
T~nk jer .... at sta inde midt i e~ skov i et· lille stenbrud en regn
vejrsdag og sa se, hvordan solens straler pludselig Lryder frem og far
de vade sten under ens f0dder til at funkle i aIle spektrets farver ..
.. og sa fa at vide: "Nu ma du selv v~lge de sten. du viI ha~e." - Det
er da pragtfuldt !. .

Skoven var bare ikke sa let at finde. Ls air- ikke, hv i s . man' bes lut t e r
sig for at tage en genvej saledes, som vi gjorde. Atttvejen pludselig
ba:;-eikke mere var de r , og at vi ker t e pa mosbelagte kl_ipper~.,.."?~~netn
blaber-r i s • krydsende mellem b i rk, fyr og enebeer-buske , op og n~ad:.·"bak
ker, gj orde det kun mere spesndende . En s1idt t r-aibr-o f ert e over .':e..r'i~_~fos,v
og sa kom vejen os i m0de igen. men i fo~m af dybe tankspor. ~Vi. var
havnet pa en bef~stningsvej fra den finske vinterkrig 1939. Den: blev
nu kun brugt af nogle b0nder pa skovarbejde. Genvejsturen blev der le
et en del af hos bonden Jorma Alatalo, da vi en de Lig nae~ hans gar-d,
Han, er ejer af det 2 km2. store bjerg, hvor man under bef est n i ngsar-bej r

der fandt spektroliten. Vi blev budt pa kaffe med hjemmebagt br0d og
.fik forevist en fin samling af ~delsten. bl. a. et billede.forestillen
de garden i v i nt er-sne , lavet af knuste spektroliter. Et s~i:,t' .slibe
v~rksted va r indret tet 0venove r k0stal den. D8r b 1iver udva'fitt'e':' sty k-
ker slebet til smykkesten og sendt u~ over hele verden. Store blokke
bliver poleret og ~~lges som gravsten og til facadebekl~dning.

Vi matte se mere og k0rte nordpa t~t ved den russiske gr~nse. hvor vog
tere i h0je tarne af tr~ betragtede aIle, der f~rdedes pa vejen. Ved
Imatra ligger Wuoksifloden. t0rlagt hen, men pa sommers0ndage abner man
sluserne i en halv time, og den dybe klippegr0ft fyldes med br01ende
vandmasser. Ved Saimens S0, der faktisk er mere end en S0. en hel ver
den af vand og skov. 60.000 km2 ialt med omkring 12.000 0er, ligger
Nyslott med den absolut sev~rdige Olofsborg. I aret 1475 lad den dansk
f0dte ridder Erik Axelsson Tott b~rgen bygge for at beskytte Sverige
Finlands 0stgr~nse.

Eri dejlig rejse, sam vi g0r om igen, nar vi nu i sommer skal til Outo
kumpu for at lede efter mineraler, ... aIle slags og masser af dem !

Er I i Finland ved den tid, sa fa fat i Dolly Jacobsen pa det Olympi
ske Stadion i Helsingfors. Maske f01ges vi sa ad.

Spektrolit er en spac i a I finsk labradorit. der best ar- af albit og 55 %
anorthit. Hardhed ca. 6. Lysbrydning 1,56 - 1,57. Dobbeltbrydningen er
0,010. Specifik y~gt ~,70. Findested: Ylij~rvi, ca. 200 km 0st for
Helsingfors. Dolly Jacobsen

(

Till Osterland viII jag fara, -

medlemsblad

for
." 1/ ) J J Y S I{ STENl<lUB,

/
( -

nr 2 1 juli 1975 1 argan~

STENHUGGEREN



'. '

Hanne Kunde

Varv er et dansk geologisk blad, der udkommer 4 gange om ~ret. Alle

kan abonnere, hvilket sker ved henvendelse til Mineralogisk Museum,

0stervoldgade 5 - ?, Kf2lbenhavn K. Disse blade kan lanes pa biblioteket.

Jeg ved, at nogle medlemmer er glade for demo

Geologi som fritidssyssel; af Victor Madsen er en lille bog, jeg faldt

over pA biblioteket. Den er let at Iffise, og jeg tror, mange vil kunne

fA glffide af den. Den kan give den helt ukyndige i danske sten det ff2lr

ste indblik i, hvad vi kan finde her i landet.

Litteratur

Red.

Mandag 15/9 1975, hhv. tirsdag 16/9 1975 kl. ca. 19.00 - 21.45 starter

2 nye hold i stenslibning pa Kolt IEldrehf2ljskole. Hvert kursus a 36 ti

mer regnes afviklet ff2lrjul. Tilmelding: ADF, Mf2lrksgade 9, Aarhus, tlf.

06-124566. Kursusleder er Hilbert Nielsen.

Kursus i Stenslibning

Hugo Tuver

Nar lys rammer et materiale, vil noget af det reflekteres, noget vil

blive refrakteret og noget absorberes. Hvormeget afhffinger af materia

lets overflade, gennemsigtighed og farve.

Reflektion er tilbagekastning af lys.

Refraktion er afbf2ljning af lys.

Absorption er tilbageholdelse af lys.

'De fleste polermidler arbejder beds t , nar polerskiven er ha lv t ar , r~'
lad den endelig ikke blive helt tf2lr,for sa brffinder pulveret sig f "

pA stenen. Talmodighed er en dyd. Dette gffilder ogsa ved slibning af

sten.

Det foretrukne pulver er cerium- og dernffist tin-, men husk, at ogsA

polerskiven har stor betydning. HArd filt er det mest anvendte, men

ogsa cromlffider benyttes meget.

Ceriumo~id - Tino~id - Aluminiumoxid - Cromoxid er de mest kendte po

Lar-d ng aroi d Lar-, men hv i lke t er.det bsds t e , sp ar-g es der ofte.

Svaret kan ikke blive entydigt. Dertil er der alt for mange faktorer,

der s.piller indo Nogen trykkar hArdt mod polerskiven, andre meget let.

Nogen bruger en tYK opslemning, andre en tynd. Der bf2lr Vffire lidt af

hvert pulver i huset, hvis man skal kunne dffikke hele spektret.

VIERKS TEDE.T
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Schjeldahl-

at"seifen", der 6etyderSeife er endvidere dannet et afledt verbum,

udvaske maIm og ffidelsten fra denne "Seife"·.

Udtrykket er henh0rende under geologien, og Seife betyder i den for

bindelse en sand- eller kiselstensaflejring, hvori metaller, malmarter r

eller diamanter har aflejret sig. Man kan saledes tale om f. eks. Dia

mant~eife, Edeisteinseife og Goldseife. Parallelt til sub~tantivet

I en tysk ~tenbog Iffiserman hist og her, at et eller andet mineral fo

rekommer "auf Seifen". Oet med sffiben, kan man jo straks se, ikke er pa

sin plads her. Oet er lykkedes at opspore en semantisk analyse af ud

trykket, som gives videre her:

Auf Seifen(
Red.

d= relativ Vffigt (density).h = hardhed.

Pyrophyllit = A12((OH)2/Si40jOl. h = j - 2. d = 2,6 - 2,9. ~inder om

de foregaende og.kan give anledning til forveksling.

Saponit = sffibesten = Seifenstein (ty) = soap stone (eng)

= Mg3((OH)2/AlSi3010),n(H20). h = 1 - 2. d = 2,2 - 2,3! Fedtglans.

Hvid, gullig, gragr0n eller r0dlig.

Forurenet med chlor i t , serpentin, ce lc i t , kv a r-t s , magnetit, pyrit ogl
eller dolomit m. fl. optrffider talk som bjergart og kaldes da klffiber

sten, vegsten, fedtsten, spffiksten, spebkstein (ty), talgsten, - vel

noget afhffingig af findested og forureningsart. Farven kan Vffire hvid,

gullig, gr0n, rosa, gra eller brunlig. h = 1 - 1,5. d = 2,6 - 2,8.

Talk = Steatit = Mg3((OH)2/Si4010)' h = 1. d = 2,8. F01es fedtet, er

mat eller har fedt- eller perlemorsgla~s.

Efter at have sammenholdt oplysninger fra umiddelbart tilgffingelige

vffirker synes jeg, at det ma forholde sig omtrent saledes:

- Edda.Hvad er forskellen mel~em fedtsten, klffibersten og sffibesten ?('

Hvad med at samle pa mineral-frimffirker ? Vi er allerede nogle stykker,

der sa smat er begy~dt med Bn samling. Jeg er meget interesseret· i

evt. bytning. Hanne S0nnichsen, tlf. 06-145572

Byttemarkedet

Bestyrelsen

Bestyrelsen har vedtaget at samle breve ogO andet, der sk0nnes at· kunne

.Vffireaf interesse for nogle af medlemmerne, i en mappe~ der viI blive

lagt frem til gennemsyn ved medlemsm0derne.

Korrespondancemappe- . . <
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Redakt~r, Sven S~nnichsen, Regne~sgcide 9, 8260 Viby J, tlf. 06-145572.

Bestyrelsen

Formand, H. Koch, D'lLer-upve j 16, 8270 He j bj er-g, tH. 06-112502.

Se kr-et er , Hanne Kunde, B~gevej 7,8260 Viby J., tH. 06-140100.

Kasserer, Edda Larsen, Polarvej 13, 8200 Aarhus N, tH. 06-160394.

Hugo Tuver, Vr~nding, 8762 Flemming, tlf. 05-673134.

Hanne S~nnichsen, Regnersgade 9, 8260 Viby J, tlf. 06-145572.

Indl~g til n~ste blad til. red. senest mandag ~5/8.

Bestyrelsen

L~rdag den 13. september 1975 kl. 14.30 p~ Aaby bibliotek: Gemmologen

Kirsteh Br~d~gaard, K~benhavn, viI komme og holde foredrag for as,

blandt andef ,~~~ hvordan man tilrettel~gger en, sam,ling.
, ~.~

L~rdag den 1J:i,~~~tober 1975 kl. 14.30 pa Aaby bibliotek: Sommerens tur.
',~fJ;.' ~ir #

Husk at skrio(j}.~:i<dagbogover jeres ture til f or-hab ent Lig sen~re beretning.!, ~;
H'usk til mel di"ll:gsen est 1 uge f~r hver tur til Han ne kunde, B~geve j 7,

8260 VibyJ. til. 06-140100 eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer (

Vedr~rende d. 6-7 sept., se dog ovenfor.

S~ndag den 7. september 1975 kl. 7.30 fra Risskov vandrehjem med bus

til Mars. Bes~g has Vagner Toft's ark~ologiske og geologiske samlin( \

Nr. or~by. oerefter spisning pA et cafeteria for hvem, der ~nsker det.

Resten af tiden viI g~ med stenjagt. Ankomst Aarhus kl. ca: 19.00.

Rrfs for busturen, 30 kr pro deltager.

Pr-is for: spidsni ng pA cafeteria, ca. 25 kr .

V'9:;-Q,:"tilmihdingopgives, am man selv an skar- at medbringe road. PA grund.~. ,.'~ .

a'f s:{:i~erferien og af hensyn til de nadv and i ge forudbestillinger ved
, .r

transhort, ophold m. m. er tilmeldelse til i~rdags- og/eller s~ndags-

ture n'~~~qvend ig snare stog sen est den 1. aug ust. Bet ali ngsa mtid ig me d

t i ,!hteld~~)3 e .
' .... ,":,/1 ~

'S~ ~ta,t~ v.i nt er-ses onen igen med mad ar- den anden Ler-dag i hver m~ned:

L~rdag den 6. september 1975 kl. 18.00 p~ Aaby bibliotek: F~lles sam

v~r med sj~llandske/fynske stenklub. oer serveres en bid br~d + j ~l.

15 kr pro kuvert. Vore g~ster tager sten med til bytning, s~ husk selv

at tage sten med.

JYSK STENKLUB, Program

S~ndag ~en 17. august 1975 kl. 8.00 fra Viby Torv: Vesterhavstur et

par steder p~ str~kningen fra BIAvandshuk til Nymindegcib.

L~rdag og s~ndag .6. og 7. sepfember: F~llestur med den sj~llandske og

den fynske st enkLub til Mar,s:
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