
Idette nummer af bladet refereres generalforsamlingen, der er oplysninger om messer
og tilmelding til turen til FUR. Og sa har vor "udsendte", Claus Hedegaard sendt en lang
beskrivelse af USA - museer m.m. oplevet undervejs til Thailand. Vi bringer forste afsnit

deraf.

- Det, der skal til, er nytaenkning!
Er der nogen, der har erfaring med det?
T'6"ing OWUltsl:)'rIS Hq,

Tolal Dr. 52Maj 199117. ArgangDr. 2
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Slibehold - tirsdage kl. 19.00- 22.00
Slibehold - onsdage kl. 14.00- 17.00og 19.00- 22.00
Selvarbejdshold - torsdage kl. 9.00 - 12.00

Abningstider:

Veerkstedet pASkt. Anna Gades Skole:

86122724
Klubblade fra andre k1ubberbedes sendt til:

Lillian Skov,Snebeervej14,8270 Hejbjerg

Wanda Christensen, Frederiks AIle 126,8000Arhus C.
86 1345 05

Bladfordeler:

Medl. af redaktionsudvalg:
Wanda Christensen, Frederiks AIle 126,8000Arhus C.

8613 45 05

Annie Buus, Rugbjergvej 14,Stautrup, 8260Viby J. 8628 11 13
Anker Svendsen,Herredsvej 81, 8210Arhus V. 86158192
Erik Jensen, Plutovej 8, 8270Hejbjerg. 86149521
Hans J. Mikkelsen,Kjeerslund18,8260Viby1. 86 29 55 11
Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14,Stevnstrup, 8870 Langa.

86467282
GIRO 1217380,Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870Langa.

86467282
Jysk Stenklub,

Formand:
Sekretsers
Medl. af best.
Medl. af best.
Kasserer:

0vrige adresser:

TRYK:Solbakkens Offset Veerksted, Holmevej 128,8270 Hejbjerg, TIf. 86270784.

_j

Ansvh. redaktsr; Seren BoAndersen
Engdalsvej65A, 3. 'IV.
8220 Brabrand
tlf. 86 26 1733

STENHUGGEREN, Medlemsblad for Jysk Stenklub.
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Ad pkt 2., Formandens beretning: Formandens beretning forela skriftligt og blev leest op
af Jergen Borup, beretningen blev godkendt. Da sa mange medlemmer var forhindret i

at veere til stede pa generalforsamlingen, gengives de vigtigste dele af beretningen her:

Ad dagsordenens pkt. 1, Valg af dirigent: Lidt utraditionelt rnaske valgte man Jergen
Borup til dirigent for generalforsarnlingsrnedet. Jergen Borup konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at den var beslutningsdygtig.

Den 19. ordineere generalforsamling blev afholdt med ca. 30 frernmedte medlemmer.
Formanden var udenlands, sAderfor fungerede Jergen Borup-sorn stedfortreeder og som
det senere skal vise sig ogsa som meget andet.

Valg af dirigent

Formandens beretning
Regnskabsaflzeggelse
Valg af formand
(Annie Buus var villig til genvalg)
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
PAvalg var:
a) Erik Jensen (villig til genvalg)
b) Jergen Borup (enskede ikke genvalg)

6. Valg af 1. - og 2. bestyrelsessuppleant
7. Valg af 2 revisorer uden for bestyrelsen
8. Valg af revisorsuppleant
9. Fastseettelse af kontingent for det kommende regnskabsar
to. Indkomne forslag
11. Eventuelt

I~-

1.
2.
3.
4.

5.

Dagsordenen var:

Referat fra Generalforsamlingen lerdag d. 16/3-1991 pal Aby Bibliotek.
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86 13 45 05
H. og W. CHRISTENSEN

fred.rlk. All. 126
AIle ...... bft ........ Dw_1tJ-

BEDEMANDENS
TELEFONER

ANKU Sliver Ind Stones ApS
GodthAbsvej 128,2000 Frederiksberg
Abningslider: Mandag lukkel, tirsdag, onsdag 12-17, torsdag 12-19, Iredag 12-16. lerdag lukket. Udenfor disse lider - elter altai.

Stort lager II Emaljeovne - emaljepulver samllilbeher Iii emaljearbejde.
Porcelalnsplader i mange sterrelser.
Gemmologisk udstyr Ira KrOss: Mikroskoper, relractometre, UV-Iamper m.m.
8eger om slenslibning og guldlselvsmedearbejde lagerleres ligeledes.
Beseg os pi vores adresse eller kontakt os pi telelon 318741 70, telelax 38886006.

Stort lager al verktej, materlaler og mllklner til guld/.elvsmedearbejde
Sterling selv, messing, kobber, lin, nyselv og tombak i plade OgtrAd i mange dimensioner.
Siebegranulal i sterling selv samt lin-selv.
All Iii savning, lilning, slibning, polering, lodning, stebning, valsning og Iraekning af selv.
Halvfabrikata i slerling salv,
Sterling selvkaeder i mange laengder og modeller - ogsA i melermil.

~ ANKU
~ 41\ Sliver and Stone. ApS er leveringsdygtig
~ i alt til stenslibning og guld/s01vsmedearbejde

Stort lager alilen Ira hele verden
RA smykkeslen Iii cabochon- og lacetslibning - ogsl i skiver.
Tromlepolerede sten og polerede stenkugler i mange sterrelser.
Krystaller og druser.
Faerdigslebne cabochoneristenkaeder.
Halvfabrikata sAvel i sterling selv som i lorselvetllorgyldt.

Stort lager alllenbearbejdnlngsmlSklner
StensBve, slibe/polermaskiner, lacetslibemaskiner, vibratorer, tromler samt stenboremaskiner i Ilere sterrelser.
All i tilbeher Iii bearbejdning af sten.
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Ad pkt. 3, Regnskab: Kassereren, Ingemann Schnetler, gennemgik regskabet, der
balancerede rned 17.936,77 kr mod de budgetterede 14.550,00 kr.

Som svar pa en forsporgsel ved sidste ars generalforsamiing var oet nlevet undersegt,
hvor mange brugere der var af klubbens indkebte blade:

Fossilien: leeses af 4, Lapis: lzeses af 5, Stein: leeses af 4
Der Aufschluss: lasses af 2, VARV: leeses af 1

De samlede blad-omkostninger var sidste ar 1205,46 kr.

Medlemmerne opfordres til at komme med tur-forslag, sa vi kan fa. en levende klub med
rige fzelles-oplevelser.

Der har siden september veeret en tilgang pa 16 nye medlernrner, i ail er der nu 162
medlemmer i klubben. AIle de nye bydes hjertelig velkommen med habet om, at de vii
falde til og at klubben kan leve op til deres forventninger.

Klubbladet redigeres nu igen af en fast ansvarshavende redakter og med et tilknyttet
bladudvalg. Seren Bo er for tiden denne redakter, Bladet har nu ogsa faet annoncer, 8
stk er det blevet til, og dette giver en sa god ekstra ekonornisk indsprejtning, at der kan
blive et ekstra nummer af bladet hvert ar og de enkelte numre kan blive fyldigere -
derudover betyder det ekstra 1800,- kr i klubbens kassel- Bladet har efter en
konkurrence faet et nyt hoved.

Klubben har indkebt en plansliber, som nu er opstillet pA veerkstedet og Seren Bo har
foreeret os sin ultralydsrenser, som snarligt ligeledes vii ende pa veerkstedet,

Erik Jensen blev takket for den store indsats med at fa veerkstedet etableret i sin tid og
med at fa det til at fungere i sa lang tid. Ligeledes en tak til Lilli for afslutningsarrange
menterne hvert ar i maj.

Efter at Erik Jensen pr. april 1990 bad andre om at overtage vserkstedspasningen pA Set.
Annagades Skole, har Hans J. Mikkelsen meldt sig som "veerkferer", og han har siden
september passet maskiner og serget for indkeb af materialer. De enkelte vserkstedshold
serger selv for det daglige regnskab, mens Lillian Skov fungerer som "hovedkasserer".
Formanden rettede her en tak til Hans Jergen for hans villighed til at indga i arbejdet og
til Lillian Skov for hendes indsats med at styre penge og bilag.

Uddrag af formandens beretning:
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Storgade 71 , 8882 Faarvang
Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

Stort udvalg af sjeeldne mineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes ~

Hedleg<atSl.lrdl

Ravstedhus
TelefoD74 64 76 28

Rekvirer brochure fra

Salg af vrerktJjj
og materialer

til stenslibning
og sslvarbejde ...

- kursusstedet for hAndvrerk og design -

Ravstedhus
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Refereret med venlig hilsen af sekretzeren, Jargen Borup.

Hermed var dagsordenen udternt og dirigenten (Jergen Borup) takkede for god ro og
orden og formandens substitut (ligeledes Jergen Borup) takkede dirigenten for myndig

ledelse af generalforsamlingen.

Ad pkt. 11, Eventuelt: Der udspandt sig en diskussion om annoncer i klubbladet. Der var
dog bred enighed om at bringe annoncer. Forskellene gjaldt, om annoncerne
udelukkende skulle veere fra forhandlere af materiel o.lign., som bererer vores
steninteresser, eller om del' skulle veere mulighed for aIle typer annoncer generelt. Et
lille flertal ved en afstemning viste sig for de generelle annoncer, hvilket der saledes
indtil videre keres videre med.

Ad pkt, 10, Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslog en reduktion af abonnementer p~
blade (se bladenes udnyttelse ovenfor under formandens beretning!). Det foresloges og
vedtoges at holde de to af bladene, nemlig: 1) Fossilien og 2) Lapis.

Ad pkt, 9, Fastseettelse af kontingent: Kassereren forelagde neeste ~rs budget, der
forventedes at balancere med et beleb p~ kr. 21.500. Kontingentet forblev ueendret.

Ad pkt. 8, Va)g afrevisorsuppleant: Knud-Erik Muller blev valgt.

Ad pkt. 7, Valg af to revisorer: Begge genvalgt: a) Kaj Brosted og b) Sinne Rann
Mikkelsen.

Ad pkt. 6, Valg afto suppleanter: Begge blev genvalgt: a) Seren Bo Andersen og b) Inger
Clausen.

Ad pkt, 5, Valg af to bestyrelsesmedlemmer: a) Erik Jensen genvalgtes uden
modkandidat. b) Hans J. Mikkelsen, blev valgt med absolut flertal ved ferste afstemning.

Ad pkt. 4, Va)g af formand: Annie Buus blev genvalgt uden modkandidater.

Regnskabet blev godkendt.

Regnskabet udviste et underskud p~ 5.896,47 kr, hvilket ferst og fremmest skyldtes
indkebet af en plansliber, som vi jo gennem flere ~r har afsat penge til.
Endvidere er udgifterne til klubbladet steget, belebet f~es ind igen via annoncer, de
ferste 1.850,00 kr er kommet indo
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Denne side er teenkt som en stette til at forsta, hvornar de forskellige lag i Danmarks
undergrund er blevet aflejret (skemaet stammer fra Danmarks Natur, Politikens Forlag).

\

1

Mill. IAld~ I Periode I Ela&e I Formation
ir etler serie (formationer med Cede typer er ikke blottet i Danmark)

K.vartzr
Nutid La, i MI, mese klit 0, hay (posl,lacial)

1 Isud Glaciale. interaiaciale 0, sen,laciale la,
Plioczn Sandede marine la, ? fenkvandS;S&nd

:g
Mioczn Limnisk glimmersand. glimmerler. brunkul

~ Marini ,Iimmerler 0, s1immenand
>-. Tertier Oli,oczn Marini sand. ler, limonitZ I

I Eoczn
Marin mergel
Marint rno-ler, plastisk ler, vulkansk aske

70 Paleocen Marini If"nsand og merge I
Dan Bryozo-kalk. koral-hlk. slarn-kalk, kalksten
Maastricht Skrivekridl
Campan c Skrivekridt0

Santon fi K..aIkstea Bavnodde-gransandCIl

Kridt Coniac mergeioc
Turon saDdsten Arnager-kalk
Cenoman Ler, mergel 01 !talk Arnager-grensand
Alb Sand. mergeI 01 blk Fosforit-konglomerat.. Neokom Marine OClimDiske lag Limnisk sand og ler

"0
OJ ()YerY. mari.ac lUIdecIe.. 0vre
"0 oc lerede lag Limnisk ler~ 01 brunkulj Mellem OyerY. limniske

Jura sudsten DCskifre

Marint ler oc skifer Marint ler og ler-
Nedre

Umaisk Ier oc braakal
jernsten ; lirnnisk, ler, sand og brunkul

(Rhzt) Limnisk lag (brunkuJ) I
0vre Fersk- 01 brakvandslag af redt 01 brunt ler

Trias Mellem Marin !talk DCmergel

Nedre ()yen. fenkYlUIdslag af rede DCbnme sandsten
220 I OKlenten (salt)

0vre Marin ulk. dolomit. anIIydrit. salt
Perm FenkYaoclslac af red sandstenNedre

rulkansk laYa

Karbon

I400 Devon I
0vre Red lenten OKgri kalksten med wferlag I

Colonus-sk ifer

I
Silur Mellem Cyrtograptus-skifer

Nedre Cyrtograptus-skifer
Rastrites-skifer

I~ Tretaspis-skifer
-=5 0vre
(5 Dicetlograptus-skifer I

I Ordovicium
Mellem Dicellograptus-skifer

ISkifcr og bentonit
Nedre Orthoceratit-kalk

Dictyonerna-skifer

I
0vre Alunskifer

Andrarurn-kalk

Mellem
Antrakonit og fosforit-konglornerat

Kambrium Alunskifer
Exsulans-kalk 08 Kalby-ler

Nedre
GPonne skifre

600 Balka-k vartsit
Nekse-sandsten

Urtid (przkambrium) Diabas-gange
I.SOO Granit og !;nejs
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Dette skema er en illustration af, hvorfor man i aflejringer fra forskellig tid kan afleese,
at klimaet har veeret forskelligt. Den del af jordoverfladen, vi bor p~ ligger nemlig og
"sejler rundt" i forhold til Jordens poler. Det Skandinaviske omrade er p~ kortene
indtegnet med en liUefirkant. Det ses, at denne firkant ferst l~ syd for aekvator, senere
sejlede den hen over eekvator, ipaleoceen/eoceen-tiden, hvor moler-lagene pAFur blev
dannet, var der varmt i det danske omrade - derfor finder vi bl.a. skildpadder og
varmtvandsfisk imoler-lagene.

tRlDTJUIATRIAS tEuu:.

® ®..,__?_) ~" __~_') ~ -,_?__) I
-, ~r;:::] _' ... ~ _' ... :i ".-1----~------- '--------------~ _----------------
............_-----_ ...........' ........._:_----_ ..." ..........--------- -»~

Nir .an e r p' tur p' ate.nden for at ••• 1. at.n 01 (0 •• 11er, her.r .an tit .pen' ••• Alet, hvor
dft" det kan .. r e at .an he-I"p~ ee e e breddelr".r, kan Ctnd. [0 •• 11er .e tropi.lt. dyr I aD. for
ekae.bel lIoraller (1'. Codtland. e t Le e reater .f tropi.ke planter.
Dette sky Ides den .'k.Idte pled_tektonik (koRtin.nternee 'Wandrln.).
Je. vii IH'd den". -t_.n ••• r t e " via. Slt.ndin •• lena ...."drin. Cra k•• brtu. til ..ce e da.e (den
lill. f1,kent) . .
pen fuldt optrukne 1inl •• idt p' kloden er A •• tor, de .tipI.de 11nler nar •• at "enne e r .end.
kud••n. (2)0 27'), den eUphd. Itn1. n.., ••n polenn polerclrkl.n (660 ))').

PF.IMunONSILU.IAMIIJUII

.. ®.Oi ®,Oi ®"O,l@,o)®,o)'.......... ---, ..' '''''''---_....... ......_---_........ ..........--_.... ... ...... ----_"

.

\----------------/ "~--------:~-------/ \---------------/' \.--------~-----~-' \~-------1iI.-------'
------.El-------- -------.:-------- ---------------- . --------------- '--------------.

'\
)

DEVONOIOO'lICfUM

I
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Lerdag d. 25. maj arrangerer klubben en heldagstur til FUR.
Vi starter kl. 9.00 og efter aftale kan vi komme ind at se museet allerede ved 11-tiden.
Fur Museum er hovedsagelig et geologisk museum, der beskseftiger sig med molerets

TUR TIL FUR

Udstillinger, ture m.m.

A.B.

Neermere herom.

* Hvis der er interesse for det, viI vi arrangere en tur til messen i Berlin. Prisen viI blive
ca. 1200,- kr. turJretur med 1 overnatning m. morgenmad og i sovevogn (da der ikke fin
des liggevogne pa den streekning).

26. - 27. oktober Stenmesse i Randers
Oplys!linger og tilmelding hos:
1) Jytte Hillersborg 864451 98
2) Hanne Sennichsen 86 93 71 13

18. - 20. oktober Geo-messe i Berlin (* se nedenfor)

21. - 22. september NAGS-messen 1991 og VII Stein- og Mineralmesse i MOSS
Arranger: Moss og Omegn Geologiforening, Postboks 284, N-1501
Moss, Norge. Tilmelding (for udstillere) senest 1. august.

7. - 8. september Stenmesse i Ry

4. - 5. maj 1991 Stenmesse i Esbjerg (Kvaglundhallen)
Oplysninger hos:
1) Jytte Hillersborg 864451 98
2) Hanne Sennichsen 86 93 71 13

Messetips
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Dette er et peent stort naturhistorisk museum med en peen reprzesentation af mineraler,
fossiler og slebne sten. De fossil-interesserede vii finde stor fornejelse i den ret
omfattende udstilling af store skeletter. Der er bade de obligatoriske dino'er og mere
uortodokse ting fra kvartzeret og det everste tertieer. Der er selvsagt en del flotte, store
skeletter og knogler fra de berernte "Rancho La Brea Tar Pits" (tjzere-sumpe) - ting som
sabel kat, bjorn og diverse elefanter melder sig i hukommelsen. Fossiludstillingerne er
maske ikke vanvittigt informative, men der er mange "novra-stykker!

Los Angeles County Museum of Natural History

Under et nyligt beseg i USA havde jeg lejlighed til at "stikke neesen indentor" i ca. tre
museer ined geologiske udstillinger og jeg tzenkte, at I gerne ville here lidt om demo
Dette er mere en appetitveekker end en oversigt over, hvad man "skal" se ..

Museer iUSA - 1.del af en beretning fra vor "udsendte",
Claus Hedegaard.

GuldRejser - Stenveerkstedet Esser, Pedersborg Huse 20, 4180 Sore (tlf 53 63 37 35)
arrangerer rejser til Telernarken, mineraljagt (22.-29. juni, 5.700 kr) til Gotland.
fossiljagt (14.-20. juli, 5.400 kr) og Nordfinland, guldjagt (11.-24. august, 7.900 kr).
Ring selv efter program og neermere oplysninger.

Prisen vii blive 90-100 kr, som vii blive opkreevet i bussen. Hurtig tilmelding (af hensyn
til bestilling af en rimelig sterrelse bus) dlrekte til Annie Buus (tlf.86 28 11 13)

Vi regner med hjemkomst om aftenen lidt fer spisetid. Husk at medbringe en solid
madpakke, diverse drikkevarer samt godt fodtej til vandringen langs den stenede strand.

Efter dette besegvii vi kere ud til Furs vestligste ende, der kaldes KNUDEN, hvor vii vii
preve, om vi kan veere heldige at finde nogle speendende fossiler.

geologi og paleeontologi. Det rummer en enestaende samling af de 50 millioner ~r gamle
fossiler - blandt andet fisk, fugle, skildpadder, insekter og planter. Disse dyr og planter
levede i et tropisk til subtropisk rnilje i og omkring det hay, der deekkede Danmark ved
overgangen rnellem paleocen- og eoceen-tiden. Museet forteeller endvidere om vulkaner
og askelag samt om landskabernes dannelse ornkring den vestlige del af Lirnfjorden.
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0STERGADE 30 . 8000 ARHUS C
TElEFON 86129376

STENBUTIKKEN I CENTRUM
I.M.G.

Kaempeudvalg af cegte 00 ucegte smykkedele.

INDFATNINGER

LORTONE slibemaskiner
LORTONE tromlemaskinerALT TIL STENSLlBNING

Det meste af min tid brugte jeg i mineralsamlingen, hvor der i evrigt ogsa er et seerligt
hjerne med eedelsten, Her vises iseer forskellen mellem rA og slebne stykker.
Udstillingen findes i et svagt oplyst rum, hvori der dels findes montrer langs veeggen dels
rhombeformede, fritstaende montrer midt pa gulvet.

Da dede dyr jo ikke er min primeere interesse, rnA det veere passende at skifte til et
andet emne, jeg kun har et ret overfladisk forhold til: Slebne sten og smykker. Museet

har en omfattende samling af facet-slebne sten - de fleste lese, men ogsa enkelte
indfattede - udstillet i en seerlig sikkerheds-boks (tykke veegge, kraftig stalder med
komplieeret Iasesystem og selve boksen plaeeret et godt stykke inde i museet - hvad ger
man ikke for at imponere geesteme?') Jeg naede forst denne del af museet lige fer
lukketid og heeftede mig derfor ikke sa meget ved enkelt-stykker, som ved det samlede
indtryk af udstillingen. Boksen rummede ca. 20 sma kvadratiske montrer i bekvem
hejde, hver fyldt med et passende udvalg af almindelige ting (div. kvarts, topas, beryl
o.s.v.) og mere usaedvanlige stykker (fx benitoit). En del af skylden for min ret
overfladiske betragtning af de slebne sten ligger hos "verdens sterste stykke krystalliseret
guld", der er udstillet i en montre lige inden for deren. Stykket svarer i sterrelse og faeon
til en krellet Stetson-hat med fledeskum og be star af hvid kvarts, hvorfra der stikker
mange ganske velvoksne aggregater af guld-krystaller! Det stykke viI jeg gerne have i
samlingen!
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Dette skulle jo egentlig handle om mineralerne, sa jeg rna da lige fortzelle om nogle af
de ting, jeg sa., Som passioneret samler af sulfider kastede jeg hurtigt min keerlighed pa
et par ualmindeligt pragtfulde stykker Kermesit fra Que Que i "Rhodesia". Stykkerne er
pfl sterrelse med kage- eller frokosttallerkener og bestar af en breeeie-lignende gril
bjergart, hvor der i hulrum og pfl en del flader sidder op til 5 - 6 em lange, millimeter
tykke bordeauxfarvede krystaller! Ved siden af dette kan Pezinok og Braunsdorf godt
give op. Mit hjerte banker altid lidt hurtigere, nilr jeg ser de pragtfulde bournonit
krystaller fra Herodsfoot i Cornwall og LACM har da ogsa _et par pzene stykker - altsa
p.ene stykker ogsf i amerikansk museurns-forstand! Stykkerne har nydelige centimeter
store tvilling-krystaller ("cog-wheels") pi\.hvid kvarts.

Den anden ting er, at mange - iseer de bedre og dyre - stykker og montrer eller dele af
udstillingen beerer smfl skilte, der i det veesentligste siger "skzenket af ...". Dette strider
lidt mod dansk mentalitet, bade at enkeltpersoner giver noget af betragtelig veerdi til et
museum og at man "praler" af del. Der skal selvfelgelig nok i en del tilfzelde vzere et ele
ment af pral i det, pfl den anden side er et diskret skilt museets mulighed for at sige
peent tak og det er ogsa rigtigt, at det ofte er muligt at fa skattefradrag for en gave til et
museum, men skatteveesenet betaler stadig ikke det hele! Det, der ger indtryk pfl en
europzeisk (dansk) besegende, er, at der i den amerikanske offentlighed er og har vzeret
en betydelig vilje til at give store gayer - ogsa til de naturhistoriske museer. Gaverne
streekker sig fra hele museer eller afdelinger over betydelige komponenter (LACMs
eedelstens-boks er en gave!), veerdifulde samlinger og enkeltstykker til mere ydmyge ting
som fx sma mineralsamlinger, som de efterladte ikke har villet overtage fra et dedsbo.
Denne offervilje, viljen til at yde noget efter evne og interesse (med eller uden messing
skilt) savnes i hoj grad i Europa og iseer i Danmark.

Man heefter sig ved to ting, der pfl hver sin made siger noget om amerikanske museer og
amerikanerne. Den ene er, at aile stykker er peene - rigtigt peene - der er ingen massive,
"kedelige" stykker med meerkelige navne og fra besynderlige steder. Amerikanerne
(samlere savel som museer) samler eestetisk, ikke "videnskabeligt" eller "kulturelt". Der
skal veere en umiddelbar appel i stykkerne, der kan nydes uden forudgaende viden.
Dette kan have sin eharme og berettigelse pfl et museum, men det kommer let til at
virke bade vulgeert og lidt fattigt pfl samme tid. Den kulturelle og historiske
refereneeramme, som mange europzeiske samlere benytter sig af, er ikke seerligt veerdsat
af amerikanerne.

Belysningen i montrerne er for det meste god og er ansvarlig for det meste af rummets
lys - denne teknik ger, at blikket automatisk rettes mod mineralerne, der da fremtrseder

seerligt klart i forhold til rummet og baggrunden.
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Claus Hedegaard

Fortszettelse folger ...

Det er trods alt betryggende i disse ulvetider at vide, at der i det mindste eet sted i
verden findes store repreesentative prover af guldnuggets fra mange lokaliteter.

Californien er berernt for sine mange - for det meste nu nedlagte - guldrniner, og museet
har da ogsa en ret stor montre viet til guldminerne med et bredt udvalg af aktier, kort,
redskaber, bjergarter og selvfelgelig GULD. Ferste gang, jeg gik forbi, sA jeg ikke
ordentligt pa montren - der var noget, der lokkede i den anden ende af rummet. Pa
vejen felte jeg mig lidt trist til mode, fordi museet havde lavet en "vulgeer udstilling" med
en overflod af "guld"nuggets af plastik, der var spredt ud i bunden. Da jeg fik set
nzermere pa montren, viste det sig, at det ikke var plastik - de var aIle eegte! Der var
hundreder (virkelig) af guldnuggets i sterrelse fra eert til kartoffel. Der var peent store
bunker af nuggets fra adskillige lokaliteter, spredt over det meste af bunden af den flere
meter lange montre og pa hylder her og der. Det var virkelig vulgzert, men indremrnet -
det havde en vis eharme!

Et af de virkeligt enestaende pragtstykker - efter min mening maske museets bedste
stykke - er en enkeltkrystal af benitoit, ea. 4 em i tveermal (pr. ejemal) pA en smule
matrix. Krystallen er velformet og ubeskadiget og har en smuk glans og farve (ea. som et
par merkebla jeans) - jo, det stykke kan man godt tillade sig at gA tilbage for at se pA en
gang til.

Museet har selvfelgelig et rimeligt udvalg af eedelstensmineraler fra det sydlige
Californien: turmaliner (rede + to-farvede) pA matrix, morganit (red Cs-holdig beryl)
og spodumen (iseer lysered kunzit). Stykkerne er alle bestemt veerd at se pA, men for
manges vedkommende, kan man se dem lige sAgode pA de store stenmesser, omend det
er uszedvanligt at se matrix-stykker,

Blandt andre europeeiske "klassikere" i udstillingen kan neevnes blA baryt fra Frizington
(Cumberland) og pragtfuld ealcit fra samme omrade og et ganske fint stykke selv fra
Kongsberg. At "savle" over europeeiske stykker i USA er at gA over Aen efter vand -
interessen samler sig selvfelgelig om de amerikanske ting; materiale fra lokaliteter, hvor
det pageeldende museum har szerlige forudseetninger for at fAdet bedste.
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Stenslibemaskinen er et rent dansk kvalitetsprodukt udfert i
hserdet aluminium med lukket, automatisk vand-kelesystem,

Stalymej 3
SaDddaI
7000 Frcdericia
n. 75 94 4S 4S

DSB rejsebureau
BaneQarosplads3. 8100Arhus C
Tlf. 86 13 37 77

Alene eller flere -
mod syd, nord, est
eller vest.
Vi dirigerer jer sikkert og
pl"CBCist til rejsemAlet.

DSB rejsebureau
komponerer ogu
jeres rejse
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Pa gensyn der eller til efterarets ferste mede,

Tilbage er sa blot at enske jer allesammen en rigtig god sommer, med
mange dejlige oplevelser og fund. Nogle af os ses pa turen til FUR d. 25.
maj.

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

L0 14/12 Klubmede pA Aby Bibliotek. Vores store JULEM0DE med julehygge,
lagkager og lotteriet med de mange fine gevinster.

L0 9/11 Klubmede pAAby Bibliotek. Kitty Jergensen fra Preeste viser lysbilleder
og forteeller om fluorescerende mineraler, Medlemmerne opfordres til at
tage egne sten med!

L0 12/10 Klubmede pA Aby Bibliotek. Ellen og Preben Dalgaard Knudsen fra
Odense forteeller og viser lysbilleder fra Kaskadebjergene og Utah i
U.S.A.

L0 14/9 Klubmede pAAby Bibliotek. Vi kigger pAsommerens fund. Medet, hvor vi
finder ud af, hvad de andre og vi selv fandt.

Program for Jysk Stenklub EfterAret 1991
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