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1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Afleeggelseaf regnskab.

4. Valg af formand (Annie Buus er villig til genvalg). -,< ~
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Pll valg er:

Peter K. A. Jensen (villig til genvalg)

Hans 10mMikkelsen (villig til genvalg)

6. Valg af 1. - og 2. bestyrelsessuppleant

Nuveerende er Wanda Christensen og Hanne Sennichsen

(Begge villige til genvalg)

7. Valg af 2 revisorer udenfor bestyrelsen

Nuvserende er Sven Sennichsen og Henry Weinkouff

(Begge villige til genvalg)

8. Valg af revisorsuppleant

Nuveerende er Jytte Frederiksen

(villig til genvalg)

9. J Fastseettelse af kontingent for det kommende regnskabsar.

10. Indkomne forslag: Forslag, der enskes behandlet under dette punkt,

indsendes senest 8 dage inden generalforsamlingen til formanden

11. Eventuelt.

Der afholdes generalforsamling lerdag d. 11./3. kl. 14.30

Dagsorden iflg. vedtsegterne:

GENERALFORSAMLING:
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(Illustreret Videnskab nr. 10/94)Bulgarien.

Flinten, der bl.a. blev brugt til ekser til skovfseldningog husbygning, blev hentet op

gennem mineskakte fra flintelag nede i den harde kalk. Sadanne miner kendes fra

England, Belgien, Frankrig, Tyskland, Polen, Danmark og Sverige. Her er tonsvis af

hard kalk hugget ud med primitive redskaber i jagten pa det eftertragtede rastof,

I disse mineomrader la mineme ofte ret teet sammen i klynger pa op til flere

hundrede, og tit med skakte forbundet med minegange. Den dybeste mineskakt er

fundet ved Spiennes i Belgien og gik 16 meter ned, mens den eeldstemine af denne

type er fra Arnhofen i Sydtyskland. Den er fra omkring ar 4500 f.v. t.

Selv om man allerede omkring ar 6000 f.v. t. brugte metal i Mellemesten, er de

seldste rigtige kobberminer ferst fra ca. ar 3500 f.v.t.. Det er mineme i Ai Bunar i

Europceerne varferst med egentlig minedrift. De udvandt
flint fra dybe mineskakte. Minerne kendes fra England,
Belgien, Frankrig, Tyskland, Polen, Danmark og Sverige.
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imod flint.

der var interessante, men der-

Mennesket har udnyttet sten og

mineraler, hugget ud af klipper,

helt tilbage fra den seldste sten

alder. Men egentlig minedrift

slog ferst igennem i den yngre

stenalder fra det 4. og 3. ar

tusinde f.v.t., iseeriEuropa.

I starten var det ikke metaller,
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drive miner, og hvad var det,

de udvandt? Hvor langt ned var

de i stand til at grave mineskak

tene?

eeldste miner.

Hvor findes de
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En nal kan lirke neesten lese kom helt af eller kradse genstridige skorpelav af, men

blade mineraler ridses. Pincetten er neesten uundveerlig til at fjeme redder, mos og

Den fmere rensning er det bedre at bruge finveerktej til. Enhver udvikler sine egne

yndlingsredskaber, men oftest er nale pa skaft, knive og stive berster brugbare.

Grovheden af veerktejet afheenger selvfelgelig af eksemplaret, der skal behandles.

Stive berster anvendes til store, grove ting, og blade berster, fine nale og pincetter til

skere eksemplarer. Meget skere og sarte stykker henviser man til kemisk rensning.

Det er absolut det skansomste.

Mekanisk rensning: De fleste af os kender hammer og mejsel og de uheldige resul

tater, det kan have, nar vi forseger. Et bedre resultet 6ir man med et godt underlag

og den rigtige slagteknik. Et underlag i form af en god, solid leedersek fyldt med

sand og dertil hammer og mejsel, der passer til hinanden og til stenen, er de ferste

forudseetninger. Jeevnfer det kendte ordsprog om graspurve og kanoner. Mejslen hol

des i et solidt greb skrat veek fra det gode sted, og man slar hardt lige pa mejsleo.

Med flere sterrelser og former pa mejsler kan man komme langt pa denne made, og

evelse er absolut en nadvendighed. Ofte skal man have delt en sten uden alt for store

skader pa nogen af halvdelene. Her hjselper en stor knibtang med et godt bid. Kan

man ikke bide stenen over ved at trykke med heenderne, kan det hjeelpemed et hardt

slag med en hammer pa kseberne.

Noget om rensning af sten
Der er mange mader at rense sten pa. Alle metoder falder i den ene af de to grupper:

mekanisk eller kemisk rensning. Mekanisk rensning er den, vi oftest bruger.

Hammer og mejsel, berste, kniv, mil eller fmgrene tages i brug for at fjeme biologi

og uvelkommende eller overskydende sten. Kemisk rensning bruger de fserreste. Ste

nen skal med omhu bades i forskellige vsesker, aIle med forskellige egenskaber.
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Kradsere er blegevand, klorin eller natriumhypoklorit (keertbam har mange navne).

Her kan der blive tale om skader, sa det er altsa bedst at prove sig frem.

Kemisk rensning: De fleste rensemidler er mere eller mindre aggressive overfor

mineraler. Det mildeste er vand. Det klarer man sig meget langt med. De allerfleste

laver opbledes hurtigt i vamd og kan derefter let fjemes med en berste eller en nal.

Alger kan skures af med en berste efter opbledning. Alligevel er der tit noget tilbage,

og er man vanskelig og viI have det veek, rna der andre metoder til. Hertil bruger vi

blegemidler. Mildest er brintoverilte. En stserk oplesning (ca 10 %) eetser organisk

materiale veek og lader mineralet i fred, med mindre det er manganilter. De bruser

steerktop, og man skal skynde sig at hive emnet op igen og skylle.

grenlav med, men der er forskel pA pincetter. Splintpincetten holder godt fast, mens

en lang, tynd og bejet en er god nede i hulrum mellem tynde krystaller. Er eksem

plaret seerlig delikat, rna arbejdet forga under mikroskop, og veerktejet skal sa veere

ekstrafmt. Mikroskopet forsterrer en grov nal til et klodset 7-tommersem. Desuden

sker der en proportionsforvreengning pa grund af mikroskopets begreensede skarp

hedsdybde, og man rna veennesig til arbejdet.
Den mekaniske rensning er ofte kun en forberedelse til kemisk rensning. Man fjemer

det laseste og letteste. Mere genstridige ting opleser man, det veere sig skorpelav,

alger eller karbonater omkring finere mineraltrade. Man prever sig frem med de for

skellige nale, berster eller mejsler, alt efter stykkets karakter. Hele arbejdet gArjo ud

pAat frileegge det interessante mineral eller fossil. Til frileeggelse af fossiler bruges

ofte en elektrisk gravermaskine monteret med gravarnal eller et specialredskab. Man

kan selvfelgelig bruge nale og mejsler for handkraft, men den mekaniserede lesning

gar arbejdet nemmere. Det er ikke en anbefalelsesvserdigmetode til mineraler. Mine

raler sidder i grovkomede bjergarter, som ikke splintrer sAlet som fossilferende ler

og kalksten. Desuden viI de uvedkommende mineralkom omkring vort eksemplar

ofte lede stedene ind pa eksemplaret, sa det splintrer, - sa hellere bruge lidt mere tid

med nAIog pincet.
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Jon Olaf Svane

Meget genstridig biologi bruger man ammoniakvand til i en steerk oplasning - 1 del

tredobbelt til 2 dele vand. Det giver i langt de fleste tilfselde skader pa mineraleme og

rna derfor kun bruges med allersterste forsigtighed. Badning i salmiakspiritus og ble

gemidler kan yare flere dage. Derfor bades i rent vand med hyppige vandskift i ca 10

gange sa lang tid, for at der ikke skal vise sig uheldige bivirkninger. Andre ting, man

fjemer kemisk, er beleeg, forskellige karbonater og lese materialer. Lese materialer

fjemes lettest med badning i 10-20% brintoverilte. Denne metode kendes fra

slemningen af fossilferende ler. Man bliver ved, til alt er tilfredsstillende.

Belseg og karbonater er tit lettest at fjeme med en 10% saltsyre. Med omhyggelig

afpasning af syrekoncentration kan man endog fjemer kalk fra andre karbonater. Salt

syre pavirker mange mineraler, og man rna altsa preve sig forsigtigt frem. Rustbeleeg

kan ikke altid fjemes med saltsyre. Et gammelt husrad mod rustpletter siger oxal

syre. En 10% oplesning (100 g oxalsyre til 9 deciliter vand) fjemer de fleste rust

pletter. Oxalsyre kan ikke anvendes pa karbonater, hvor der altid viI opsta pulver

agtige oxalater pa bekostning af mineralet. Efter tarring smuldrer det hen, og mine

ralet er veek.

Sorte overflader pa gedigen kobber, selv og guld ber man ikke fjeme. De er nemlig

tit naturlige og et seerligt mineral. Har man et peent stykke, som en eller anden har

"renset", og det ikke Ieengereer blankt kan en meget tynd salpetersyre. 1-3%. brugt

i 5-10 minutter gere underveerker. Salmiakspiritus viI give neesten samme re-sultat,

men kun for en kort tid.

Syrerne skal have samme omhyggelige udvaskning som blegemidleme, men man

skal bruge destilleret vand. Kalken i almindeligt vand viI nemlig udskille uoplaselige

hydroxykarbonater og oxider, der aldeles ikke pynter. De eneste mineraler, der ikke

rna behandles med vand eller oplesninger, er mineraIer, der opleses heri. Det siger

sig selv. Alfa og omega i mineralrensningen er forsigtighed, talmodighed, erfaring og

hver gang mange prever.
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Tlf: 86 93 71 13.

Stensav. Ubrugt 8". Basismodel med fremferingssleede - 1500 kr.

Planvibrator. Kun brugt fAgange - 1000 kr.

Tilsalg

Med forbehold. De fleste er mundtlig meddelelse.
Hanne Sennichsen

Kvaglundhallen, Esbjerg.
Marienlystcentret, Odense.
Goteborg, Sverige.
Vejlby-Risskov Hallen, Arhus.
SFS-hallen, Senderborg.
Stockholm, Sverige.
Kopparberg, Sverige.
Skagen.
Langban, Sverige.
Nags-messe, Kongsvinger, Norge.
Ry.
Moss, Norge.
Neestved.
Visteras, Sverige.
Assentofi, Randers.
Miinchen, Tyskland.
Hamburg.

marts
april
april
april
maj
juni
juni
juli
aug.
aug.
sept.
sept.
okt.
okt.
okt.
okt.
dec.

11. - 12.
1. - 2.
8. - 9.
22. - 23.
20. - 21.
10. - 11.
17. - 18.
22. - 23.
5. - 6.
19. - 20.
2. - 3.
21. - 24.
30.sep.1.
7. - 8.
21. - 22.
27. - 29.
8.-9.-10.

Stenmesser i 1995
(incl. rettelser fra sidste nr.)
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AF LEE SIEGEL Associated Press.
Forskere har ud for Sydamerikas vestkyst fundet 1133 underseiske vulkaner - den
sterste koncentration af vulkaner, der nogensinde er opdaget, siger en ekspert.
Vulkanerne blev opdaget mellem november og januar, da videnskabsmsendom bord
pa forskerskibet "Mellville" brugte sonarudstyr til at kortlsegge Stillehavets havbund
med. Vulkanerne befinder sig i et omrade omkring 3200 km vest for den peruviansk
chilenske greenseog 960 km nord-nordvest for Paskeeen.
"Vi blev virkelig overrasket over at fmde et sa stort antal vulkaner. Det er den hidtil
sterste koncentration af vulkaner pa Jorden," siger lederen af forskerholdet, Ken
Macdonald, som er professor i geofysik ved University of California, Santa Barbara.
Men, understreger han, 95 pet. af verdens havbund mangler endnu at blive kortlagt i
detaljer.
De 1133 vulkaner blev opdaget inden for et omrade, der deekker 182.000 km 2 ,
seks gange Danmarks sterrelse. Pa et omrade af den sterrelse ville man normalt kun
forvente at finde nogle fa vulkaner, siger Macdonald. Vulkanerne varierer i hejde fra
ca. 600 m til ca. 2100 mover havets bund. Havet i det pagreldendeomrade er 3000m
dybt.
Mens videnskabsmeendene opdagede gamle jordskeelv, som kan have veeret fremkaldt
af vulkanudbrud, fandt de intet bevis for, at nogen af vulkanerne var i udbrud, mens
undersegelserne stod pa. Alligevel er det ifelge Macdonald meget sandsynligt, at i
det mindste en eller to vulkaner er i udbrud.
Videnskabsmeenddefmerer en aktiv vulkan som en, der har veeret i udbrud inden for
de seneste fa tusinde ar og som kan ga i udbrud igen. Ifelge denne defmition er et par
hundrede af disse stadig aktive, mener Macdonald.
Han siger, at de underjordiske bjerge er brede skjoldvulkaner i stil med Mauna Loa
og Kiluaea pa Hawaii. Der fmdes ingen af de mere stejle stratovulkaner som Pina
tubo pa Filippinerne eller Mount St. Helens i staten Washington. "Nogle af vulka
nerne befmder sig sa teet pa hinanden, at de har veeret i udbrud oven pa hinanden og
derved skabt uafbrudte "bjergkseder." som er op til 480 km lange," siger han.
Han mener, at koncentrationen af vulkanerne i omradet endog er sterre end de er ved
Jordens midtoceaniske ryg, hvor underseiske lavastremme skaber en ny havbund,
som deler sig og far plademe i Jordens skorpe til at bevsegesig.

Myriader af vulkaner pa Stillehavets bund.
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Geografforlaget,

5464 Brenderup.

Pris: 248,00 kr.

Tlf. 6444 16 83.

I 1984 blev der udpeget 200 nationale geologiske interesseomrader fra hele Danmark.

Formalet var at fremskaffe et samlet overblik over de geologiske lokaliteter, der har

seerligbetydning for forstaelsen af Danmarks geologiske udvikling.

"Geologisk Set" - Det mellemste Jylland - er nr. to i en serie, der tyder pa at blive

det hidtil mest veerdifulde bidrag til en bedre forstaelse af de forskellige lokaliteters

geologiske forhold. Bogen deekkerJylland fra Thyboren og Mariager Fjord i nord til

Henne Strand og Vejle Fjord i syd.

Lokaliteteme deekkermange aspekter af geologien: Iseer landskaber og profiler i kyst

klinter og rastofgrave, men ogsa kystdannelser, klitter m.v.

Det er en glimrende bog, der trods sit heje faglige niveau rna sta everst pa enske

sedlen, nar geologisk interesserede amaterer viI udvide horisonten. Sproget er letfor

staeligt, og kortmaterialet forbilledligt.

Bogen er neermest uundveerlig ved planleegning af ture og ekskursioner, og forfatteme

Gunnar Larsen og Christian Kronborg understreger da ogsa i forordet, at det er med

det i tankeme, at bogen er udarbejdet.

Men ferst og fremmest er det en bog, men altid viI kunne ty til, nar der opstar tvivl

om dit eller dat af geologisk karakter. Derneest er det en interessant bog som giver

stof til eftertanke og som gang pa gang understreger, hvilket smerhul i geologisk hen

seende Danmark ogsa er.

Mit personlige enske er, at bogen rna vinde store udbredelse. Dansk geologi fortjener

det, og bogens forfattere ikke mindst.

Annie Buus.

VfERDIFULD BOG OM JYLLANDS GEOLOGI.
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Maskrner, udstyr og tilbeher til stenslibning.
Maskiner, vrerkt0j og utbeher til smykkefremstilling (guld/s0Ivsmedearbejde),

ogsa som tuldt monterede veerksteder Rei og polerede smykkesten og smykkehalv tabrikata.
Sterling solv I plade, trad og rer.

Leverer til msntutioner, erhverv og private
Egen prooukuon at smykketorarbejdningsmaskiner.
Har eget serviceveerksted og yder tekrusk velledning

Beseq vores udslilling eller rekvirer katalog pei·

ANKU Silver and Stones ApS
Godthabsvej 128 - 2000 Frederiksberg - Tlf. 31 8741 70 - Fax 38886006

Abnmqsnder Mandag lukket, nrsdaq og onsdag 12-17. torsdag 12·19. fredag 12-16.
I lunl og luli ogsA lukket om tredagen

Stones ApS

Ravstedhus
Ravsted Hovedgade51
6372 Bylderup-Bov
tlf. 74 64 7628

Rekvlrer
KATALOG

Rekvlrer
KURSUSPROGRAM

SaJgaf v.rktllJj og materlaler
til stensllbnJng•• tllvarbejde.
emalje og glas.

- kursusstedet for handveerk og design ...

Ravstedhus
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Figur J: H,jdelalrvelcorrover det nuvarende landskab. [Grafik: S,rukrjyllands Ami og JD)
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Gram Lergrav
- at naturqanopratninqsprojekt.

Af geolog Steffen With, Senderjyllands Amt.

Efter at Gram Lergrav i en arreekke har fungeret enten som losseplads eller som re

servoir for steerkt forsuret vand, er der nu hab forude. Et igangvserendenaturgenop

retningsprojekt skal nemlig sanere omradet og gere det tilgeengeligt for offentlig

heden.
Gram Lergrav er en velkendt geologisk lokalitet, hvor der gennem arene er gjort

flere interessante fund. Saledes var fundet af hvalskeletter i en af lergravene arsag til

oprettelsen af Midtsenderjyllands Museum i Gram.

Senderjyllands Amt har nu startet et projekt, der skal skabe bedre forhold for bl.a.

museets aktiviteter.
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Skraningerne ned mod seen i lergrav 3 er overvejende vegetationsfri, hvilket viser, at

der lebende sker en nedbrydning af volden mellem lergrav 3 og lossepladsen.

Lossepladsen blev lukket og afdeekket i 1990-91. Vandspejlet i lossepladsen er nu

seenket, saledes at en eventuel gennemsivning af lervolden vil ske fra lergrav 3 til los

sepladsen.

En afskeerende graft langs lossepladsens vestgreense forhindrer forurenet overflade

vand i at lobe til seen i lergrav 3.

Enggard Beek leber pa en lervold mellem lergrav 3 og lergrav 4. Bsekken er hejt

klassificeret som gyde- og opveekstomrade for laksefisk. Ved hej vandstand i lergrav

3 udger det sure vand en trussel mod vandlebet. I vinteren 1993-94 var vandniveauet

i lergraven sa hejt, at der skete en udsivning til Enggard Beek, og der blev derfor

iveerksat afveergeforanstaltninger.

Oversigt over faser i opbygningen af projektet med
nogle af de hensyn, en samlet lesning for omrtUkt
skulle tilgodese.•

• Konstatering af behov for en samlet
lesning

• Afdakning af lesningsmuligheder
• Valgaf lasningsmodel .
• Opbygning af en finansieringsmodel
• Tilsagn om medfinansiering
• Tekniske Iesninger
• Etablering afet aftalegrundlagfor pro

jektets gennemferelse og drift
• Ansegning om tilladelserfor projek

tets gennemferelse
• Gennemferelse af projektet

Projektet ved Gram Lergrav

Forhistorie.
Lerindvindingen ved Gram opherte i

1988. Pa dette tidspunkt havde lokaliteten

i en arrrekke ikke vseret tilgeengelig for

publikum. Ved indvindingens opher var

lergrav 2 en igangveerende losseplads,

mens lergrav 3 var en Sf3, fyldt med steerkt

surt vand med en pH-veerdi pa ca. 3. Seen

indeholdt ca. 80.000 m 3 vand og var

uden gennemstremning.
Lergrav 4 var fyldt med neutralt vand som

felge af gennemstremning af overflade

vand og vand fra kildeveeld. Denne Sf3S vo

lumen var ca. 14.000 m 3.
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Det igangvrerende arbejde.

Den indledende fase i projektudferelsen er pumpning, behandling og udledning af

vandet fra lergravsseerne. Vandet rna kun udledes, hvis pH er heevet til mindst 5,5,

og okkeren er udfseldet forinden.

I 1994 sker udledningen af vand til Enggard Bsek. Det udledte vand rna hejst udgere

5% af vandferingen. Formalet med denne fase er dels at fa erfaring med styringen af

vandbehandlingen og dels at undga miljeproblemer i Enggard Beekfra udsivende surt

vand fra lergrav 3 i vinterhalvaret.

Gennemfarelsen af projektet.

For at undga problemer med udsivning af surt vand til Enggard Bsek seenkes vand

standen i lergrav 3 med 2 meter inden udgangen af 1994. Grunden til, at lergraven

ikke tammes helt i indevserende ar, er, at der derved ville opsta et stabilitetsproblem

for lervolden ind mod lossepladsen. En geoteknisk undersegelse i forbindelse med

skred i lervolden i 1980'eme viste ikke, at volden er langtidsstabil. Den endelige

temning af seerne sker derfor i foraret 1995, hvorefter flytningen af 80.000 m 3

jord kan fmde sted.

Udarbejdelse af losningsmodel.

Omkring 1990 blev der nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe, som afdeekkede

problemer og lesningsmuligheder.

Ved arsskiftet 1991-92 var der udarbejdet en ideskitse for valget af en lesning, som

siden er revideret. En finansieringsmodel for projektet blev opbygget i lebet af 1993,

og tilsagn om medfinansiering blev indhentet.

Herefter blev indsatsen rettet mod de praktiske problemer som tekniske lesninger,

udformningen af de nedvendige aftaler mellem de involverede parter omkring reali

seringen af projektet samt indhentning af myndighedstilladelser til gennemferelsen af

projektet. Den endelige plan for ornradet ses pa figur 2.
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Lergrav 4 benyttes som reaktionskar ved vandbehandlingen, fordi tidligere forseg pa

neutralisering af vandet i lergrav 3 er slaet fejl. Der er pumpet 3.700 m' vand fra

lergrav 4 til Enggard Beek for at fa plads til at starte neutraliseringsprocessen. Her

efter er indpumpningen af surt vand fra lergrav 3 startet. Dette tilseettes en afmalt

meengde 25% Ca(OH) 2 -oplesning inden udledningen i lergrav 4. Der bruges en

overdosering pa 50% i forhold til det beregnede/rruilte.

Dette resulterer i en pH pa ca. 7,5 i det vand, der ledes ind i lergrav 4.

Kort efter udledningen udfeeldes gips, og okkerudfseldningen starter straks, da vand

ved pH 7,5 ikke kan indeholde sa meget oplest jem som vand ved pH 3. Dette er

synligt, nArundtagne pnwer far loy til at sta i fa minutter. Inden for ca. 10 minutter

er der et klart markeret slamspejl i prover udtaget efter tilseetningen af kalklud.

Meengdenaf slam er ca. 5% .

Okkerdannelsen forventes afsluttet indenfor ca. 1 degn, og efter yderligere et degn er

okkeren udfseldet. For at sikre udskillelse af udpumpningen fra det udledte vand er

der placeret en flydespeerring omkring udpumpningsstedet. I udpumpningsomradet er

der en sigtdybde pa mere end 4 m.

Det udpumpede vand har en pH pa ca. 7,3, men pl-I-veerdienkan variere ned til 7.

Arsagen til udsvingene i pH-veerdipa det udledte vand er ikke afklaret, men lave pH

veerdier er konstateret i perioder med stor tilstremning af overfladevand tillergrav 4.

Reaktionskar.

Denne ferste fase temningen af Iergravsseerne skete perioden fra oktober til

december 1994.

I temningens anden fase eges udledningen til op til 50 l/sek, og udledningen skal ske

til Gram A gennem en ca. 1 km. lang ledning. Det udledte vand vil udgere under 5%

} af vandferingen i Gram A.

) Den anden fase gennemferes i foraret 1995 med forventet afslutning i forsommeren i

1995.
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Figur 2. Hejdekurvekort over det fremtidige landskab. (Grafik: Senderjyllands Amt og JD)
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Efterhanden som en stigende vandmeengde behandles, vii meengden af bundfeeldet

slam eges. For at holde slamspejlet lavt vii slam blive pumpet tilbage til den sydlige

og dybeste del af lergrav 3, hvor det udledes ved bunden. Derfor anleegges en rer

ledning til lebende tilbagepumpning af slam, nar pumpningen intensiveres i foraret.

NAr seeme er temt, viI det aflejrede slam blive kart pa lossepladsen.
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Vi Bnsker aile bjertelig velko.. e.!

10min. gang fra bus- og jernbanestation.

West-Gem
Fredensgade 38
6900 Skjern

Tlf.: 97 3S 16 00
Fax: 97 3S 1457

Vi bar 300 ml med:
rAsten,mineraler, krystaller, s1ebDesleD,
indfatninger, smykker, maskiDer, verkt8j,

beger, 005.v.
"Cafe West-Gem" er AbeDide dage.

L0RDAG 2S/3 - TIRSDAG 2813-1995
FRA KL.I0:00 Tn.. KL. 18:00

F0DSELSDAGSUDSALG

Derfor ioviterer vi til stort

~ 120ARI'~
WEST-GEM

fylder

HURRA!!!
MASSER AF GODE TILBUD!19951975

Leret i Gram Lergrav tilherer den sAkaldte
Gramfonnation, der bestar af flere lag.
Nederst finder man en glauconitholdig ler
art med kun fA fossiler.·Derover det sA
kaldte Gram-ler, der bl.a. udmerker sig
ved et stort indhold af glimmermineraler.
Det er her man iser bar chance for de
fossilfund. der har gjort omrsdet kendt.
0verst finder man desuden et lag. der
bestir af leret glimmersand og glimmer-

Gram Lergrav
silt. Gramfonnationen er aflejret i 0vre
Miocen, der er en af de yngre dele af den
tertieere periode. Ai sedimentemes lille
komsterrelse kan man udlede, at aflejrin
gen er foregaet i roligt vaod. Ud fra de
fundne fossiler mener man i evngt, at
vanddybden har veret 70-100meter,og at
klimaet var vannere end i dag.

Endelig udfonnning af Gram Lergrav.
Ved den omtalte jordflytning forbindes lergrav 3 med lergrav 4, sa der kun bliver et

enkelt hul tilbage. Enggard Beek flyttes et stykke mod vest. Senere indrettes den

egentlige publikumslokalitet. De dele af arbejdsarealet pa 14 hektar, der ikke skal

indga i publikumslokaliteten, genbeplantes i efteraret 1995. Herefter viI projektet

veere endeligt gennemfert.
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Rosenkrantzgade 31,1
8000 Arhus c.

Liberalt Oplysnings ForbundPS LOF udgiver et righoldigt pro
gram 2 gange ilrligt -i august og
december. Det kan fds pil LOF's kon
tor, pil bibliotekerne og i kommunein
formation.

START DIT EGET KURSUS
LOF stilr til rtJdighed med dygtige
Larere i de fleste fag indenfor
folkeoptysningen. '-

Er If. eks. 14personer med samme
interesse, lean I oprette jeres helt
eget kursus.

Ring til LOF - og vi klarer resten
1I.F. 86/ 12 18 11.

Stort udvalg af sjeeldnemineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

H©tdl©g1dlJal.1rtdl
Storgade 71, 8882 Faarvang

Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale
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HUSK AFBUD SENEST EN UGE F0R HVER
TUR TIL TURUDVALGETS MEDLEMMER!!!!!!

Tilmelding p~ liste, der cirkulerer pa klubmaderne i vinter eller p~ telefon

86-892858 (Peter K.A. Jensen eller til et af de avriqe medlemmer af

turudvalget - 86-969597 eller 86-261672).

TUR 1:AFGANG FRA MUSIKHUSET KL. 800 PRJECIST!

TUR 2 + 3:AFGANG FRA MUSIKHUSET KL. 830 PRJECIST!

Bemcerk: Vi har ikke fra starten lagt os fast p~ transportrnaden. Ved
tilstrcekkelig til melding (mindst 20-25 deltagere) vii vi som tidligere Ar
satse pA at leje en bus med chauffer. Ved mindre tilmelding vii turene
foregA i private biler. Uanset transportrnade vii aile turene afgA fra
Musikhuset i Arhus. Man skal som scedvanligt selv serqe for
proviantering.

3. Ssndag d. 11. juni: Vokslev v. Nibe (Danien
og Kridt- Tertiaar gnensen) + evt. Moleret ved
Ertebslle. V(~ ~

2. Ssndag d. 21. maj: Danien pi Djursland:
Hammerlev + Sangstrup. K'&re

1. Lsrdag d. 29. april: Moleret pA Mors -
Skarehage og evt. Ejerslev brud. g ""So.

EKSKURSIONER FORAR 1995
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fCErge (f.eks. Color Line) Hirtshals-Kristiansand:
Afgang fra Hirsthals torsdag enten kl. 1345 eller kl. 045

(ankomst fredag morgen). Afgang fra Kristiansand
sandaq kl. 1915.

torsdag d. 24. til sandaq d. 27. august 1995. Der
skulle blive tid til bade mineraljagt og museumsbe
S0g.

2. TRANSPORT: lejet folkevognsrugbmd (9 pers.)

1. TID:

PLAN:

Hvis der er tid, kan vi oqsa besaqe minebyen KNABEN med rnolybdasn
mine, ligger lidt nord for Evje.

Desuden findes der i ornradet et nyt og helt unikt mineral- og grubemu
seum, der er spresnqt ind i fjeldet: SETESOAL MINERALPARK.

Jeg vii gerne pa Turudvalgets vegne arrangere en MINERALTUR til
Sydnorge i sensommeren 1995. Turen vii gc\til IVELAND-EVJE ornradet,
der ligger ca. 50 km nord for Kristiansand. Ornradet er kendt for sin
overordentlig store mineralrigdom: Mere end 100 forskellige mineraler,
hvoraf nogle uhyre sjffildne, er fundet i abne miner inden for en radius af
10 km. Sam eksempel kan nesvnes thortveitit, amazonit, blomstandin,
topaz, monazit, c6lumbit, spessartin og beryl. Flere af minerne er acne for
publikum.

/
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-,Kristiansand

Knaben Iveland
~ og Evje

·"~G
\'

OsloNORGE

PETER K. A. JENSEN

TLF.: 86-892858 (bedst efter kl. 1715)

Jeg vii informere neerrnere p~ klubmederne i vinter. Hvis du er
interesseret kan du skrive dig pi en forelebig tilmeldingsliste pA
klubmederne. Hvis du er forhindret i at made op, kan du ringe til mig
pA

Dette er kun en torelebiq plan, der kan revideres efter deltagernes anske,
Hvis der er interesse for turen (minimum 7 personer), vii jeg gA videre
med planlcegningeni labet af vinteren. Jeg vii satse pAen endelig plan og
pris til aprilrnadet.

Vandrehjemmet i Evje eller campinghytter.
Denne har jeg ikke helt styr pA endnu, men vii
formentlig ligge pa 500-1000 kr. alt inklusive.

3. LOGI:
4. PRIS:
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Foto.:
Kenn HiLL,botaniker i Den KongeLige Botaniske Have i Sidney. sammeulumer kviste og jr0 jra WoLLm
jyrretra?et med 150 millumer ar qamle forstenisuier

,,:2;~t~:;~~~':
"«,._. • /. ", ¥

~~;,._.",t....
;'<~j ..
• ,'~. .' • )0. •

"Opdagelsen svarer til, at man havde fundet en liIle levende dinosaur," siger direkter

for Den Kongelige Botaniske Have i Sydney, Carrick Chambers.

Australske videnskabsfolk har fundet den virkelige verdens Jurassic Park, hvor et le

vende 40 meter hejt fortidslevn nu i 150 millioner ar nok sa fredeligt og i al ubemeer

kethed har slaet sine folder i en afsondret oase i regnskoven.

Men nej, der er ingen dinosaurer i denne glemte verden, som i stedet rummer 39 for

historiske fyrretreeer, man hidtil har formodet forleengst var forsvundet fra Jordens

overflade.

Sydney

Af PETER JAMES
SPIELMANN
Associated Press.

Forhistorisk tree overlevede i Australien.
Botanik.
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Wollemi-fyrretrreet.

Treeerne, som vokser i et pa det neermeste utilgsengeligt omrade iWollemi-national

parken, 200 kilometer vest for Sydney i Blue Mountains, har faet navnet Wollemi

fyrretrreer.

Det sterste af treeerne er 40 meter hejt og maler tre meter i omkreds. Tneerne har

tsetsiddende nale med en voksagtig overflade og en karakteristisk, knoppet bark, der

far dem til at se ud, som om de var overtrukket med boblende brun chokolade.

Hidtil begreenser fundet sig til 23 fuldt udvoksede treeer og 16 lidt yngre, hvilket ger

dem til en af verdens sjeeldneste planter. Det er endnu ikke offentliggjort, nejagtigt

hvor treeerne vokser, fordi man ensker at beskytte dem, mens botanikere indsamler

freprever, der skal seettedem i stand til at fremavle flere trseer. Wollemi-nationalpar

ken streekker sig over er areal pa 500.000 hettarer, og treeerne vokser pa et lille

skovareal pa 5000 kvadratmeter. En ansat hos de australske nationalpark- og natur

fredningsmyndigheder, David Noble, fandt tneeme under en vandretur.

Ordet "Wollemi" betyder pa den indfedte befolknings sprog "kig dig omkring!", og

det var netop, hvad David Noble gjorde, da han fandt tneerne.

Arhundredets vigtigste

Den videnskabelige direkter for den botaniske have, Barbara Briggs, betegner opda

gelsen som et af dette arhundredes vigtigste pa linje med fundet af keempefyr i Kina i

1944 og calacanthfisk - den bla fisk - i 1938 ud for den sydafrikanske kyst.

Engang voksede Wollemi-fyrretneerne formentlig i store dele af verden, men klimaet

eendredesig, og tneerne har altsa kun overlevet i dette fugtige, beskyttede omrade,

"Trseerne var meget udbredte - ogsa pa den nordlige halvkugle - fer Den Store Ud

slettelse, hvorved dinosaureme forsvandt," siger Babara Briggs.

De treearter, der var neermest besleegtet med Wollemi-treeeme, forsvandt i juratiden

for 195-140 millioner ar siden eller i kridttiden for 140-65 millioner ar siden. Hidtil

har man antaget, at Wollemi-fyrretrreeme forsvandt for 150 millioner ar siden.
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Jeg indremmer, at mit kendskab til forstenede skove var mangelfuldt. Engang sa jeg

en tegnefilm, hvor Anders And prevede at hugge en ekse i et forstenet tree. (Treeet

var ifelge sagens natur umuligt at gere indtryk pa, men Anders And rystede som en

gong-gong fer middagen). Vi matte ga ud fra, at en forstenet skov tog sig anderledes

ud i virkeligheden. For, at fa sagen opklaret, betalte vi hver tre dollars. Og ganske

rigtigt: Den forstenede skov lignede ikke den, jeg kendte fra Anders And. Men ellers

var det rigtigt nok. Der la en masse forstenede stammer pa omradet. Nogle af dem

var lige sa tykke, som jeg er ooj - hvilket maske ikke er imponerende, men forunder

ligt var det alligevel.

Ved ferste blik troede jeg, det var almindelige treeer, veeltetaf stormen. Men de var

af sten, kolde og harde at rare ved. Kopier af tnestammer - udfert i sten.

Manden, der sad i sin kombinerede souvenirbutik og billetkontor, fortalte, at treeer

ikke bare forvandler sig til sten, fordi de har Iyst til det. Historien er, at treeernevok

sede for 60 millioner ar siden. Efter at de var faldet om, eksploderede en neerlig

gende vulkan og deekkededem med aske. Derefter sivede der - hvis jeg forstod ham

ret - kisel og andre mineraler ned og erstattede i arhundredemes lab tneernes celler,

og skabte dermed en sten, der var en kopi af det oprindelige tree.

Det hele kom med i kopien, grene, redder, nu og da en snegl. Hvor tneet i sin tid

kneekkedei faIdet, er brudstedet gengivet i aIle mikroskopiske detaljer.

Ejeme havde anbragt en halvanden kilometers sti gennem en ken, liUe skov, hvor

rigtige, nulevende treeer var rammen om de mange hedengangne. Det fled med for

stenede tnestumper, og fordelt pa arealet var der et halvt hundrede hele treeer, et par

MYGGEN shiver i Jyllands-Posten:
leg har kebt en sten for 26 dollars, hvilket pa en made er vanvittigt. Men nu ligger

den pa en hylde, og nar vi har geester, tvinger jeg dem til at beundre den.

Stenen la i en stevet souvenirforretning i Calistoga, et stykke nord for San Francisco.

Min kone og jeg kerte i distriktet uden ret meget andet formal end at hoIde ejnene

abne, da et skilt ved vejsiden oplyste, at inde bag et plankeveerk befandt sig en

forstenet skov.

FORSTENET SKOV.
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Det er en darlig ide at kere over greensen i en bil med litauiske nummerplader, hvis

man er i gang med et sterre smuglemummer.

Det matte en 52-arig dansk statsborger, der er bosat i Litauen, sande, da han en sen
dag blev pagrebet af politiet med 105 kilo ray i sin bil.
Toldvsesnet anslar, at de store meengder ray har en veerdi af 488.000 kr., og den
uheldige smugler kommer til at betale 289.000 kr. i moms og bede.

Politiet fattede allerede ved greensen mistanke til bilen med de litauiske nummer-pla

der. Den 52-arige dansker kerte rundt pa ma og fa umiddelbart nord for gnensen for

til sidst at standse ved stationen i Padborg, hvor han hentede nogle plasticposer i en
bagageboks.

Da politiet greb ind og afslerede de store meengder rav, blev toldveesenet tilkaldt for
at skrive den anseelige regning. Rav fra lande, der ikke er med i EU, rna kun
indferes i meengder op til 1,5 kilo.

Ravpartiet bestod hovedsagelig afforarbejdet rav iform af halskader.

Ravsmugler skal betale 289.000 kr.

op mod 40 m. Og stien endte af indlysende ekonomiske grunde souvenirfor-

retningen.

Den forstenede skov har siden 1870 veeret en privatejet turistseveerdighed. Sidste ar

var der 23.155 besegende. 23.155 gange tre dollars - det kan en familie godt leve af.

Og dertil kommer sa sal get i souvenirafdelingen.
Hvis man saver en stump forstenet tree over og sliber den, bliver den glat og blank,

og man kan se alle treeets arer. Den bliver ogsa dyrere, men efter min mening er den

nu pludselig blevet kunstig. Det meste af varelageret bestod af den slags polerede

prever. Men jeg havde nu kastet mit eje pa en eegte, ubehandlet treesten pa sterrelse

med et kvart rugbred. Prisen var 26 dollars. Den sl ud, som om den havde ligget der

i 15 ar, uden at nogen havde pustet stevet af den.

Se, sagde jeg til min kone, en forstenet stump tree, 60.000.015 ar gammel, kun 26

dollars. Ibetragtning af, hvor fa, der er i verden, burde den veere dyrere ...

- Jeg tror ikke, du skal regne med, at det er en god investering, sagde hun. Nar den

har veeret 60 millioner ar om ar blive 26 dollars veerd, er chancen ikke stor ...

Men jeg er nu glad for den.
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Vi efterlyser ejeren til en blAigrA cardigan, der blev glemt til julemedet.

Vedkommende kan ringe til mig pA8628 1113.

abo

Efterlysning:

abo

Hvordan det er sket vides ikke, maske havde seettemissen fAetfor meget juleal - eller

maske vi andre for meget gl0gg - det fArstAhen i det uvisse.

Artiklen viI blive bragt igen i september - nummeret 95, sAviI vi bede til, at det viI

lykkes at fAfAorden pa bade sider og afsnit.

Teknisk uheld - vi beklager ...

sat sammen.

eller som leesernedog kan forvirres .....

Ovenneevnte artikel, som vi bragte i december-bladet var desveerre ret forvirrende,

idet der var byttet om pAflere sider og dette medferte sA,at flere afsnit blev forkert

Vi haber, I viI fAgleedeaf medlemskabet og megen god stensnak med andre medlem

mer til meder og pAekskursioner.

Sten - eegte eller uregte?
eller SOM SKINNET DOG KAN BEDRAGE!

Gro Erbsmehl, EgA

Christoph Erbsmehl, EgA

Amy Nielsen, Abyh0j

Michael Bak, Skanderborg

Mette Andreasen, Brabrand

Dorit Nielsen, Homslet

Birgit M011erJensen, Risskov

Kari Freland-Larsen, Viby

Svend Riis, Viby

Ole Dahl, Brabrand

Peder Renn Mikkelsen, Hasle

Nye medlemmer:
Vi byder VELKOMMEN til felgende nye medlemmer:
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0STERGADE 30 .8000 ARHUS C
TElEFON 86129376

STENBUTIKKEN I CENTRUM

KlI!mpeud\l81gaf Egte 00 uegte smykkedele.

INDFATNINuER

LORTONEslibemaskiner
LORTONEtromlemaskmer

ALT TIL STENSLlBNING

56 5., fast bind. 168 kr.272 sider 248 kr.
(ring efter brochure)

t.\ 0,).. Ring el/er skriv til Orl) GEOGRAFFORLAGETra~'" 5464 Brenderup .TIt. 64 44 16 83 . Fax64 44 16 97

645., fuldt farveillustreret,
as-format. 88 kr.

Smuk og enkel bog om
Fagllgt spamdende og torsteninger, vi kan finde i
megat flot illustreret bog Danmark.
om Leese208 sider. 175 kr.

geologisk interesse.
Farveillustreret.

Geologisk Set:
Det mellemste
Jylland
Skov- og Naturstyrelsen

~,~ fra G.GEOGRAFFORLAGET

GeologiskSeI: LJES0 ~~DanSke
Det nordlige - om Bender Forsteninger.
Jylland rokker og Kort fortalt
Skov- og Naturstyrelsen hopper Af Leif Banke

Af Jens Morten Hansen, Rasmussen, DGU
Handboqen, der 8eskriver 31 lokaliteter. OOU
beskriver geologien pa Illustrationer med bla
59 lokaliteter at national stattetarve



Deadline for april-nummeret af STENHUGGEREN er 3. marts 1995. Materiale

sendes til Karen Pii.

Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra kl. 13.00 er der abent
for handel, bytning, stensnak og "Sten pA bordet". Klubmedet starter kl. 14.30, og
foredrag begynder kl. 15.00.

AL DELTAGELSE I FORENINGENS AKTIVITETER SKER pA EGEN
REGNING OG RISIKO.

Le. d. 29/4

Se. d. 9/4

Le. d. 8/4

Le. d. 11/3

Le. d. 11/2 Klubmede pa Aby Bibliotek.
Lis Nielsen holder foredrag om flint.
Sten pa bordet: Jon Svane viser ra og facetslebne sten.
Sidste dag for rettidig betaling af kontingent.

. Benyt venligst det tilsendte girokort. Taksteme fmdes pa
side 2 i klubbladet.
GENERALFORSAMLING pa Aby Bibliotek.
Sten pa bordet: Kom med et par af dine sjoveste sten.
Klubmede pa Aby Bibliotek. Foredrag af Jon Svane.
Oplseg til bestemmelse af mineralske bjergarter. Sten pa
bordet: Slibe- og selvarbejder fra vinteren 94/95.
Tur til Moesgard Strand, hvor vi kigger pa de mineralske
bjergarter "in natura".
Vi medes pa parkeringspladsen ved 0mereden kl. 9.
Officielt slutter turen kl. 13, men er vejret fint, kan man
jo fortseette, som man har tid og kreefter.
Tur til Mors - se inde i bladet.

Ons. d. 113

Program for Jysk Stenklub foraret 1995.


