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Annie Buus.

Nar man ser fremad, er 25 ar en evighed. Der er tid til alt, og man kan na alt det, man
geme viI. Men nar man ser sig tilbage, sperger man uvilkiirligt - hvor blev aile de ar
af? Naede vi det, vi geme ville, og er der basis for at fortseette?
Det kunne nsesten lyde som en selvbryllupstale, og pa mange mader kan en halvgammel
klub ogsa minde om et langt parforhold, hvor man for det meste er enige om millet,
men af og til tager en tern om midierne.
I Jysk Stenklub ser det imidlertid ud til, at forholdet klarer sig godt. Maske bedre end
gennemsnittet.
Vi bliver ved med at formere os, er efterhanden niiet op pii sma 200 medlemmer og mil
vel siges at veere en af landets storfamilier. Det er ekstra positivt, at vi ser sa mange
nye unge medlemmer, betingelsen for at vi kan fortseette. Et andet positivt element er
den store og stabile mededeltagelse pa 40-50 hver gang.
Man kan sa geette pa, hvad der har gjort Jysk Stenklub til en sa fasttemret klub. Men
der er ingen tvivl om, at viljen til at tage et nap med, hvor det er nedvendigt, har en
enorm betydning. Vi har et effektivt turudvalg, der ud over 2-3 endages ekskursioner
serger for 1-2 udlandsture af hej kvalitet hvert ar. Vi har et godt arbejdende veerksted
for bade sten og selv, og vi er ikke faldet for fristelsen til at poppe klubben op med sort
magi - ingen helbredende sten. Vi er en amatergeologisk forening, og det forseettervi
med.
Som formand kan man kun gleedesig over det meget ringe gennerntreek af medlemmer.
Det tager jeg som et tegn pa tilfredshed med ikke mindst foredragsholdere og med
malene for yore ekskursioner. Om de 100 kr., som udger det arlige kontingent, kan
jeg kun sige, at intet yarer evigt. Men vi forseger at holde det sa leengesom muligt.
Til slut en ekstra tak til aile jer, der med en stor personlig indsats ger det muligt at fa
klubben til at fungere. Med den indsats skulle det nok veeremuligt at fejre endnu en del
jubilseer.

Jubilseumstanker

side 3STENHUGGEREN1997/4



Hvordan kom vi egentlig i gang"? - Jo, der var allerede dengang, der i 1972, etable
ret en stenklub i Odense og en i Kebenhavn. I Odense havde man. som jeg erindrer
det. en meget aktiv dame ved navn Karen Ouch, sorn syntes, at vi ogsa i J ylland

Der er ligesorn blevet lukket op for godteposen derved, at vi nu selv ter tage stilling
til. hvad vi synes er "redelt", tlot og interessant, og hvis der er for langt rnellern ture
ne lid i stenbrud og lergrave m.v .. - ja, sa er der jo det store udbud af stenmesser.
xorn hver isrer kan sammenlignes rned et overflcdighedshom.

Etterhanden har vi met et noget andet syn pa stenene. Vi ved, at der er masser af
ptene og interessante ring at finde , bade for mineralsamlere og for dem. der samler
pa fosxiler, og vi ved, at der under strandstenenes forvitrede overhud gemmer sig et
ruesten ubegrtenset vreld af muligheder for dem, der har kastet sig over frernstillin
gen af smykkesten. Vi synes heller ikke mere, at der er s,\ voldsorn langt til yore me
re bjergrige nabolande.

i dag er der, som de fleste af os vii vide, en sveerm af sterre og mi.ndre stenklubber
her i landet, men i forhold til visse udlande, USA., Tyskland, Sverige med mange
tlere, var det ret sent. at vi herhjemme begyndte at etablere stenklubber for amaterer
- naturligt nok vel, for de klassiske eedelsten er jo ikke noget, man sadan lige gar ud
og finder her i landet. Brostenene. som vi fik fra Bomholm, var da ellers gode nok,
men jeg synes, de er sjovere nu, end dengang, man brugte dem til landevejene.
Stenbruddet ved lvigtut var langt mere interessant - krydret selvfolgelig af yore ro
mantiske forestillinger om alt det sne og is, som er deroppe. men Grenland ligger
godt nok noget langt vzek i forhold til det jyske.

Ja, i mille eren lyder det neesten som et ekko, for det er jo ikke ferste gang, vi skal
fejre rundt ar for vor livskraftige klub, og det er tid at trenke lidt pa, hvordan vi har
det i klubben, hvordan det var i de forgangne ar, og maske ogsa lidt pa, hvordan vi
tror og ensker, det vii blive.
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Skal vi have et lille vend omkring aile hovedpunkrerne af klubbens skabelseshisto
rie. bliver det dog nodvendigt at kigge lidt tlere gamle medlemsnumre igennem. Her
stoder vi pa Niels Schjeldahl, som godt nok ikke er medlem af klubben mere, men

Nar man kigger medlemslisten igennem i dag, kan vi se. at der ikke er mange tilbage
af den oprindelige skare. Nogle er gael bort til en anden og rnaske bedre verden.
andre er blot gaet ud af klubben. Jeg ser - i listen altsa : H. Koch er med som klub
nummer I.Hanne Kunde, der figurerer med nr. 2. blev den, der overtog formands
posten efter Koch. Nr. 6 er Hanne Sennichsen, som engang var med i bestyrelsen
og sidell hen har vseret meget aktiv i kulisseme. Nr. 7 er undertegnede Sv. S., som
gennern en arrtekke fra 1975 var redaktor for Stcnhuggeren, men som nu nyder sit
otium. Nr. 14 og 15 er Esther og Kai Brested. De var blandt dem, der istarten hav
de noget at vise frem og geme gjorde det under hyggelige hjemlige forhold, men
som de senere tilkomne i klubben rnaske bedre kender fra salgsbordene ved klub
mederne, Nr. 1Rer Anker Astrup, der ikke har vist sig sa meget i klubben, men som
trofast gennem arene har erlagt sit bidrag og gennem Stenhuggeren har fulgt med i
vore gerernal. - Og sa er der ikke tlere med de helt sma nurnre!

Lige fra starten har vi haft den and i klubben, at den skulle vzere for aile og derfor
matte baseres pa amatererne, men vi er jo ogsa klar over, at vi - mange af os - van
skeligt kommer videre med den personlige udvikling, hvis der ikke er nogle eksper
ter at tnekke pa:_Det kan sa blive lidt af en balanceakt at fa det til at fungere -godt,
men jeg synes, det er gaet vreldig fint i vor klub.

Der var godt og vel 30 medlemmer i starten. H. Koch blev ret sa naturligt valgt som
formand, og han styrede os gennem de ferste, lidt famlende ar med karakteristisk
grundighed, ordenssans og omhu for, at all gik rigtigt til. Han er nu reresmedlem af
klubben og den eneste, som har opnaet denne hzedersfulde status. Med i bestyrelsen
fik vi en professionel gernmolog, redelsrenskyndig og sliber, Hugo Tuwer, og det
var vi glade for, for der var ikke noget overskud af ekspertise at ese af dengang.

burde have en klub. og som felgelig udnyttede et par tilfreldige kontakter til H.
Koch, der var inspekter ved Holme skole. og som allerede dengang havde samlet sig
nogle tlotte krystallinske ting, og til Hilbert Nielsen, Homing, som sleb, eller som
var ved at ga i gang med at slibe sten. Disse meder resulterede i en udstilling pii
Kolt fEidreh0jskoie af mineraler, slebne sten og maskineri til slibning af sten - mest
vel stillet til radighed af Henborg fra Odense-klubben. Ved denne lejlighed var der
fremlagt en liste, som interesserede kunde skrive sig pa. Vi. der havde vseret nysger
rige nok til at skrive os pa, fik sa senere en invitation af H. Koch til den stifrende
generalforsamling pa Holme Skole.
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Ptl Kolt lElclreh0.lskoie blev der laver stensliber kurxux - i stan en for de zeldre , xom
var p{l hojxkoleophold. men xenere bin der ogs~l oprettet attenhold for vore med
lernmer. Kursus blev ledet 'If Hilbert Nielsen. Det var sjovr at here noget teknologi
rned hensyn til sren og spa.ndende og berigede at L) noget af det tlotre trern. S(J1ll

gernmer sig incleni stenene. Senere har der vreret kurxer for srneduinp i xolv, till
rn.m. De slebne sten skal jo indfattes sa de kan blive vist frem ved festlige leJlighe
der. Det meste af den slags arbejde foreg~\r nu i vore klublokaler pfl Set. Annagadt'
skole eller h)emme hos os selv hver is,er.

VI tandt hurtigt ud af. at vi kunne fa en masse ud af at de les om vor til at begynde
med sparsornme ertaring, og klubmederne blev suppleret op med srudiegrupper. I
begyndelsen foregik rnoderne i gruppen hjernme hos os selv pa skift. Det var hygge
ligt. og det gav ox god lejlighed til at vise egne skatte hem og se de andres. Senere
gik det s~"tover til. at vi brugte et af de xrna rum pa Aby bibliotek til moderne. Da det
er ruesren uoverkornmeiigt for hver enke lt at nil alting. blev studiegruppen spatter op
i tre dele: En rnineralgruppe. en a:delstensgruppe og en tossilgruppe. Jon blev ptl et
vist ticlspunkt den naturlige leder af mineralgruppen. Hugo Tuwer var den. der vidste
noget i zedelxtenxgruppen i starten - xenere blev det vel Kai Brosted og Hanne Kun
de. der trak i den gruppe. I fossilgruppen er der Ingemann Schnetler. der ved alt om
snegle og deslige, og vel me st Soren Bo Andersen. der ved noget om alt der andet.
Det er kun fossilgruppen. der er i gang tor tiden. men andre grupper kan jo da hare
g{l i gang. nar behovet opstar

I vinterhalvaret har vi haft de manedlige klubmoder med opbyggelige foredrag. sten
p£i bordet og lidt handel. Her ber vi iszr erindre geologer fra Aarhus Universitet og
andre xagkyndige udefra, sorn har vzeret tlinke til at ose ud af deres viden til en klub
rned sma rnidler. Ogsa bedrevidende fra egne raikker er selvfelgelig blevet udnyrtet.
Jon Svane, sorn blev forrnand i klubben efter Hanne Kunde. har med tlid fyldt huller
ud rne llern foredragsholdere udefra, og ogsa andre har ydet et bidrag pa dette felt.

- Well. i arenes 10b er nogle af de gamle kzemper gaet ud eller gae: til. men nye og
besternt ikke ringere er kornmet til. Min oprindelige tanke var irnidlertid kun at fidle
lidt rundt i vor forhistorie. og sa rna der jo skreres et sted.

xorn vi rna erindre med tak derfor. at det var ham, som opsnusede muligheden for at
fa yore vserkstedslokaler pa Set. Annagade skole og patelgende formidlede kontak
ten om denne sag til kommunen. I en lang arrrekke herefter sorgede Erik Iensen
for. at der blev holdt god orden pa vzerkstedet og for, at maskineriet stedse blev
holdt i god operativ stand.

1997/4STENHUGGERENside 6



Vort medlemsblad er knap s,i gammelt som klubben, idet det ferste nummer udkom
pr. I. april 1975. Siden da er det udkommet st0t med 3 - 4 blade om aret. Sterrelsen
af bladet har altid vreret sa beskeden, at aile har kunnet na at kese det. men det er

Vi fandt hurtigt over til Aby bibliotek med yore klubmeder. Det takker vi biblioteket
for. Foredragssalen har en fin sterrelse for vort manedlige behov for dels lidt klubs
nak og dels den andelige fode i form af foredrag om vulkaner, fossiler. mineraler,
geologien i Danmark, UV-sten, slibning af facet-sten. kontinentaldriften, meteoritter
og meget andet. Klubmoderne er ofte krydrede med sma udstillinger af sten i for
bindelse med foredragene eller sten med tilknytning til andre emner. Pa vzerkstedet
p~ Set. Annagade skole er der ikke sa meget plads, men de. der benytter pladsen,
kan til gengreld hygge sig der sa ofte, som de vii. med deres nerklerier, Nye interes
serede rna sperge i klubben og finde ud af. hvem der laser op. og hvomar,

Pa hjemmefronten er det blevet et fast indslag i klublivet pa Aby bibliotek, at der
udveksles sten fer hvert klubmede. Der kan kebes, seelges eller byttes, og ind imel
lem kommer en eller anden med en kasse med giv-vzek-sten. I begyndelsen af klub
bens tilvrerelse var alt dette lidt vanskeligere. Man kunne kere til Odense eller finde
et sted endnu lrengere vrek, nar der var noget, der savnedes. Det blev en del lettere.
da Niels Schjeldahl begyndte at hjemtage sten, som bl.a. deltageme i mineralgrup
pen kunne overtage alt efter Iyst og evne.

Jysk stenklub havde ikke selv mod til at arrangere en arlig stenmesse, men vi kan da
glzede os over, at nogle af yore medlemmer turde. Forst Mette Holdgaard, som er
enemand for det, der nu hedder Rymessen. Senere opstod en gruppe af "Jyske Sten
sarnlere", som har arrange ret arlige messer i Assentoft og Esbjerg, og som nu ogsa
har udstrakt virkefeltet til Ringkebing og Hasle, Aarhus. Formanden for denne grup
pe er lytte HillersborgOgsa stenmesseme forer til, at derkommer nye medlemmer i
klubben.

Klubben har staet for et par meget flotte udstillinger. En i kunstbygningen i Aarhus
og to pa Geologisk Museum. En mindre udstilling havde vi pa Langenres Bibliotek
og en mere pa Sognegarden i Skedstrup. Udstillinger af enhver art er et af yore vin
duer ud mod offentligheden. Der dukker uvregerligt nye medlemmer op hver gang.
vi har svinget med flaget.

I sornmermanederne har der varet ture til strandene, til ler- og grusgrave, til kalk
brud og kridtklinter og til stenbrud pa Fereerne og i yore nabolande. Til at begynde
med skete det isrer til udlandet med store busser. Planlzegningen var det somme tider
sa som sa med, men Iykken star den ktekke bi, og Hanne Kunde havde altid den
nedvendige optirnisme. Senere Joregik turene mere i sma grupper og med egne biler,
og nu senest med mini-busser. I kraft af behovet for at fa udlesning for samlerin
stinktet og glzeden ved de rigt varierede naturoplevelser i samspil med det sociale
samvrer har mange af disse ture giver os minder for livet!
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Masklner. udstyr og trlbeher til stenshbnmq.
Mas,oner. vCErkt0) og ulbener III srnvkketrernsntlinq (guld/solvsmedearbe:de).

:.>gsa50"'" tuldt monterede veerxsteder. Ra og polerede srnvkkesren og smykkehalv tabrikata.
Sterling so lv Iplade, trad og rer

Leverer III mstuutroner, erhverv og pnvate
Egen proouknon at smvkketorarbejdnmqsrnasxrner
Har egel serviceveerksted og yder tekrusk vejlednmq

Besog vores ucsnumq elier rekvlrer katatoq pa

ANKU Silver and Stones ApS
Godthabsve] 128 - 2000 Frederiksberg - TIf. 31 8741 70 - Fax 38886006
Abnir.gstider: Mandag lukket, tirsdag - fredag kl. 12-17.30, Imdag kl. 10-13

.~ ,. Uo,j lull og!>d IU"~'··.'11 lleod<Jt·'

Stones ApS

::-i v . Sonnichsen

Hjertelig tillykke med jubileeet JYSK STENKLUB!!!!!!

Lad os habe. og jeg tror. vi med sindsro kan forvente. at det gode klubliv vil fort
srerte langt ud i fremtiden!

Vi har i lobet af de mange ar faet samlet en god hoben sten sammen - nogle ved
egen og andre ved andres hjrelp. Man gla-des hver gang. man gar forbi hyldeme og
ser Iyset spille i krystallerne - eller er det eervrerdigt reldede fossiler? Vi har hert en
masse om slibning. om hvordan krystaller dannes, om jordens og livets historie m.
m., og alt imens har vi hver iseer erhvervet os en kreds af gode venner om os. - Jo,
som man af og til siger det i Jylland : Vi har mej il. veer taknernli for!

dog efterhanden vokset lidt i omfang. Bladet indeholder selvfolgelig hver gang det
uundvrerlige program for yore aktiviteter tillige med andre vigtige meddelelser fra
bestyrelsen. Derudover har bladet trods sin lidenhed bragt en lang nekke af fortrins
vis korte. men praktiske, aktuelle og belrerende artikler.
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"Del som imine ojne gor dine fossile trafund sa interessante er. at de er fundet i den
mel/emste basaltserie pa Fceroerne. Vi kenderforinden Iii planteajlejringer i den neder
ste sene ug ogsa bladaftryk i den overste serie. 1 begge tilfcelde (iscer i den nederste se
rie) er dell sandsynlige forklaring. at tidsintervallerne imellem de enkelte vulkanudbrud
har vceret tilpas langvarige, at der er dannet vegetation "pa stedet ", d.v.s. ovenpa den
ved del seneste udbrud dannede basaltlava, og at denne lokale vegetation er blevet be
gravet ved del efierfolgende vulkanudbrud, der har dannet lavabtenken over. Derimod
tyder meget pa, at vulkanismen, der la IiI grund for den mellemste basaltserie, var sa

Nedenfor felger et uddrag afbrevet fra Martin V. Heinesen.

Mine fund blev i 1990 afleveret til den fareske geolog Martin V. Heinesen, dels som ga
ve til museet i Thorshavn, dels med henblik pa en neermere vurdering. Nu, syv ar efter
har jeg endelig modtaget brev fra Thorshavn.

Indtil mit fund i 1987 var planteaflejringer kun kendt fra den nedre og evre basaltserie.
1midlertid er mine fund aile gjort i den mellemste serie.

Feereeme bestar udelukkende af plateau-basaltiske lavaer, der er dannet i begyndelsen af
Tertieertiden i forbindelse med det nordlige Atlanterhavs opsprrekning, Lavaerne danner
tilsarnmen en pakke af tre kilometers tykkelse, der falder i tre serier med to mellemlig
gende lagserier af anden beskaffenhed. Den nedre (og eeldste) basaltserie, der er ca. 900
m tyk, er isser fremtreedende pa Mykines og Suduroy. Den mellemste basaltserie, der
deekker store omrader af de nordlige eer, er ca. 1350 m tyk, .mens den evre serie, der er
mest fremtreedende pa den sydlige del af Feereerne, nar en tykkelse af ca. 650 m.

Neste gang vi var et lille hold pa Feereerne var i 1990, og ogsa ved denne lejlighed blev
der gjort bernserkelsesvserdige fund af forstenet tree. Bl.a. fandt jeg et ca. 2 kg stort stykke
forstenet tree, der var neesten helt omdannet til kalcedon. Ogsa en anden af turens deltage
re gjorde ved den lejlighed fund af forstenet tree.

Historien om det forstenede tree fra Frememe begyndte i 1987, da vi var nogle stykker fra
klubben pa tur oppe i Nordatlanten. Dengang fandt jeg en vad og snavset, men dog an
derledes sten i et brud pa den nordlige 0, Bordoy. F0Tst efter hjemkomsten, hvor stenen
blev skrubbet og rengjort, blev det klart, at det drejede sig om forstenet trre med tydelige
arringe og desuden indeholdende talrige sma zeolitter.
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(Peter K.A. Jensen)

Et af Inger Clausens fund af forstenet tra: fra Feeraerne pryder forsiden af dette jubilee
umsnummer af "Stenhuggeren",

Inger Clausen.

Det er saledes spa:ndende, at nogle fund gjort af et af Jysk Stenklubs medlemmer pa en
tur til Feereeme, kan ta:nkes at bidrage til forstaelsen af Nordatlantens og Feeraemes dan
nelseshistorie.

Stykkerne har ogsa va:ret indleveret til undersegelse pa Geologisk Institut i Arhus, hvor
Eske Kock som specialist pa ornradet har set pa dem; men svar pa, hvilke(n) tra:sort(er)
der drejer sig om, foreligger endnu ikke.

Dine fund er saledes knyttet til en meget spcendende geologisk peri ode iAtlanterhavets
historie, samtidig som de-har en umjddelbar interesse for selve Fcereemes dannelses-'
forlob. Der er saledes en masse spcendende elementer knyttet til fundene. Sporgsmalet er
sa, hvorvidt og hvorledes man kanforfolge problemstillingen fremover."

Fcero-basaltemes dannelseshistorie var relativ kort, og la forud for og lige omkring den
allerforste abntngsfase of Atlanterhavsomradet imellem Fcereerne og Gronland. Faktisk
mener man, at den nederste basaltserie blev dannet forud for den egentlige opsplitning,
mens den mellemste series vulkanudbrud var knyttet til selve den forste abntngsfase. Og
set i det lys, kan de fossile fund muligvis bidrage til en bedre forstaelse af denne aller
forste abningsfase i omradet.

Derfor b/iver sporgsmalet, hvorvidt antagelsen om det korte tidsforlob for dannelsen of
den mellemste basaltserie skal revideres, eller om de fundne planterester eventuelt ikke
er lokale, d.v.s. at de igiver fald er transporteret relativ fang vej hen til det sted, hvor de
til slut blev indkapslet i de respektive lavastromme, do disse blev dannet. 1 givet fald vi!
der muligvis abne sig nye, interessante undersegelsesmuligheder vedrorende omradets
geologi i en bredere forstand.

tilpas sammenhcengende og derved sa relativ kortvarig, at der darligt har vceret tid til
lokal dannelse af egentlig vegetation.
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Endelig blev det lerdag, dagen som jeg pa forhand havde flest forventninger til. Vi
kerte til Eidanger, hvor vi skulle modes med vores guide Alf Olav Larsen, der havde
indvilliget i at tage os med til nogle forekomster i Tvedalen. Vores ferste stop hed
Auen, et larvikitbrud med en stor pegmatitgang, hvor mineraler som analcim, natrolit
og de fleste andre oprindelige mineraler, var omdannet til lermineralet montmorillonit
og calcit i form af gule plader. De eneste mineraler, der havde overlevet, var magnetit
i form af rhombedodecaedere med en kantlsengdeop til 4,5 em og mikroklinkrystaller
med et lag af albit. Trods regnen var det virkeligt sjovt at blotleeggemineraler uden

Heydalen er virkelig et beseg veerd, selvom mineralerne ikke er seerlig godt krystal
liseret, og Kaj-Peder skyder for hardt, dvs. hvis der endelig er en krystal, der har faet
loy til at udvikle sig, er der stor sandsynlighed for, at den er "krakeleret". Da det
begyndte at regne, gik de fleste ned i bilerne, og resten af os fulgte trop lidt efter. Efter
afregningen med Kaj-Peder (30 kr pr. kg) kerte vi ned til en lille mineral- & husflids
forretning i B0, der hed AMAZONITTEN. Deres udvalg var ikke specielt sindsopriven
de. Efter et stop ved den lokale landhandel gik turen atter til Skien, hvor Florence og
Eva fik fremtryllet et lsekkert maltid bestaende af skinke med kartoffelmos og sovs.

Efter en god nats S0Vnkerte vi til Heydalen gruver i Terdal, hvor vi ankom lidt i 10.
Heydalen er en helt utrolig pegmatitgang med ca. 35 forskellige mineraler. Ejeren af
gruven Kaj-Peder Tveit havde vseret oppe og skyde aftenen i forvejen, sa vi havde
adgang til helt friskt materiale. Hovedmineralerne er mikroklin (bade aIm. og den
grenne variant amazonit) og kvarts, derudover er lepidolit det mest iejnefaldende
mineral. Ellers blev der fundet bl.a topas, gren beryl, morganit, spessartin, kugleformet
muskovit samt lidt fluocerit-(Ce) gadolinit og yttrotantalit.

Torsdag morgen, klokken var lidt over 8, og jeg var pa vej til min farste tur med
Stenklubben. Vi skulle modes ved Musikhuset i Arhus. Kl 8.30 var aIle 18 deltagere
kommet, og vi kerte til Skagen, hvorfra vi tog hurtigbaden til Larvik. Sidst pa efter
middagen kom vi frem til vandrehjemmet i Skien, der skulle fungere som vores "base
camp" de nseste par dage.

Eskursion til Norge 28.-31. august 1997
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Sondag morgen var der aktivitet i alle hytterne, vi skulle pakke vores ting, ordne
hytteme og til sidst fylde bagage ind i bilerne, inden vi skulle modes med AU Olav

Efter at have faet noget tert tej pa og set Iidt pa dagens host, var det tid til endnu et
mesterveerk af Florence og Eva, nemlig gryderet med ris, og til dessert var der teerte,

Efter vi havde spist vores medbragte mad, fortsatte vi til det sterste larvikitbrud i
Tvedalen nernlig Tuften, nogle kender det maske bedre som Svensken. Regnen fortsatte
med udformindsket styrke og flere af turmedlemmeme foretrak at blive nede i bileme.
Det ferste stop pa vores tur rundt i brudet var ved en zirkonholdig pegmatitgang med
nogle peene krystaller. Lidt lasngere oppe stod der en af de maskiner, der bruges til at
skeereigennem larvikitten. Den bestar af en generator, der treekkeren diamantwire. Det
hele er placeret pa et sret skinner, der sikrer, at wiren er stram gennem hele forlebet.
Brugen af wirer resulterer i, at de lodrette sider i brudet er helt glatte, noget man ikke
forventer, nar man har set et granitbrud pa Bornholm. Vi var heldige, at der var blevet
skudt ved en natrolit og analcimferende pegmatit, desveerre var der ikke nogle store
krystaller, men jeg fandt dog et stykke med kugleformet violet fluorit. Pa resten af turen
rundt i Tuften blev der fundet lidt zirkon, fluorapatit og lidt andet forskelligt. Da vi
kom ned igen, var klokken 15. Da det var planen, at vi forst skulle forlade Tvedalen
ved 17 tiden, tilbed Alf Olav at vise os endnu en forekomst, men da mange var blevet
vade, og der ikke var noget, der tydede pa opklaring, valgte vi base camp. Selvom det
"kun" blev til 3-4 stykker til samlingen, levede dagen fuldt ud op til mine forventninger.
Det sprendende ved at ga i disse store brud er, at du kan komme flere gange i tnek uden
finde noget som heist, men sa pludselig har de ramt en pegmatit med enten nogle
sjeeldnemineraler eller flotte krystaller, og du er sikret nogle unikke ting til sarnlingen.

Efter en lille times tid kerte/gik vi op til Saga. Saga er nok det mest kendte af aIle
brudene i omnidet pga. af en ca. 21600 m' stor pegmatit, hvori der er fundet 75
forskellige mineraler bl.a. flere Be- og REE.holdige. Da driften har veeret nedlagt i
nogle ar, var der kun nogle "affalds" - dynger, vi kunne rode i. Der blev fundet nogle
af de mere almindelige mineraler fra brudet som sodalit, cancrinit wohlerit og nephelin,
men ikke nogen sjeeldenheder.

brug af mejsler, men bare ved stille og roligt at grave sig ind i gangen ved hjeelp af
spidsen af sin hammer.
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Til sidst vii jeg geme takke aile for en god tur, som forhabentligvar den ferste i en
langnekke for mit vedkomrnende.Fire personer viijeg dog fremheeve,nemligFlorece
og Eva for alt det arbejde de havde med maden, samt Bo og Peter der fungeredesom
vores chaufferer pi!hele turen. Men den sterste tak: tilfalderPeter K.A. Jensen for det
arbejde han har lagt i turen, der pa aile punkter var helt igennemperfekt. Forskelig
heden af forekomsterne gjorde, at aile fik et peentudbytte af turen.

Henrik Friis

Vi sagde farvel til vores guider og begavos ud pa sidsteetapemodDanmark. Pa vejen
hjem fik man tid til stille og roligt at binde de sidstepar dagesoplevelsetil hukommel
sen. Vi nade vores udgangspunktlidt i 22.

Med fomyet energi tog vi til Bjerdammen, hvor der er en solsten (feldspat med
heematitinklusion)forekomst. Selvom vores guider taIte med ejeren, var der ingen
mulighedfor at kommened til bruddet. Vi mattenejes medat besege, hvad han kaldte
et STEINSENTER. At kalde det for et Steinsenterer eftermin meningen overdrivelse,
der er til at ta' at fele pa, Udvalget var i bund, kvalitetenligesa, og prisen var en dia
mentral modseetning.Tillige stod ejeren og iagtog mistenktsomt enhver, der bare
nsermede sig forretningen.

Larsen og Frode Andersen Ferste programpunkt var 0degardens Verk, der er et gruve

omradet. Omradet bestar af nogle chlorapatilag af meget varierende tykkelse med en

svag hseldning. Driften startede i begyndelsenaf 1880'eme, og trappede ned indtil
slutningen af I. verdenskrig, hvor den helt stoppede. Der var dog en kortere
driftsperiode under 2 verdenskrig. Af apatitten udvandtman fosfat til gedningsbrug.
Sammen med apatitten optreeder phlogopit, enstait, talk pseudomorft efter enstatit,
scapolit og calcit. Efter vi havde gaet og rodet lidt i de gamle tipper, kerte vi over til
en af de gamle gruver, hvor vi kunne komme 10-15m ind og se, hvordan man havde
fulgt det heeldendeapatitlag.
Da vi kom ud igen, var det tid til Ih times frokostpause, hvor vores guider lavede
bagagerumssalg af mineraler bade fra Langesundsfjordomrildetog resten af verden,
priseme var mere end rimelige. Personiigt investeredejeg bl.a. i et stykkepolylithionit
pa eudidymit fra Vesle Areya, gul chiavennitfra SagaPearl (ikkeat forvekslemed det
Saga, vi besegte) begge fra Langesundsfjordomradetsamt epididyniit, og serensenit i
en kraftig gren sodalit og albit matrix begge fra Tasseq i sydvestligeGrenland.
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Storgade 71, 8882 Faarvang
Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

Stort udvalg af sjeeldnemineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konky lier '\ '/__~':----_

, ' -:----:::-_
Samlinger kobes I Z_ . <~

llilecdleg(al(ffiJf(dl -c, -

Prisen pa turen vil komme til at ligge et sted mellem 2000 - 2500 kr. (Vi
har ikke de eksakte priser endnu).
Heri er beregnet leje af busser, overfart med to farger, leje af hytter,
kojeplads pa overfarten til Sverige, samt overnatning i campinghytter
v/Oskarshamn pa turen hjem.
De endelige priser og datoer vil blive bragt i klubbladet, nar de
foreligger, eller til hver deltager i god tid.

Ja, sa bliver der en 9-10 dages tur til Gotland, uge 24 eller 25 i
forsommeren, evt. uge 33 eller 34 pa hasten.
Sidste gang var vi pa Gotland i september, og det var lidt vel sent,
(tidligt morkt om aftenen). Sa vi foreslar ugerne 24 eller 25 som de
bedste.
Vi sejler med Lions Ferry fra Grena til Varberg eller Halmstad, kerer
i lejede minibusser (vi er selv chaufforer) tvers over Smaland og sejler
derefter fra Oskarshamn til Visby. Herfra keres til Mulde Fritidsby, hvor
vi lejer os ind i nogle dejlige hytter. Her boede vi ogsa sidste gang.

Gotland
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SKJERN: Fredensgade 38 . 6900 Skjern
Teiefon 97 35 16 00
Abent mandag-tredag kl. 9-17
t.erdaq kl. 10- 13

ALT TIL HOBBYARBEJDE
inden for stenslibning
og smykkefremstilling
- stort udvalg i stene
fra hele verden.
Besog as i Skjern

WEST-GEM

Ring eller skriv til G~ GEOGRAFFORLAGET1_ 5464 Brenderup. 64 44 16 83

272 sider. 248 kr.208 sider. 200 kr. 72 sider. 180 kr.

Geologisk Set
Det mellemste
Jylland

208 sider. 175 kr. Noget om geologi,
teglvserker, grus
gravning og torve
skeering i Keben
havns nordlige
omegn.
Farveillustreret med
mange fotos og kort.

Den nyeste bog
i serien. Beskriver
38 lokaliteter af
national geologisk
interesse.
Stort generelt af
snit om Bornholms
geologi.
Farveill us treret.

Geologisk Set
BORNHOLM

Geologisk Set
Det nordlige
Jylland

Nyhed tre GEUS:
Fra det nordlige
Sokkelund



Ravstedhus
RavstedHovedgade51
6372 8ylderup-8ov
tlf. 74 64 76 28

Rekvlrer
KATALOG

Rekvlrer
KURSUSPROGRAM

Salg at vErkWj og matarlalar
tJlsfansllbnlng, salvarbejde,
amaiJaog glas.

- kursusstedet for handvzerkog design ...

Ravstedhus
RISIKO.

L0. d. 14/3 98
L0. d. 18/4 98

L0. d. 7/2 98

L0. d. 10/1 98

L0. d. 13/12 97

L0. d. IS/II 97 Klubbens 25-ars jubileeum. i.l / ~...,
Festen holdes pa Hotel Kong Chr. X. Viby. )4, /3
Klubmede pa Aby Bibliotek.
Det traditionsrige julemede.
Klubmede pa Aby Bibliotek.
Geolog Carsten RabsekKjaer, foredrag om Seliljer.
Klubmede pa Aby Bibliotek. Bemrerk datoen.
Lektor Claus Heilmann-Clausen, foredrag om det plastiske ler
Klubrnede pa Aby Bibliotek. Generalforsamling.
Klubmede pa Aby Bibliotek. Bemrerk datoen.
Svend Blaschke forteellerom sin afrikanske mineralsamling.

Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra kl. 13.00 er der abent
for handel, bytning, stensnak og "Sten pa bordet", Medet starter kl. 14.30.
Deadline for februar-nummeret af STENHUGGEREN er den 5. januar 1998.
Materiale sendes til Karen Pii.
AL DELTAGELSE I FORENINGENS AKTIVITETER SKER pA EGEN REGNING OG

Program for Jysk Stenklub efterar 1997/forar 1998


