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Indkaldelse til generalforsamling.
Danefa og Danekra,
Kommentar. En ussel handling.
David Shannon Minerals.
Island - en vulkana i bevtegelse.
Nye medlemmer.
Kontingentet.
Ekskursioner, turudvalgets program for foraret 1994.
Messer 1994.

3
4
5
6

8-10 og 15-17
19
19
20
22

lndbold i dette Dummer:

Priser som hidtil:
Slibehold 15,00 lao pr. gang.
Selvarbejde 5,00 lao pr. gang.

Slibehold - ursdag, indtil videre kun kl. 16.00-19.00

Slibehold - onsdag 14.00-17.00 og 19.00-22.00

Salvarbejdshold - torsdag kl. 9.00-12.00

\'~rksted ~ Skt. Anna Gade Skole:
Abningstider:

86 27 21 20Lillian Skov, Snebarvej 14, 8270 Hojbjerg

Klubblade (ra andre klubber bedes sendt til:

86 13 45 05Wanda Christensen, Frederiks Alle 126, 8000 Arhus C.

Medlerns-zadresselisten: - pris 8 kr. - kan kabes hos:

100 kr. for enhge, 150 kr. for par i 1994.Arskontingf'nt:

Kasserer:
Jysk Stenklub:

864672 82
86 15 46 13

Medl.af best:
Medl.af best:
Medl.af best:

8628 II 13
86 89 2858
862955 18

Annie Buus, Rugbjergvej 14, Stautrup, 8260 Vi by J.
bedst fer kl. 16.

Peter K.A. Jensen, Egevej 16, 8680 Ry
Hans J. Mikkelsen, Kjzrslund 18, 8260 Viby J.
Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevnstrup,
8870 Langa
Sinne RannMikkelsen, Klokkerbakken 3,8210 Arhus V.
GIRO 1217380, Klokkerbakken 3,8210 Arhus V.

'hrige adresser:
fonnand:

86 177876
862707 84

Karen Pii Pedersen, Skolesvinget 32, 8240 Risskov
Solbakkens Verksted, Holrnevej 128, 8270 Hejbjerg

Ansvarsh.
redaktar:
Tryk:

STENHUGG~, medlemsblad for Jysk Stenklub
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I. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Afleeggelse af regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

PA valg er:
Ingemann Schnetler (villig til genvalg)

Sinne Renn Mikkelsen (villig til genvalg)

5. Valg af 1.- og 2. bestyrelsessuppleant.

Nuveerende er Wanda Christensen og Hanne Sennichsen

(Begge villige til genvalg)

6. Valg af 2 revisorer uden for bestyrelsen,' Nuvserende er

Henry Weinkouff og Sven Sennichsen (8egge villige til genvalg

7. Valg af revisorsuppleant

Nuvserende er Kaj Bredsted (0nsker ikke genvalg)

8. Fastseettelse af kontingent for det kommende regnskabsar

9. Indkomne forslag: Forslag, der enskes behandlet under

dette punkt, indsendes senest 8 dage inden general for

samlingen til formanden.

10. Eventuelt.

Der atholdes generalforsamling lardag d. 12/3 1994 kl. 14.30.

Dagsorden iflg. vedteegterne:

GENERALFORSAMLING.
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Red de danske lokaliteter
Derfor opfordres fredningsinteresserede
kredse til at tage emnet om komrnercie]
fossilindsamling op. Vi skal skabe en
glsede for og en forstaelse af naturen, den
skal udnyttes sa skansomt som muligt, sa
der efterlades noget til eftertiden.

I den aktuelle situation ville en redning
, af de danske lokaliteter rnaske kunne

tilvejebringes ved en dobbeltrettet indsats:
Fredning af de vigtigste lokaliteter og
oplysning om nedvendigheden af at bevare
visse lokaliteter for eftertiden og til
videnskabelig brug. •

runde kalkkonkretioner i det rnerke ler ved
Lyby strand. Nu er stranden totalt stevsuget
for kalkkonkretioner. og man rna tage pa
stenmesser for at bese disse dele af vores
feelles naturarv.

Det er af frygt for, at de srna og sarbare
forekomster pa danske geologiske lokalite
ter kan blive groft udnyttet og nedbrudt,
eventuelt helt fjernet, at dette skrives. Det
er klart, at fossilindsamling. i kalkbrud og
lergrave, hvor der i forvejen graves
industrielt, i virkeligheden er en rednings
aktion. Modsat er det, hvis man for et
meget stort og eventuelt kommercielt
indstillet publikum offentligger, at her er
der interessante sager at hente. Herved viI
de geologiske sager ikke blive til gla-de for
de mange, men vii skaippe i kassen for
nogle Hi. Tilmed vii flere af de i evrigt fa
egnede undervisnings- og forsknings
lokaliteter forsvinde for evigt.

Sarbare forekomster
F0r i tiden (dvs. for fire-fern ar siden)
kunne man fryde sig over at se de kugle-

Der er penge i amatergeologien
Det er med blandede felelser. man
modtager meddelelsen om en dugfrisk
publikation om indsamling af fossiler i
Sydskandinavien. Det er' for sa vidt fint, at
geologien forklares og illustreres sa flest
muligt far ghede af naturen. Men hvis man
jzevnligt gtester stenmesserne bade i
Danmark og Hamburg far man en frygtelig
fornemmelse af, at den danske undergrund
er ved at blive solgt bid for bid.

Der er ingen tvivl om. at flere danske
(og ogsa svenske) lokaliteter er udsat for
noget der ligner rovdrift, nar det gzelder
fossiler og andre geologiske emner.
Resultatet af, at der kommer penge ind i
arnatergeologien, bliver gridskhed og
pengebegar. Man har ikke nok, ferend en
lokalitet er temt og man selv har sam let
alt, hvad der er vserd at have og som
eventuelt kan seelges.

Nu er den kommet, facitlisten til aIle
fossilsamlere! Danmark, Sydsverige -og
Nordtyskland er sat til salg. Det tyske
forlag Goldschneck-Verlag har i oktober i
udgi vet en komplet fossilsamlerguide
for Sydskandinavien, skrevet af den danske
geolog Palle Gravesen.

Af geoLog Dann Elmstrom og konservator
Soren 80 Andersen

Dane/a! og Danekrce

1994/1STENHUGGERENside 4



EN USSEL HANDLING.
1 den senere tid har det veeret triste nyheder, man har kunnet hente i savel dags-

pressen som radioen og Geologisk Nyt nr. 4 - 93. Geologen Palle Gravesen har sa at

sige fort samtlige danskere bag Iyset ved at udgive en komplet guide for tyske

arnatergeologer.

Guiden er udgivet pa et amatergeologisk forlag "Goldschneek-Verlag", og vii pa den

made na mange tusind tyske amatargeologer.

Hvad Palle Gravesens mening er med denne bog, er ikke helt klart, men VI har jo

loy til at giette.

Der skal srnar pa bredet hver dag, og sa kan det maske hjaslpe at holde udsalg af

yore skatte i undergrunden.

Jysk Stenklub er overordentlig skuffet over en sadan handling.

Palle Gravesen har med sikkerhed hentet en del af sin viden rundt omkring i de

klubber, hvor han mod honorar har holdt foredrag - og her har vi sa resultatet.

Nar vi i fremtiden ser tyske samlere pakke deres fund sammen og drage sydpa -rna

ske med uvurderlige fossiler - vi! vi sende en venlig tanke til Palle Gravesen, for

hvem garanterer for, at Danekrse ogsa vii respekteres af yore 80 millioner naboer

mod syd.

Og nar vi i fremtiden vii invitere foredragsholdere i Jysk Stenklub, vii vi ligeledes

sende en venlig tanke til Palle Gravesen - mere bliver det nok ikke til.
Annie Buus.

ning eller forekornstmade og krystal
ler at useedvanlig sterrelse eller form.

- Meteoritter.
NAr sadanne genstande er fundet i Dan
mark efter den 1. januar 1990, skal de
ifelge Museumsloven tilbydes staten.
Danekrzreglerne ga:lder ikke for nule
vende planter og dyr, der er beskyttet efter
narurfredningsloven og jagtloven.

Hvis man finder noget der kunne va:re .
danekra. skal man henvende sig til nser
meste naturvidenskabelige museum. som
herefter foretager sig det nedvendige.

lto!lUlantar.

Danekra er et nyt begreb i Danrnark,
indfert i forbindelse med revisionen at
Museumsluven i 1989. Danekrz er
jordfundne, naturhistoriske genstande at
videnskabelig eller udstillingsma:ssig
va:rdi. Felgende fund er danekne:
- Sjieldne eller rneget velbevarede fos

sile (forstenede) dyr og planter fra de
geologiske jordperioder.

- Hele dyreskeleuer eller sterre dele
heraf, samt sjeldne hele kramer eller
dele af kranier fra istiden og tiden
derefter.
'1int"rait-r n ... d '1..t"I,kn sammensat-

Hvad er danekrte ?

"'I
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Mod kommentarer eller for 10 kr.

Paragenese for mineralsamlere
23 sider udkast fas: Hans Kloster

Hvidtjarnevej 26
2720 Vanlese
Tlf. 31 71 77 93

Hans Kloster
Hvidtjernevej 26
2720 Vanlese
31 71 77 93.

bedre og billigere hos Shannon end pa stenmesser.

David Shannons motto er, at hans mineraler skal veere billige, sa det er en hobby for

enhver at samle pa demo

Mineraler til en dollar eller to har ikke museumskvalitet angaende krystalsterrelse og

stufe-pragt, men de kan ofte vzere perfekte.

Jeg Imber flere steder, men ferst Imber jeg hos Shannon, og efter 31 pakker finder

jeg stadig billige og speendende sten i hans kataloger. Det er vor kzere forrnand,

Karen Ostergaard, der har opfordret mig til at skrive om Shannon. Jeg kan ikke lide

at reklamere, men jeg er overbevist om, at mange stenvenner kan kebe mineraler

Den 20. september 1985 sendte jeg den farste bestilling pa 60 mineraler til David

Shannon med en check pa 125 dollars. Stenene var valgt efter hans katalog med ca.

700 mineraler. I dag kan jeg se, at der var mindst to mineraler af betydelig sterre

veerdi: Swedenborgit fra Langban i Sverige og en rneksikansk Akanthit med selv i.

Jeg var lykkelig for pakken, der kom et par rnaneder efter bestillingen.

Et kvartal senere kom det rueste katalog, og jeg bestilte igen nogle mineraler. De

kom med en undskyldning for, at de blev forsinket, men koncn havde v.eret syg, og

David kunne derfor ikke ekspedere sa hurtigt. Med hensyn til mit spergsrnal om

forsikring, sa var Shannon ogsa forsikringsselskabet.

Dermed blev tilliden befeestet, og siden er den kvartal for kvartal vokset.

Det er sket, at en stor flot Ernstit var knakket i tre stykker ved modtagelsen. Jeg

bestilte en ny, men den. var udsolgt, og David tilbed straks at betale erstatning. Jeg

havde dog valgt ogsa at veere mit eget forsikringsselskab, sa det skal "betale"

uheldet.

DAYID SHANNON MINERALS
6649 E. Rustic Drive, Mesa.
Arizona, 85202, USA.
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Stort udvalg af sjeeldnemineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

IHIecdlegalm'cdl
Storgade 71, 8882 Faarvang

Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

Rosenkrantzgade 31,1
8000 Arhus c.

l.ibcralt Oplysnings ForbundPS LOF udgiver et righoldigt pro
gram 2 gange drligt -i august og
december. Det kan fas pd LOF's kon
tor, pd bibliotekeme og i kommunein
formation.

START DIT EGET KURSUS
LOF star til radighed med dygtige
Larere t de fleste Jag indenfor
folkeoplysningen. '-

Er If eks.l4 personer med samme
interesse, kan I oprettejeres helt
eget kursus.

Ring til LOF - og vi klarer resten
tir. 86/ /2 /8 ll.
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Figur 1. Kort over Island. der lokaliserer de aktive vulkanske riftzoner (Neo-vulkanske zoner),
sprakkesvarmene og de tilherende vulkanske systemer. Placeringen af nogle af de sterste postglaciale
skjoldvulkaner og de sterste stapir (table mountains) er vist. (Grafisk bearb. HH).

Spnekkesvserm med et
vulkansk center

o Gletscher• Skjoldvulkan
o Stapir

100 kmo

Af geolog Ellen Habekost

Islands beliggenhed pA den MidtatIantiske Ryg giver enestaende muligheder for at

iagttage aktiv oceanbundsspredning ved en pladegreense pa land. Som falge af belig

genheden er landets natur prteget af vulkanisme, tektonik, jordskeelv og geotermisk

energi.

Island er dannet ved basaltisk vulkanisme pAden MidtatIantiske spredningsryg pa et

relativt sent tidspunkt i Nordatlantens udvikling. De eeldste daterede basalter er sale

des kun ca. 14 millioner ar, og en maksimal alder pa ca. 20 millioner ar anses for

sandsynlig. Nordatlantens abning og udvikling har sin oprindelse i opbrydningen af

den Amerkanske og Eurasiske plade for 50-60 millioner ar siden, hvorved blandt

andet Feeraeme blev dannet.

Island - en vulkano i bevregelse

1994/1STENHUGGERENside 8



Figur 2. Tvarsnit af
sprakkcsvirrm mcd gra
bcnstrukturer og sprakke
udbrud.
Fro et magmakammer po
gransen mcllem skorpen
og kappen sendes gangc
Of' i skorpcn, enkelte af
dine nor overfladcn (Efta
Forslund 01: Gudmunds=
son. 199/. grafis); bcarb.
HH).

MAGMAKAMMER

Aktiv pladevsekst

Riftzonerne, der gar i et tveergaende beelte gennem Island (figur 1), markerer den ak

rive pladegramse, hvor pladeveekst til stadighed finder sted. Islands beliggenhed pa

den Midtatlantiske Ryg kontrollerer de tektonisk betingede strukturer i Island. Tek

tonisk virksomhed foregar derfor i de aktive vulkanske riftzoner (neovulkanske

zoner), samt langs tvsergaende brudzoner der forbinder forskudte dele af de

neovulkanske zoner.

Riftzonerne er karakteriseret ved spnekkestrukturer og flankeres af eeldre vulkanske

lagserier. De celdre vulkanitter beelder generelt svagt (0-100 ) pa begge sider af

pladegrtensen, i alrnindelighed ind imod riftzonen. Derfor bliver bjergarterne grad

vist aildre med stigende afstand fra pladegrrensen, og de eeldste vulkanske bjergarter i

Island findes henholdsvis mod NV og mod 0-S0.

Den aktive, pladevakst har i postglacial tid, det vil sige de sidste 10.000 ar, vseret

begrzenset til ca. 30 riftcentre. Hvert riftcenter udger et vulkansk system bestaende af

en sprsekkesveerrn og et vulkansk center (ogsa kaldet centralvulkaner). Riftepisoder

er i historisk tid forekommet periodisk med et interval varierende mellem 50 og 150

ar. I forbindelse med hver riftepisode aktiveres en enkelt spnekkesvasrrn eller dele af

denne.

side 9STENHUGGEREN1994/1



fortseettes side 15 - 17.

n: neovulkansk zone (ca. I km)
s: sprakker (2 km)
f: aktive forkastninger (40 km)

5 n n S----------~~~~~.----------

Nedenunder er skitseret de forskellige
ha-ndelsers afstande fra en pladegranse,
hvor to kontinentplader beveeger sig vek
fra hinanden.

Omkring en
pladegrcense

Sprsekkesvsermenes tektonik.

Spnekkesvairrnene har i den sydlige og sydvestlige del af Island generelt en SV-N0

retning, mens en NN0-SSV -gae II... . ,U"IIg dominerer mod nordest.

PA overfladen genkendes spr ekkesvairrnene ved abne extensionsspnekker, graben

strukturer og spnekkeudbrud (se figur 2 og 3). Sprsekkeudbrud i postglacial tid kan

f.eks. have dannet lavaspreekker. I glacial tid har tilsvarende sprtekkeudbrud dannet

langstrakte og topografisk let genkendelige tufformationer, der pA islandsk kaldes

moberg.

I dybden er spraikkesvtermene knyttet til normalforkastninger og gangsvairme.

Sammenhsengen mellem disse strukturer er lodrette tilfarsler af magma fra et dybt

liggende rnagrnakamrner beliggende pa greensen mellem skorpen og kappen, hvorved

gangsvarme dannes. I tilfselde hvor denne tilfersel nar op til overfladen, fore

kommer sprzekkeudbrud (figur 2).

De enkelte forkastningers forskydning varierer fra fAmeter til f1ere hundrede meter,

og bredden af gangene varierer fra mindre end en meter til mere en 20 meter. Den

mest almindelige gangtykkelse er omkring 1-3 meter.

1994/1STENHUGGERENside 10



175kr.

Rastoffer, Af Henning Serensen.
En gymnasiebog om rastoffernes geologiske forudszetnin
ger, forekomst, forarbejdning, forbruget og forsyningen i
fremtiden.
136 sider, bledt bind, farveillustreret. 26x 19 em.

Bogen udgives med tysk tekst i slutningen af 1993.
Bogens kort over ledeblokkenes oprindelse kan kebes
szerskilt i stort format (A 3). 20 kr.

Sten idet danske landskab. Af Per Smed.
Denne bog er ved at VCEre"klassikeren" om de sten, vi
kan finde i Danmark. Ferste del er en velskrevet almen
geologi, sidste del en "sten-nagle" pa grundlag af planeher
med farvefotos af stenene. Mange kort og figurer.
180 sider, solidt stift bind m. plast. Format 22 x 16 em.

175kr.

58 kr.
Denne bog findes med engelsk og tysk tekst. Til gavebrug
og turister.

Strandsten. Af Lena Madsen, fotos Ole Bang Berthelsen.
En lille bog med farvefotos af forskellige samlinger af de
sten, vi finder pa stranden. Korte og enkle tekster.
32 sider, fuldt farveillustreret. Format A 5.

Information om geologiske bager og kort fra
GEOGRAFFORLAGET og DGU.

Jysk Stenklub
Til medlemmerne at

side 11STENHUGGEREN1994/1



88 kr.

Danske forsteninger. Kort fortalt.
Af Leif Banke Rasmussen, fotos Peter Moors.
En uszedvanlig smuk og enkel bog om de forsteninger,
som vi kan finde i Danmark. Teksten er velskrevet og
faglig let forstaelig.
64 sider, hzeftet, fuldt farveillustreret. A 5 format.

F0lgende beger s~lger vi for
Danmarks Geologiske Undersegelse, DGU:

128 kr.

Kampen for rent vand, Af K.E. Hansen og Anna Tuxen.
En grundbog om natur og forurening i Danmark, som
samtidig leegger op til debat om rniljeforvaltning. Geo
logiske afsnit om vand og undergrunden, om forurening,
om naturopfattelser og miljepolitik - ogsa i EF. (1992)
105 sider, bledt bind, rigt illustreret. 26 x 20 em.

Det fynske landskab. Af Per Smed.
Bogen indeholder dels en almen gennemgang af det
danske og fynske landskabs tilblivelse. Dels en rzekke
lokaliteter, der viser karakteristiske fynske landskaber.
52 sider, hzeftet. ikke farveillustreret. 24 x 18 em.

Udsalgstilbud: 18 kr.

Geologisk Set. Det nordlige Jylland.
Red. Steen Andersen og Steen Sjerring.
Bogen er en beskrivelse af 31 omrader af national
geologisk interesse. Omfattende brug af kort, figurer og
fotos. Bogen er produeeret for Skov- og Naturstyrelsen.
208 sider, indbundet i bledt bind med plast. 26 x 19 em.

175 kr.
I Iebet af 1994 udgives den neeste bog om Midtjylland, og
senere om resten af landet.
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Herudover selger vi alle DGU "s beger og kort. Ring og
her neermere: 64 44 16 83.

o

Geologi i Alborgomradet, At Ole Berthelsen.
Om de geologiske forhold, byen og rastofudvinding.
100 sider, indbundet i stift bind, 2 kortbilag. 27 x 20 em.

110 kr.

Larvikiter ikvaderstenskirker. At Arne. Noe-Nygaard.
Bogen om, hvordan kirkekvaderne kom hertil da Dan
mark blev skabt af indlandsisen, og om sammenheeng
mellem geologien og kulturhistorien. Professor Arne
Noe-Nygaard skrev bogen umiddelbart fer sin dod i 1991.
32 sider, indbundet i stift bind, fuldt farveill. 26 x 19 em.

98 kr.

Geologi for enhver. At lens Morten Hansen.
En almen og meget velskrevet geologi, som forklarer,
hvordan Danmarks undergrund er blevet til og hvilke
rastoffer man kan finde i den. Den kan lCEsesaf alle
interesserede.
88 sider, indbundet i stift bind, fuldt farveill. 27 x 20 em.

98 kr.

68 kr.

Danmarks jordarter. Kort fortalt.
At Ib Marcussen, [otoe Peter Moors.
Bogen giver kortfattede oplysninger om en rrekke almin
deligt forekommende jord- og bjergarter i Danmark. Sup
plerer Jordartskortene, se nreste side.
64 sider, hseftet, fuldt farveillustreret. A 5 format.

side 13STENHUGGEREN1994/1



G8 GEOGRAFFORLAGET
5464 Brenderup . 64 44 16 83

Betalt annonce fra

GEOGRAFFORLAGET er Geografforbundets forlag. Vi
producerer og seelger beger direkte til vore kunder.
AIle priserne er incl. moms, men excl. porto.

Danmarks Jordarter.
4 kort over jordarterne umiddelbart under muldlaget.
Oanmark dzekkes af fire kortblade i malene: 120 x 65 em
og er i 12-farvet tryk. Kortene leveres foldede eller plane.
Pris: 150 kr pr kort. Ved samlet keb af aIle fire: 500 kr.

Kort fra OGU:

Landskabskort over Danmark. Tegnet af Per Smed.
Kortene an giver landskabets former og materialer.
3 farver. Grundig signaturforklaring. Foreligger bade i
A-4 og A-5 format. Oanmark er delt op i 4 kort.
1: Nordjylland. 2: Midtjylland. 3: Senderjylland og Fyn.
4: Sjeelland og Bornholm.
Priser: A-4 kort fra 7 til 9 kr stk. A-2 kort fra 18 til 35 kr stk.

55kr.

Geologiske kort og plancher.

STRANDSTEN. Plakat.
Steen Sierring, fotos Ole Bang Berthelsen.
En stor plakat (67 x 106 em) med farvefotos af 20 almin
delige strandsten. Bagrunden af plakaten er et strand
motiv i blagrat, Kort tekst pa dansk og tysk. Leveres
i kraftigt papmr.

1994/1STENHUGGERENside 14



Figur 3. Forskellige Typer[orkastningsstrukturer. Abne sprakker, normalforkastninger,
grabenstrukturer (og horststrukturer] er tvpiske hvor to plader fjemer sig fra hinanden. Reverse og
sidevarts forkastning er derimod typiske hvor to plader medes (Etter Thorleifur Einarsson. /99/).

Horstdannelse

Grabe nstruktur

Sideverts
forkastning

Revers
forkastning

Normal
forkastning

Aben extensions
spnekke

Vulkanske centre (Centraivulkaner)

De fleste sprsekkesvserme samler sig ornkring et vulkansk center, hvor udbrud og

lavaproduktion iseer koncentreret. Derfor er centralvulkanerne generelt topografisk

iejnefaldende. Foruden udbrud af thoeliitiske basalter, der udger den overvejende del

af de islandske vulkanitter, er ogsa interrnediser og sur (rhyolitisk) vulkanisme i

Island koncentreret til de vulkanske centre.

Udbrud i de vulkanske centre er uafhtengige af riftepisoder, hvilket afspejles i det

faktum, at ud af ca. 20 udbrud i Island pr. arhundrede er kun nogle fa af disse

knyttet til riftepisode. Generelt pcoduceres der ved hvert udbrud i el vulkansk center

fra 0,1 km 3 til 1 km 3 udbrudsmateriale. Enkelte sprakkeudbrud har dog pro

duceret betydeligt sterre rruengder materialer.
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Krafla 1975-84

IKrafla's vulkanske system (Nordisland) har der i historisk tid veret to riftepisoder,

henholdsvis Myvatn 1724-29 og Krafla 1975-84. De to episoder har mange lig

heder, der sky Ides tilsvarende processer.

Under det sidste udbrud fik man gode muligheder for at iagttage mekanismerne

omkring opspreekning og riftvulkanisme. Man fik blandt andet beviser for, at magma

ved sprakkeudbrud ikke kun leber den direkte vej til overfladen, men ligeledes leber

parallelt moo sprsekkesvsermen, samt op langs med forkastninger og spnekker. Dette

famomen kaldes magrnaleb. Ved et udbrud kunne der derfor pa samme tid veere ud

brud flere steder i spnekkesvsermen.

Det overfladeneere magmakammer blev forud for hvert udbrud tilfert magma nede

fra. Ved et udbrud tarntes magma fra magmakammeret med en landsankning til f01-

ge. Udternning af magma fra magmakammeret ferte ikke altid til et udbrud, idet

Geotermisk omrade

Et andet af centralvulkanernes kendetegn er udviklingen af et geotermisk hejtern

peraturornrade. Tilstedevierelsen af et geotermisk ornrade viser, at der rna vzere over

fladeruer magmatisk aktivitet i form af intrusioner og et hejtliggende magma

kammer(2-4 krn's dybde).

CalderakolJaps

VOOcentralvulkanerne er der ofte, men ikke altid, udviklet en eller flere calderaer.

Disse er markeret af en cirkuhert "graben"-system, der er uafluengigt af sprzek

kesveermen.

Calderakollaps kan relate res til henholdsvis eksplosiv (sur) vulkanisme moo stor pro

duktion af aske og pimpsten (f.eks. Viti i Krafla og Viti i Askja) eller til udtarnrnelse

af magma fra det underliggende magnakammer under udbrud, hvorved magrnekarn

merets tag synker sammen. Et eksempel er Oskjuvatn i Askja, der dannede : Vt"': del

eksplosive udbrud i 1875, hvor adskillige garde blev lagt ede pa grund af aske

nedfald.

1994/1STENHUGGERENside 16



grsense.

tholeiitisk) sarnmensetning. De har derfor ikke haft en tilfersel af magma fra et

hejtliggende magmakammer, men er blevet tilfart magma direkte fra kappen. Den

store lavaproduktion er sammenlignelig med den totale produktion af udbrudsma

teriale i et vulkansk center i labet af hele dettes levetid, som er nogle hundrede

tusind ar. Skjoldvulkanerne har derfor en stor pladedannende betydning pa en plade-

Skjold vulkaner

De store flade (1-8 0) og symmetriske skjoldvulkaner (pa islandsk: dyngja) er

topografisk seerdeles iejnefaldende og har deres oprindelse fra et stort, veldefineret,

cirkulzert skjoldkrater. I rnodsanning til de vulkanske centre er de typisk beliggende

pa de ikke-spredende dele mellern sprsekkesvarmene. Lav~produktionen varierer i

volurnen fra ca. 5 - 20 km 3. De bestar af adskillige tynde og uregelmaissige

linseformede lavastrernrne, uden jordaflejringer imellem. Det store antal af lava

strarnrne repraisenterer en enkelt samrnenhaingende og langvarig udbrudsepisode pa

10-1()() ar. De store stapir (table mountains) menes at have en tilsvarende oprindelse,

idet udbrudet i disse tilfselde er sket under is og vand !en glacial periode.

Sarnmensetningsmsessigt afviger skjoldvulkanerne ligeledes fra de store vulkanske

centre, idet de overvejende producerer basalter cf en mere primitiv (olivin-

magmaet ved bevasgelser parallelt med sprsekkesveermen ikke nedvendigvis naede op

til overfladen. I disse tilfeelde dannedes "blot" en intrusion. I alt ni udbrudsepisoder

fandt sted i forbindelse med riftepisoden i Krafla 1975-84. Herudover var der

adskillige intrusive episoder, hvor magmaet ikke naede op til overfladen.

Et overfladeneert magmakammer i Krafla er lokaliseret i knap 3 til 7 km's dybde.

Herfra udtammes magma ved eruptive og intrusive episoder. Herunder er der ved

geofysiske malinger lokaliseret to, rnuligvis tre, magrnakilder i kappen der aile anses

for at fede det hejere beliggende magmakammer. Den everste magmakilde befinder

sig i en dybde af mindre end 10 km, formentlig pa gramsen rnellern skorpen og

kappen.
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t\.1aSklner. udstyr og ulbehor til stensllb'llng
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og salvarbejde ...

. kursusstedet for hlndvlrrk og design ..

Ravstedhus
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Sidste Ar havde hvert 4. medlem ikke betalt til tiden og det bevirkede, at vores

kasserer matte skrive 50 rykkere i handen og klubben ofre neesten 200 kr. i porto.

Det er urimeligt, bade Sinnes tid og klubbens penge kunne have vseret brugt mere

hensigts-msessigt. Betal derfor venligst til tiden, og hvis I ikke lsengere ensker at

veeremedlemmer, sAgiv kassereren besked inden marts.

abo

Bestyrelsen minder om, at kontingentet er forfaldent til betaling. Sidste frist er l.

marts.

KONTINGENTET.

abo

Vi haber, at I vii fAglsedeaf medlemsskabet, og at klubben kan leve op til jeres

forventninger.

Karen Brahe, Tranbjerg

Inger Knudsen, Brabrand

Grete Hansen, Arhus

Inger Basse, Risskov

Else Rohde, Arhus

Poul Wurtz Yde, 0stbirk

Tove Wurtz Yde, 0stbirk

Massimo Vitali, Hedensted

Inger Nielsen, Risskov

Jens Nielsen, Risskov
Linda Leegsgaard, Lystrup

Kaj Larsen, Lystrup

Aksel Hald, Hasselager

Lars Seeher Helms, Arhus

Tove skovsende, Galten
Nina Thegersen, Odder

P. Thagersen, Odder

Else Tang, Hajbjerg

Inga Holtet Lauritsen, Horsens

Lilli 0stenfjeld, Ebeltoft

Lars Nielsen, Arhus

Jane Clausen, Arhus

Helle Braad Andersen, Hejbjerg

Bente Nielsen, Arhus

Ved en meget beklagelig fejltagelse fik vi ikke i sidste nummer af "STEN

HUGGEREN" nsevntklubbens nye medlemmer. Vi iler derfor med at byde

VELKOMMEN til felgende nye medlemmer.

Nye medlemmer.
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HUSK AFBUD SENEST EN UGE F0R HVER
TUR TIL TURUDVALGETS MEDLEMMER!!!!!!

Tilmelding pa !iste, der cirkulerer pa klubmaoerne i februar, marts og

april, eller pa telefon 86-892858 (Peter K.A. Jensen eller til et af de

avriqe medlemmer af turudvalget - se STENHUGGEREN februar 1993).

Tur nr. 2 og 3: begge endagsture, der atqar fra MUSIKHUSETKL. 830

PRJECIS den pagceldende dag. Der keres som sidste ar med "De Bta
Busser", og prisen er oqsa den samme, kr. 2500,- protur. Betaling finder
sted i bussen. Ved unlstraskkeliqtilslutning (mindre end 10 deltagere) vii
den paqasldende tur blive atlyst. Man skal selv S0 rge for proviantering.

3. Sandag d. 12. juni: Albcek Haved ved
Juelsminde.

2. Sandag d. 8. maj: Nordfyn: 0xenrade,
Vejlby Fed, Rajle Klint.

1. Torsdag-sandag d. 14.-17. april: Messe i
Gbteborg, Hbgsbo stenbrud, Kinnekulle/
stenbrud i Skbvde.

TURUDVALGETS PROGRAM FOR FORARET 1994

EKSKURSIONER
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TIL SLUT: Yderligere information om aile torarets ture vii blive givet pa
klubrnaderne og i nasste nummer at STENHUGGEREN.
Endelig arbejder vi i turudvalget pa en tur til GOTLAND (ca. 7 dage) i

slutningen at august 1994. Mere om denne tur i nesste nummer at
STENHUGGEREN.

Endelig besked om afgangstidspunkt, pris, yderligere information m.v. vii
blive givet efter tilmeldningstristens udleb.

Pris: Ca. kr. 950,- pro persona, der deskker transport og indkvartering,
men ikke tortcsring. Dette beleb vii blive opkrasvet som depositum ved
tilmeldingsfristens udleb,

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING: 20. MARTS 1994

86-215042; 86-969557; 86-261672; 8~892858

Tilmelding: Pa liste, der cirkulerer pa klubrnaderne i februar og marts
eller pa talqende telefonnumre:

Der vii vasreafgang fra Musikhuset i Arhus torsdag d. 14. april ca. kl. 1000

med hjemkomst sendaq d. 17. april godt midnat. Der keres i lejede
minibusser (deltagerne er selv chautterer), og der sejles med Stena Line
tra Frederikshavn. Indkvatering finder sted pa vandrehjemmet i Kunqalv,
der ligger ca. 20 km nord tor Gbteborg.

4-dages tur til Gbteborg messen (atholdes 16.-17. april), Hbgsbo
pegmatiten i Gbteborgs sydlige udkant samt Kinnekulle ogJelier Skbvde
ved Vanern. Hbgsbo pegmatiten er et eldorado for mineraljcsgere, mens
Kinnekulie/Skbvde mere er tor tossilinteresserede; begge lokaliteter
rummer tossdtarende kambro-silure lag, f.eks.kan findes ortoceratiter og
stenasbler (se VARV nr. 3 1991).

Tur 1 til Sverige d.14.-17. april 1994:
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H.S.

Kvaglundhallen, Esbjerg
Marienlystcenteret, Odense
Goteborg, Sverige
SFS-hallen, S0nderborg
stockholm, Sverige
Kopparberg, Sverige
Ylamaa, Finland
Skagen
LAngban, Sverige
Ry
Moss, Norge
VasterAs, Sverige
Ncestved
Mlinchen,Tyskland
Assentotthallen, Randers /tidl. Ulveh0j)
Hamburg, Tyskland

12.-13. marts
9.-10. april
16.-17. april
4.- 5. juni

11.-12. juni
18.-19. juni
25.-26. juni
23.-24. juli
6.- 7. aug.
3.- 4. sept.

24.-25. sept.
1.- 2. okt.
8.- 9. okt.

14.-16. okt.
22.-23. okt.
2.- 4. dec.

Messer 1994
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0STERGADE 30.8000 ARHUS C
TElEFON 86 12 93 76

STENBUTIKKEN I CENTRUM

I.M.G.

Kzmpe udvalg.1aegteQO uegte smyHedele.

INDFATNINuER

lORTONE snbemasemer
lORTONE tromlemaskmer

AlT Til STENSllBNING

*

Geologisk Set: Det nordlige Jylland
Handbogen, som beskriver geologien pa 3110kaliteter afnational geologisk interesse.
Shoo- og Naturstyrelsen, 208 sider. Pris 175kr.

DANSKE FORSTENINGER - kort fortalt
Den 3. bogi DGU's serie af sma beger om geologiske emner.
Med meget smukke fotos og en fagligt god og letleest tekst beskrives 23 forskellige
danske forsteninger. Desuden afsnit om hvad forsteninger er, og hvor man finder demo
A( Leif Banke Rasmussen, [otos: Peter Moors. 64 sider. Pris: 88 kr.

STRANDSTEN
Bogen til alle os, der ikke kan lade veere med at samle en smuk og sjov sten op pa
stranden. PA14 opslag vises grupper af sten i smukke farvebilleder samt en kort faglig
tekst. Ogsa i udgave med engelsk-tysk tekst.
A(Lena Madsen, [otos: Ole Bang Berthelsen. 32 sider. Pris: 58 kr

Jf .:::.;..:.;.:.
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Deadline fur april-nurnmeret af STENHUGGEREN er 7. marts 194 .... tvl..1lenolk
sendes til Karen Pii.

Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne Fra kl. 13 e r dcr aberu fur
handel, bytning, stensnak og "Sten pa border".
Klubrnedet starter kl. 14.30 og Ioredrag begynder kJ. 15.00.

Studiekreds-Iokalet pa Aby Bibliotek er reserve ret Jysk Stcnk lub Iolgcndc t1r,>Jdge
kl. 19-21,30:
Den 22/2, den 22/3 og den 26/4 1994.

Ekskursion til Albak Hovcd ved Juelsminde.S0. 12/6

Ekskursion til Nordfyn.

To.-S0. 14-17/4. Tur til Sverige.

S0. 8/5

Lektor Richard Wilson, Geologisk lnstitut.
Foredrag om almen geologi.
Sten pa border: Slibe- og salvarbejde fru vinteren 93/94.

Klubmede pa Abyhej Bibliotek.
Seren Bo Andersen: "Fossiler for begyndcre ".
Sten pa bordet: Stykker med tilknytning til foredragsernnet

GENERALFORSAMLING pa Abyhej Bibliotek .
Dagsorden vii komme I blader i februar-numrneret.
Forslag til behandling kan allerede nu sendes til tor munden.
Sten pa border: Inger Clausen m.tl. viser stcn fra Fa.reernc.

L0. 9/4

L0. 12/3

L0. 12/2

Program for Jysk Stenklub foraret 1994.


