Auningstenen
Herunder ses forslaget som blev forelagt Borgerforeningen.
med den store sten som midtpunkt og med sidde sten rundt om, her er foreslået 9 sten
med hver et symbol for stedet, som vi vil forklarer mere om senere.
Den store sten har ret naturligt 3 sider, som skal rettes af og gøres mere plane for at kunne
bruges til formålet.
På side 1 har vi tænkt at tørvekonerne skulle komme til deres ret igen, deres hårde slid med
at vende og stable tørvene ved tørvegravene, vi har tænkt at vise 2 koner for der var jo
flere.
På side 2 er der dunhamre som hører til ved mosens våde jord og en ørred fra Alling å som
løber tæt ved byen mellen Gl. Estrup slot og Auning, desuden en nøgle som er den manglende del af de symboler der bliver sat op på de andre torve i byen. Hele stenen afsluttes
for neden af et „Horderbånd” et dobbelt tovsnoet bånd hele vejen rundt.
På side 3 ser vi de to svaner der holder en ring fra Gl.Estrups Våbenskjold.

SIDDE STENENE
1. Rug aks.
Auningbønderne solgte sæd rug i Randers, måske fordi kernerne var små og derfor
strakte længere, og de var for små til brødkorn.
2. Agernet
Fortæller om det unikke ved at netop Løvenholmskovene, har en bestand af de oprindelige Vinter Ege, som var de Ege som dækkede landet fra gammel tid, og som idag
er udkonkurreret af Stilke Egen. Vinteregen kan kendes på at der ingen stilk er på
frugten.
3. Sommerfugle
Af sommerfugle der mange der er truede arter og i Auningområdet er der stadig
store områder hvor de har det godt, idet der er enge, moser marker hegn, overdrev
og skove, hvor der er plads til netop insekter og blandt andet Sommerfugle
4. Fugle
Der er mange spændende fugle alt fra Hejre, Bekkasiner, Rørdrum, Ørne, Høge, Ravne
og mange flere. Glenten har vi set mange af de senere år, et dejligt syn

5. Nobelis gren med opadvendt kogle,
fortæller om den store produktion af pyntegrønt i område

6. Skovøksen
Skovøksen siger næsten sig selv, er den ene del af Sønderhalds kommunevåben,
skovning og skovbrug har altid fyldt meget her
7. Faldtakken
Faldtakken er det gevir som kronvildtet smider hvert år, og som er den
anden del af Sønderhald kommunevåben.

8. Rørhatten
Rørhatte og Kantareller, parasolhat, morkler, østershatte og mange flere, der er
naturligvis også de slemme og mere giftige som fluesvamp rød og hvid, foruden fyr
og birkesvampe som kan bruges til dekorationer
9. Alling Å
Alle der nyder et vandløb vil sætte pris på Alling Å som løber sit lange løb, tæt forbi,
mellem Gl.Estrup slot og Auning, med fisk og enge, hjemsted for mængder af insekter, Døgnfluer, Vårfluer og et væld af spændende planter og blomster

AUNINGSTENEN

Her har vi forsøgt at visualiserer motiverne på den store sten, kontrasten bliver måske knap så
tydelig pga stenens relativ lyse farve, det gør at der må poleres, og hugges dybere for at få
kontrasterne frem.

Horder båndet
Ud for Tårnet på Auning kirke ligger 2 sten med dobbelt tov snoning, som Horder er kendt og
berømt for, man kan læse meget mere om Horder, om det var en mand, et værksted ved man
nok ikke rigtigt, men den fine kvalitet af tov snoningerne tilskrives Horder og findes ikke andre
steder så rigt som på Djursland.

AUNINGSTENEN
I vores pris på kr 100.000,- har vi ikke taget højde for transport af stenen til vores huggeplads og tilbage igen, vi har heller ikke indregnet brolægningen eller opstilling af sidde
stenene, (det er jo heller ikke nogen betingelse med brolægning, det kunne jo også fint
være granitknus eller græs).
Vi har udelukkende vurderet prisen for det store arbejde der er, ved at udhugge, polere,
stokhugge, skære og slibe, forbrug af masker, briller, handsker og vinkel- og polermaskiner, kompressor, ligesom de nødvendige diamantskiver til skæring og slibning samt polérpuder, luftværktøj, forskellige typer hårdtmetalmejsler og mange arbejdstimer.
Prisen er fast vi kommer ikke til at overskride budgettet, uanset om vi bruger mere tid
end vi har regnet med. Når stenene er færdige og klar til opsætning, medvirker vi gerne
med råd og forslag, men vores arbejde er da færdigt og afsluttet
herunder nogle eksempler på arbejder

her er nogle skulpturer som vi har lavet til forskellige opgaver, blandt andet et stort projekt for et plejehjem i Risskov, hvor en del af disse er fra, Stenene var udformet så de
ældre og måske demente, bedre kunne orienterer sig og vide hvor de befandt sig på stisystemet. Vi Har begge deltaget på STONES BY THE RIVER i Hadsten, alle 3 år
Vi kan vedlægge flere billeder hvis ønskes

