af medlemmemel). Da der bAde er penge (porto) og frivilligt arbejde
forbundet med at sende rykkere ud, hAber bestyrelsen, at udviklingen kan vendes, sl
antallet af restanter istedet falder.

Ipraksis har bAde den forrige kasserer og jeg imidlertid sendt "rykkere"ud, da der tan
veere flere lrsager til manglende indbetaling af kontingent. Det har da ogsl vist sig, at en
stor del af restanteme 0nsker at fortseette medlemskabet og derfor. betaler det skyldige
kontingent. I bestyrelsen har vi dreftet problemet med restancer, og vi har besluttet, at
vi i fremtiden vii sende rykkere ud umiddelbart efter generalforsamlingen, altsAnoget
tidligere end hidtil.

I f0lge 13 i Jysk Stenklubs love forfalder kontingentet til betaling 1. januar, fordi
regnskabsaret leber fra 1. januar til 31. december. I f0lge lovene medferer restance ud
over 2 maneder opher af medlemskabet. Det vii altsAsige, at medlemmer, der ikke har
betalt kontingent senest 1.marts, ikke har stemmeret pi generaiforsamlingen.

Et wbjertesukwfra ussereren.
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Disse og andre spor kaldes under et for sporfossiler.
Hvordan sAde sAud, de dyr, som boede i rerene og skabte
sporene?

Fig. 4.
Skolithos linearis, Kambrium

Skolithos linearis. Kendes pA lige, parallelle rer, der ikke
krydser hinanden (fig. 4). Undertiden violetfarvet rerudfyld
ning.

Diplocraterion.Kendes pAsin U-form (fig. 2) og de parvise huller.
Syringomorpha.Kendes pAreekker af srna U-formede menstre set fra enden (fig. 3A) og
reekker af ribber set fra siden (fig. 3B).

De omtalte gravegangs-fossiler er noget af det eeldste "liv",det er muligt at finde her i
Danmark - de stammer fra Kambrium-tiden for ca. 590-505millioner Arsiden.

Fig. 3.
Syringomorpha, Kambrium
A. Set fra enden, B. Set fra fladen.

Fig. 2.
Diplocraterion, Kambrium

nem Artusinder.

Hvordan er disse sten, som man bla. kender fra Kalrnar-omradet i Sverige, havnet pAen
strand ved Arhus (MoesgArd)?Svaret er Istidens gletschere - de store ismasser har skuret
et lag med sig fra Sverige til Danrnark. Alt det afhevlede er blevet skubbet sammen og
afsat i det, der hides monener. Disse er sAved kysterne blevet nedbrudt af havet igen-

Fig. 1.
Skolithos, Kambrium

Hvis man gAren tur langs stranden, kan man undertiden finde sten
med riller, huller eller ribber. Disse sten har gravegange, krybespor
eller borehuller. De mest almindelige er Skolithos, fig. 1, (orme-rer) i
Balka-sandsten, men af andre kan neevnesDiplocraterion, fig. 2, Sy
ringomorpha, fig. 3 og Skolithos linearis, fig. 4. Den sidstneevnte har
undertiden violet-farvede udfyldninger af rerene, som ikke medes og
ikke krydser hinanden.

\.

En tur langs stranden.

Fossile gravegange af aEldre dato.
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Monocraierion tentaculatum, fig. 8. Denne form har store, enkelt-rer med en tragt-forrn
foroven. 1.Tentakelspor? 2. EnkeIte store rer,
Sporene ses her i en sandsten fra Nedre Karnbrium. Stenen afspejler gravestrukturer
gennem en tydelig lagdeling.

Fig. 7.
Diplocratenon /yel/i. Set fra siden i leengdesnit.
Kambrium, Lugnls, Vastergotland,

Fig. 6.
Diplocratetion /ye/li. Set Ira oven.
Kambrium, Lugnas, VastergOtland.

Diplocraserion lyelli, ses pi figur 6 og 7. PI fig. 6 ses et kryds, der markerer, hvor fig.7 er
tegnet i leengdesnit.Den sterste forkel mellem denne art ogDiplocraterion parallelum er,
at rAret ender i et tragtformet stykke (formet af tentakler?) og rerene sidder teet parvis
og er ikke parallelle, men sneevrer ind nedad.

FIg.S.
Phoronis, Dutidig

~\

1990/3

Der er flere typer af ormerar fra Kambrium, og man
ge af disse kommer fra Sverige:

Ja - man kan jo kun geette, den lange tidsafstand ta
get i betragtning, men f.eks. Skolithos linearis har en
form og en forekomstmade og levede i et aflejrings
milje som nutidens Phoronis, et ormeagtigt, rerbyg
gende dyr (fig. 5). Skolithos linearis stemmer overens
med disse i leengde og tykkelse, i den indbyrdes af
stand mellem rerene og i det forhold, at rerene aidrig
medes eller krydser hinanden.
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Henrik Jensen.

Gravesen, Palle 1989:Veerdat vide om forsteninger. Hest & S0n. Kebenhavn.
Neben, W. og H. H. Krueger 1979:Fossilien kambrischer, ordovizischer und

silurischer Geschiebe. - Staringia No.5. Nederlandse Geologische Vereniging.
Rasmussen, H. Wienberg 1966:Danmarks Geologi. Gjellerups Forlag. Kebenhavn.
Rasmussen, H. Wienberg 1969:Paleeontologi - fossile invertebrater, Munksgaards

Forlag. Kebenhavn.
Westergard, A. H. 1931:Diploeraterion, Monocraterion and Scolithus from the Lower

Cambrian of Sweden. Sveriges Geol. Undersokn, Ser. C, N:o 372, Arsbok 25
(1931) N:o 5.

Hvis man ensker at leeseyderligere om disse gamle dyr og deres spor, kan jeg henvise til
felgende beger:

Dette var en lille gennemgang af forskellige af de eeldsteormerer,

Fig. 10.
Dip/ocTtlterion JHITtIllelum
Set ovcnfra.

Fig.n.
DiplocfGIerion parrdklum.
Sammcnha:ngcndc cnkcltrtar set fra OYen.

.........-
Fig. 9.
Dipioarllerion til sammcnligniog atD. ~Ui .

Fig. 8.
MonocfGIerion IelllilClllillum

,-
j
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Stenslibemaskinen er et rent dansk kvalitetsprodukt udfert i
heerdet aluminium med lukket, automatisk vand-kelesystern.

StlIyst\'cj3
Sanddal
7000 Fredericia
TIf.75944545

EUROVESTA/S

DSB rejsebureau
Banegardsplads 3, 8100Arhus C
Tif. 86 133711

Alene eller flere -
mod syd, nord, est
ellervest.
Vi dirigerer jer sikkert og
prescist til rejsemAlet.

DSB rejsebureau
komponerer ogu
jeres rejse
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Jeg kan naevne endnu en speendende ting - pAvor fserd i stenbruddene traf vi en lokal
mand, som vi ogsAhavde truffet f0r. Han gay os en kasse med caleedon til deling. I min
part var der et stykke, der viste sig at veere FIIe.-mes r_rst (undne stykke ray. Feere-

PAvores sidste tur var vi ude efter caleedon og ledte h0jl oppe i lien efter bAdedette mi
neral og opal. Det blev et herrens vejr med storm, regn og teet tAge,sA mulighedeme var
begreensede, Mine fund kom bare ned i en plastpose og blev taget med til senere studi
urn - og sl viste det sig senere, at det sterste stykke pAca. 2 kg var forstenet tree, men
denne gang af calcedon! Stykket var udstillet som dette irs "Sommerens Fund", hvor det
kunne beses gratis. Neeste gang nogen vii se det bliver det nok pAmuseet i Thorshavn,
hvor det kommer op en gang her i efterlret, nArgeologen derfra kommer til Arhus, bl.a.
for at hente begge udstillingsstykkeme, som for tiden (sept-okt.) befinder sig til bestem
melse pAMikropaleeontologisk Afd. ved Geologisk Institut her i Arhus. Man har lovet
mig en rapport, nArresultatet foreligger.

I lr tog vi igen rundt i gamle og nye stenbrud pAjagt efter gode ting, og i de 6 - 7 dage, vi
kerte omkring. Iykkedes det os at finde mere forstenet tree pAtre forskellige 0er! De tre
af fundene var af samme opbygning som 1987-stykket,men sad iridkapslet i store, fleek
kede blokke, hvor "tneet" ogsl var fleekket med og sis i fladen. Vi havde ingen mulighed
for at fAdem ud, men gay besked til geologen, da han kom og besegte os i "vores"hus i
Leirvik, inden vi slrullehjem igen.

Spergsmalet blev videresendt og endte hos geologen pAmuseet i Thorsbavn, og da han
skrev, at han ikke mente, at del kunne veere rigtigt, men at han gerne ville se fundet, tog

.-jeg stykket med tilbage til 0eme i Ar. Det blev overgivet til geologen, som matte erken
de, at det var forstenet tree; hvilket blot aldrig var blevet fundet f0r. Museet har derfor
sl flet overladt klenodiet.

Stenen var udstillet som mit bidrag til "Sommerens Fund" i 1987,men den valcte ingen
seerligopmserksomhed ved den lejlighed, hvorefter den stod ret uforstyrret i vores vin
dueskarm indtil jeg i Arbegyndte at stille spergsmal til folk, der mAtte formodes at vide
noget om fzr0sk forstenet tree,

Historien begyndte egentlig i 1987, da vi ogsl var et hold deroppe. Den gang fandt jeg
en vAdog snavset, men anderledes sten i et brud pABordoy. Den blev bare pillet ind
og lagt i bilen. Ferst efter hjemkomsten blev den skrubbet godt, sl det blev muligt at se,
hvad del var, nemlig rorstenet traemed en masse smAzeolitkrystaller og tydelige Arringe.

Et apropos· til Evas artikel om rejsen til F.el1Jeme OKdel fontenede tree,
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Medilta.menter er uden virkning,
Feberen er sA vidt vides ubelbredelig.
men dog ikke dltdelig.
Patienten sltal blot have lov til at f.lle
sine indfald, herunder holde kontaltt
med sine medpatienter. Bortset fra
srnittefaren er patienten ufarlig. pl
trods at bevzbninlen.
Tag endelig ikke hanuner 01 mejsel
fra personen ... sA kan f.llerne r.rst
blive uoverslruelile.

Dr. CAJdI IIIDr. F. OuiJ

Er meget smit50m 01 anariber beae
nn uanset alder.

En udprzJet traDg til at fzrdes i det
frio oftCpiutilgzDlelile steder. Har
et stirrende 01 S418endeblik. I sit hjem
viser patienten til tider kun riDle in-
teresse for uangrebne familiemedlem-
mer. Virker ofte fravzrende med ud
przaet tendens til at foretrzltlte fag
Iitteratur fremfor anden laning.
Mumler ofte for sil selv - eller r.rer
lanle sarntaler med IidelsesfzUer.
hvorunder der bruges ord OJ udtryk,
som er uforstlelile for almindelile
mennesker.

Steafeber!! !

",.~.,
ADVARSEL .

1DaerClaUIeD

MAskekan fundene pAFeereerne vzre en brik i det puslespil der lsegges for at skabe
klarhed om mange af de AbnesPfl'rgsmAlom fortidens forhold i det Nordatlantiske Om
ride.

I VARV 1990,nr. 2 side 49 stlr en bemeerkning om den manglende mulighed for enty
digt at bevise, at Feereernes plateaubasalter er dannet ved den samme vulkanisme, som
gay opbav til molerhavets mange askelag - de findes nu pAMors og Fur - og her er der
ogsAforstenet trz!

geologen bar endnu ikke set det; men det er blevet godkendt af en palaeontolog,jeg bar
baft kontakt med.
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SBA

I

Fossilinteresserede medlemmer medes en gang om maneden (den fjerde tirsdag i mane
den) kl. 19.00- 22.00 i studielokalerne pAAbyBibliotek. I AThar vi besluttet at pabegyn
de et fotokartotek over fossiler fra de danske skrivekridtlag. Vi er startet sAsmAtmed
muslinger fra "DANIA".Vi bestemmer fossilerne, beskriver dem om nedvendigt og foto
graferer dem derneest. Hver enkelt deltager (og ogsa kommende) kan sAanvende de
fremstillede farvefotografier efter sit eget hoved. Man kan lave kartotekskort, man kan
lave en samlemappe, man kan ogsAgemme det heIe i en skotejsaske - der er mange rna
der at gere det pAlVi er for tiden 8 - 10personer, men vi har da plads til flere. Hvis det
har din interesse, kan du enten blot mede op eller pAforhand ringe til Ella Nielsen pAtif.
86 26 1672 (heist efter kl. 17) for neermere oplysninger.

Fossil-gruppen

AB

Foredragene holdes, af lektor Erik Schou Jensen fra Geologisk Museum i Kebenhavn,
Sted: Geologisk Institut, Universitetsparken i Arhus. Tid: Torsdage 18.15- 20.45, ferste
gang 7. februar og sidste gang 28. marts.

Oplysninger om pris, brochure og girokort lean rekvireres pA: Folkeuniversitetet,
Immervad 7, 8000 Arhus C. Telefon: 86 190566.

Emnet bliver Danmark og Skandinavien i Istiden.

Kurset omfatter en gennemgang af de processer og materialer, der er medgaet til
dannelsen at vor del af verden gennem de sidste 2.700 millioner AT. Den Skandinaviske
Halves forskellige bjergarter, der er transporteret herned af Istidens veeldige istunger,
gennemgas,De sedimenter, der gennem de sidste 600 millioner AThar opbygget den 7-
10 km tykke lagserie, som i dag udger vor undergrund, skaber grundlag for udnyttelsen
af yore rAstofferfra kalk og ler til olie og naturgas.
I forbindelse med kurset afholdes en ekskursion til Mols og Djursland omkring 1. april
'91.

Uddrag af Folkeuniversitetets program for foraret 1991 vedrerende foredragsraekken i
GEOLOGI:

Folkeuniversitetet i forlret 1991
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SBA

- Har du noget til denne rubrik, sAfat pennen ..

Hvis der er en udstilling, der lige er Abnet - hvis der lige er kommet en interessant bog
eller hvis man pludselig kan finde dit eller dat her eller der, er dette stedet at meddele
det til os andre.

SA - hvis I har noget, som I ensker at sselge,bytte eller give bort, kan det meddeles her!

Efter behov viI der her i bladet veere et hj{lme til "private annoncer", til "sidste {ljebliks·
oplysninger og den slags.

NYfog BIT

0STERGADE 30 . 8000 ARHUS C
TELEFON 86 12 93 76

STENBUTIKKEN I CENTRUM
LM.G.

INDFATNINGER

Kempe udvaIg .t illite C)Q UIIgte~.

LOATONE IIibemMkiner
LORTONE trornIImMkinIrALl TIL SlENSLIBNING

~*..-'.'">'·1 .'. .

..A. ~ __ g... ~ Ct-I..
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GODTNYfAR

og

GODJUL

Til slut vii vi pi Bestyrelsens og Redaktionens vegne enske aIle yore medlemmer

Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra kl. 13.00 er der lbent for
handel, bytning, stensnak og SleD pi Bordet. Klubmeder starter kl, 14.30 og foredrag
begynder kl. 15.00.

LeI 13/4 Helge Madsen, Middelfart: Hvor - oa hvOrd.Dmu bber sleD.
Bed.mmelse at kvalitet.

LeI 913 GeaenlforsamliDI pi Aby Bibliotek. Oagsorden viI komme i
Stenhuggeren i begyndelsen af februar '91. Forslag til behandling pi
generalforsamlingen lean allerede nu sendes til formanden, Annie Buus (se
adressen pi indersiden af bladets omslag).

Lea 912 Klubmflde pi Aby Bibliotek:
Vi viser film : 1)VerdeDerI forv.Ddll.... en smuk film om naturkrsefter og
naturscenerier (18 min. farve). 2) Surtur fer SU".D, en film om
vulkaneen Surtseys dannelse (23 min. farve). - Og sA er der tegnefilm.. 3)
JOrdeDSBamdo .. (20 min. farve).

LeI 12/1 Klubmede pl Aby Bibliotek:
Seren Do Andersen vii forteelle om uveDdelseD af fossner tn tolkniDl at
fortldens forhold, to aldenbestemmelse 01 mead udet.
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