
.
aske. Et smukt syn at se skibene sta der fire pa rad inde, midt i den

solbeskinnede rydning i skoven.

Na, det var jo fossilerne, jeg ville fort~lle lidt om. Oer er fossiler

fra havdyr, koraller, sne~le, muslinger, armf0dder og mange andre m~r-

Mange minder fra fortiden har ark~ologerne draget frem. Her vil jeg

n~vne en af tingene, nemlig skibss~tningerne derovre. Oet er et sk0nt

syn at se disse store flade kampesten, der er sat i form af et skibo

)Man far sa mange tanker om fortiden og f0ler sig tusinder af ar tilba

ge, nar man star der inde i den stille naleskov. Navnlig et var s~rlig

smukt og betagende. Oet er beliggende i en lille skov i Valle i n~rhe

den af Klintehamn, og her er ikke tale om et skib, nej, man ser hele

firs store skibe, der sejler i konvoj med kursen stik mod nord. Oet er

et pragtfuldt syn, og man spekulerer jo over, hvad de gamle gubbers

mening mon var med det. Oer er forskellige teorier. Man ved gennem ud-. ..
gravning af den ene skibss~tning, at det var en begravelsesform. Man

fandt en urne formet som et. hus, indeholdende br~ndte benstykker og

for10b - er det en anden interesse, jeg· har for Gotland: fossiler:

Gotland ~r simpelthen for mig fossilernes paradis0. Men det er vel

heller ikke sa underligt, nar ma.n ved, at 0en faktisk er kommet op af

havet og bestar.af koraller og koralsten. Samtidigt er der meget smukt

og afvekslende i naturen derovre og meget sp~ndende at se, hvis man da

har 0jne at se med.

50 arstid, hvor man h0rte om Gotlands storhedstid. Nu - efter ca.

Allerede som stor pige var min interesse for Gotland vakt. Oengang var

det dog pa grund af dens tilh0rsforhold til Oanmark i kong Valdemars

Gotland, fossilernes 0 - mine 0nskers mal.
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at

.samange farver pa kysten ved Friedhem. Afstandene er store derovre,, "

det er idee It at have bil med. Vi dr0mmer allerede om igen engang

komme til Gotland'

Fossilerne var mange, naturen'var sk0n, og menne~kene var hjrelpsomme

og flinke, sa vi synBs, at det var dejlige otte dage, vi havde i vor

hytte i K1inteham n. 20 0 5v. kr pr . ugem edel va rrne, elk 0g , k'"1e5kab ,

rindende vand og el-belysning. Strandstenene var ser-Li g srnukk e med

Vi fandt flere andre arter koraller, bl. a. farvede koraller, der kan

findes pa 0stkysten. Farverne var r0d, hvid, svagt gr0n og enkelte o

ver i det Ly seb la . V'ed Hfig kLi nt fandt vi fine pyritter""'; nogle un()'

store strandsten, andre hakkede vi ud af den gra, harde lerart, der

findes sa mange 'steder derovre. Vi lagde flade sten ud i vandet, sa vi

kunde sta t0rskoet og arbejde med pyritten og fa den ud af leret. For

stenede snegle fandt vi ogsa.

hamn pa den nordlige vestkyst. Et godt funds ted var pa stranden i n~~

heden af ojupvik. Vi fandt koralfossiler, sam vi anfog var tragtb~g. )

koraller, men senere -'fik vi e t+v i de , de hed Ketophyllum. Samme f endt es
i flere afvigende eksemplarer. Disse findes flere steder pa vestkysten,

L.Hogklint og ojupvik. Ved ojupvik fandt vi feriens mest sp~ndende fos-

sil. Faeon sam et smalt handled, ea. 10 em lang og 5 em x 2,5. em oval.

Udvendig var det m0nstret af meget fine oph~vede b0lgelinier hele vej

en rundt. Pa de to brede sider virker det sam am benpladerne ,(b01geli

niernel er t~ttere og mere oph0jed~. Man Kunde ~. eks; t~nke sig som

en muskel, men stadlg med rillerne. oer findes ingen spor efter skelet

Eller nogen del af det indre af fossilet. En biGIog, vi har vist fos

silet, var inde pa, at det Kunde v~re en form for ormer0r, der havde

staet pa havets bund og var vOKset opad - derfra disse b0lgelinier,

men hvorfor sa disse muskIer? Vi er meget sp~ndte pa, am vi nogensinde

far 10st mysteriet om fossilet. Vi viI eventuelt kontakte mus~et i

Visby pa Gotland.

man talmodigt at skrabe ud langs omridset af fos-
I

kan overraske. S01iljer skulde man kunne finde

fandt da ogsa et lille s01iljehovet - ved Liekers-

vadt, og sa begynder

silet, og resultatet

med lidt held, og vi

kelige forhenY~rende levende v~sener. Vi var sa heldige at finde af

trykket a~ en fin trilobit i en hard gra lerart. De trilobitter, vi

har set pa ~us~um, var aIle sammenrullede, men da der findes flere tu

sinde arter, kan jeg ikke komme n~rmere ind pa det her. oet var ewent-
I

iig f0rst, da vi kom hjem og begyndte at studere, de forskellige sten

n0je, at vi blev klar over, at der var et omrids af en trilobit, og sa

kom jag igang med mit lille redskab, en stoppenal, der er trykket godt

ind i en korkprop, et v~ldig handy redskab at arbejde med. Leret g0res
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Efter et ars gentagne fors~g med mange modifikationer af teknikken lyk
kedes det kunststykke at beherske frem~tillingen af kugleformede sili
ka-aggregater til ·en sadan grad. at man Kunde tilberede opl~sninger af
regelm~ssige Kugler af afpassede st0rrelser. Nar disse bundf~ldedes un-

I

der lang tids forsigtig henstand, viste det sig, at opalinsk ild var

Partiklernes v~kst fulgtes under disse eksperimenter i elektronmikro
skop. og dette vis~e, at partikler~e voksede j~vnt og ret hurtigt. me
dens diameteren var 100 - 400 A, hvorefter de vista tilb~jelighed til
at klumpe sig sammen i aggregater i stedet for at vokse videre enkelt
vis. Medens de sma prim~~e partikler er kugleformede. er de sekund~re
aggregater kugleformede klumper. bygget op af nogle fa k~rnepartikler
omgivet af flere pa hinanden f01gende skaller af prim~re Kugler lige
som et l~g. St~rrelsen af de ~ekund~r~ aggregater er saledes fortrins
vis bestemt af antallet af skaller.

Laboratoriearbejdet viste, at det ikke var vanskeligt at tage en van
dig silika-sol. som til at begynde med indehold~ meget sma partikler
med diametre mindre end 100 A. og derpa ved langvarig opvarmning og

'C' 'Jnder samtidig tilf~rsel af mere sili~a-sol. gradvist at 0ge partik
.ernes st~rrelse, medens det samlede silikaindhold steg pa grund af en
samtidig fordampning af vand. Man Kunde sammenligne partiklernBs v~kst
med polymerisation af organiske molekylar.

Sk~nt det var klart lige fra et tidlige stadium af arbejdet, at kug
Ierne i opal var store sQI-partikler (sol = kolloid opI0sning), og at
ilden i opal ikke blot afhang af st~rrelsen, men ogsa af partiklernes
formfuldendthed og maden, de var arrangeret pa., var det langt fra
klart, hvorfor de voksede pa en sa ragelm~ssig made. Efter nogle ind
ledende spekulaticiner over dette problem; bl. a. overvejelser af en
mulig organisk oprindelse, fulgtes to retninger i unders0gelsen, f~rst
ved fors0g pa at fa sadanne partikler til at vokse i laboratoriet, og
dern~st ved studiet af sa mange forskellige stykker som muligt, bade
fra samlinger og fra typiske forekomster i fjeldet.

lJ~k
plads
stab-

store stykker ~delopal er typisk dannet i hulrum i klipper, hvor
sten af Kugler er foregaet uforstyrret, og hvor der har v~ret
no* til, at kuglernes v~kst til passende st~rrelser og ordnede
ling har kunnet forega pa bedste made.

Indl~g af Mette Gade S~rensen. Frft oversatte uddrag af en artikel af
P. J. Darragh,og A. J. Gaskin:

St0rstedelen af opaler best~r af en samme~sat orden af myriad§r af sma
Yandholdige silika-kugler lstlika~ ~ Si02-1, mindre end 5000 A i dia
me t er . (1 A = jO-B Sf1) =. j Arig st r-amL, I nog le varieteter af almindelig
(u~del) opal er kuglerne mindre end 1000 A i diameter og er derfor for
sma til at fremkalde et farvespil ved b~jn'ing af de synlige b~lgel~ng
der uenset , om de ar or-drreda eller ej. I po t c h, .Laust r-alsk opal med
ringe farve~pil) har kuglerne i almindelighed en passende diameter pa
2000 - 4000 A, men upegelm~ssigheder i form og- st0rrelse eller fore
komster af fine urenheder sa som lerarter forhindrer den n~dv8ndige
regelm~ssige pakning af kuglerne.

(
I varieteter som tr~-opal og opaliseret knogle kan ku~lernes byggeor
I~n v~re ~delagt af rester af cellev~gge. I nogle af sadanne pseudo
morfer har udskift~ingen af den oprin~elige substans dog v~ret fuld
st~ndig nok til at skabe tilstr~kkeligt store rene passager for udfyl-
delse med Kugler af den rette st~rrelse og arrangeret n~jagtigt, som
det eI' n0dvendigt for opnaelse af en god diffraktionsvirkning.
(Oiffraktion = b0jning af lys),

Om OPALENS natur og dannelse.
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Hvis den naturlige afsffittelse af opal afhffi~ger essentielt af det almin
delige fffinomen, sam fordampning af vand er, hvorfor er opal da sa sjffil
den? Svaret synes at indeholde et kompleks af mere eller fuindre uafhffin
gige faktorer. For det f0rste fordi op10seligheden af silika i vand r
ringe (ca. 0,01 %), sa meget vand ma fordampe for at efterlade vffisen\ /
lige mffingder af mineralet. Eftersom tilstrffikkelig overdffikkende klippe
ma Vffire tilstede for at isolere en passende vffirtshule fra periodiske
oversv0mrnelser og udt0rringer, som vilde 0delffigge stenens specielle e
@nskaber, er f or-darnp n i ng en i haj grad vanskeliggjort. I specielle si
tuationer. hvor meget por0se lag dffikker begrffinsede men,dog stabile for
syninger af silikaholdigt grundvand i .t.e r-r-e-ornr-e d er , kan betingelserne
imidlertid begunstige en 'st0t ophobning af betydelige mffingder af sili-
kasol i disse koncentrerende op10sninger. Selv da viI udfffildeiseshas
tigheden af sadanne partikler Vffire langsom if01ge beregninger, vi har
gjort for de' australske hovedfelter ved at anvende data for gennem
trffingelighed og tykkelse af den dffikkende bjergart._ t0rheden af jordo
verfladen og den formodede temperatur ned til opalniveauets dybde.
Endnu en betingelse fDr udfffildeise af ffidelopal er, at silikakuglerne
udfffildes. nar de nar den kritiske st0rrelse og far lov til at pakke

Opalforekomster findes typisk pa lavere dybder under en t0r jordover
f Le d e , selvom man' har arbejdet pa enke lt e niveauer sa' dyb t;' som 24 m og
sjffildnere i 36 m's dybde. Den dffikkende bjerga~t ~r eller har vffiretme
get por0s. ,Som of test ligger opallagene lige over lejer af bentonitisk
ler. der har lav gennemtrffingelighed for vand og derfor virker bade som
fffilde for gr~ndvandet og sam lager for vandig sili,ka-op10snin~. Opal
forekommer som udfyldninger i hulrum af aIle st0rrelser. og vi tror, at
de almindeligvis er blevet afsat ved en langvarig koncentration af det
tilstedev~rende siliciumholdige grundvand ved fordampning af vand op i
gennern den por0se overdffikkende bjergart. I princippet ligner den natur
lige dannelsesproces den, vi udviklede i laboratoriet for vffikst af si
likakugler under fremstillingen af syntetisk opal~

Vort produkts fysiske egenskaber er
naturligvis noget f or-sk.e Ll i ge fra c
naturlige opalers. Oet er ikke
hardt og stffirkt og er ikke af samme
stabile struktur som den naturlige
sten. hvorfor det endnu ikke ligefrem

frister til anvendelse som syntetisk smykkesten. Selvo~ det er usand
synligt. at betydelige m~ngder syntetisk opal kunde fremstilles uden
fortsatte udviklingsanstrengelser. har CSIRO ans0gt om patentbeskyttel
se med det formal eventuelt at kunne ud0ve en vis kontrol med produk
~ionen. hvis det skulde blive n0dvendigt.

Hosstaende elektronmikroskopiske bil
lede viser kuglernes regelmffissige form
og den h0je grad af orden i byggem0n
steret i ffidelopal fra forstenet knog
Ie. Skalstrukturen ses tydeligt.

25.000 : 1.

skabt i lagene, hvor partiklerne var regelmffissigt lejrede og havde en
korrekt indbyrdes afstand til at give optiske b0jnings-eff~kter. Sene

re blev problemet med at fjerne vandet
fra disse b10de lag overvundet og mid
ler fundet til at fastholde partikler~
nes orden. sa der fremkom eri homogen
masse. der stadig viste ild.
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De omtalte betinielser for dannelse af ~delopal er s~ begr~nsende,· at
det ikke er overraskendei at gode smykkesten er sj~ldne. oer er imid-

Forstaelsen af. hvordan kuglerne vokser ved sammenhobning af prim~re
kol·loide partikler og synker ned gennem en tynd g~l. hvorefter der

(
sker- en ·lagvis r-agelrruassig opbygning 'af objekter med diffraktionsvirk
fling. opn~edes dels ved studier af syntesen, dels ved stiJdier i mar
ken. ~delopalens naturlige karaktertr~k kunde s~ledes forklares ved
hj~lp af teorien og bekr~ftes i laboratoriet. For eksempel har natur-
lig opal en horisontal lagdeling med tr~k, der er karakteristiske for
bundf~ldelsen af kuglerne. De st0rste kugler, som kan afb0je r0dt lys.
findes i almindelighed i bunden. Mindre kugler. som kun kan afb0je fra
gr0nt til violet lys. bundf~ldes langsommere og har derfor en tendens
til at aflejres h0jere oppe, hvorfor der ses en lodret graduering i
kvalitet og farve af opalens ild. Hvor gr0ntlysende kugler er aflejre
de pa et tidligt stadium p~ grund af en s~rlig tynd gel. viI de 0vre
dele kun vise violet ild eller slet ingen, hvis kuglerne er s~ sm~. at
b~lgel~ngden af det afb~jede lys falder udenfor det synlige spektrum.
Et andet typisk tr~k ved naturlig opal, som nemt kan efterg0res er
dannelsen af mosaikagtige m0nstr~, idet kuglerne ved den .syntetiske
pr-oces.af sig selv denne r- et system af ornr-ader s de r- i lodrette snit ses
som s0jler og i vandrette snit giver en Harlekin-effekt.

Unders~gelse af stru~turen i opaler har givet det indtryk. at de kol
loide op10sninger. hvoraf de dannedes. ikke var frit flydende v~dsker.
men havde samme konsistens som tynd gele. Spor efter flydning. som er
~evaret i stenen ved p~f0lgende h~rdning. giver st0rre eksemplarer di
stinkte og ofte attraktive ka~akterjstiske tr~k. men som regel har de
bev~gelser. der har fundet sted. medens opalen befandt sig p~ et tid
ligt bl~dt stadie. v~ret skadelige. Gelens konsistens. dens renhed og
frav~r af kraftig .flydning er det vigtigste for opalen i dens endeli
ge form. Silikakugler. som er vokset i en meget tynd opi0sning. har f.
eks. udf~ldet sig i et lag tv~rs over bunden af v~rtshulen. f0r end de
har f~et de rette st0rrelser f~r dannelse af de regelm~ssige m0nstre.
der er n~dvendig for diffraktion af synligt lys. p~ den and en side
bliver kugler. som vokser i en relativ stiv gel (kolloid op10sningl.
ofte forhindret i at bundf~lde sig gradvist og ordnet efter st~rrelse
i pr~cise m0nstre. I tilf~lde af en uforstyrret fremadskridende bund
f~ldning af kugler fra en gel med den rette konsistens kan vi imidler
tid se. at der er passende betingelser tilstede for en samtidig v~kst
og dalende afgang af kugler af ensartet st0rrelse indenfor en enkelt
ver-tshuLe , Fra mange under-sagelser- af strukturen i .opeI med ingen el
ler ringe ild har vi fundet. at mangler m. h. t. kuglernes sortering
(indenfor det rette st0rrelsesintervall og regelm~ssige arrangement er
en almindelig ~rsag til, at potch ikke udviser ~delopalens specielle
optlske tr~k. De specielle krav, der stilles til gelens konsistens i
naturen. g~lder ikke for fremstillingen af syntetisk opal. da kugler
ne her kan vokse til en korrekt st~~relse i en bev~get fritflydende
v~dske og derefter overf~res til en destillationsbeholder for der at
blive afsat i regelm~s~ige lag over ijn peri~de af nogle ugei. idet man
anvender en op10sning s~ tynd som vand.

(

sig i et reielm~ssigt geometrisk m~nster med minimal forstyrrelse af
jordrystelser. lerpartikler; saltkrystaller eller nogen anden forure
ning·eller forstyrrende faktor. Almindelige former for opalinsk silika
(~den farvespill findes ofte i t0rre omr~der og best~r af kugler lige
som ~delopal.\men da kog~erne h~r forvredne former. e~ for sm~ eller
er pakket uregelm~ssigt p. gr. a. fremmede partikler. kan disse varie
teter ikke sammenlignes med ~delopal med hensyn til b~jningen af syn
ligt lys. Selv under gunstige betingelser har v~rtshulen. viser mange
eksempler i hovedforeko~steine. v~ret overSV0mmet eller udt~rret. re
sulterende i lagvise uregelm~ssigheder i stenen. eller der ses krympe
revner. som senere er fyldt ud med opal.
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,
::::'.tromleni varmt vand i ca. eet minut. L~get kan da let fj ernes.

God forn0jelse Hugo Tuver

Plast eller gummitromler skilles lettest ad ved at neds~nkeP.S.

Tl2lmendnu en gang stenene ,ud og reng0r omhy~geligt sten og tromle.

H~ld stenene i tromlen og tilf0r 2 teskefulde cerium eller tin-oxid.

Kom vand i. men kun ca. halvt op. Lad tromlen k0re i omkring en uge.

Nu skulle stenenB v~re f~rdige. Vask tromle og sten og lad dem t0rre.

oer skulle nu Vffireen fin polish p~ stenene.

Trin 3. (4).

Sluk for tromlen. tag beholderen af. fjern l~get og t0m indholdet ud i

,en nylon-s1. opsaml sliber'ester i en spand og smid det ud. men endelig

ikke i vasken eller toilettet. oet viI bundf~ldes og stoppe, rl2lrene.

Vask stenene omhyggeligt 'for slibepulver. vask ogs~ tromlen omhygge

ligt. Fyld derefter stenene i tromlen. p~f~ld vand og slibepulver 400.
s~t l~g p~ og lad tromlen k0re endnu 10 dage. Hvis der benyttes 20('
pu Iver , s~ lad maskinen ke r-e i 5 dage og skift s~ til 400 pu Lv er , HUSK )

at vaske stenene og tromlen for hvert skift.

Trin 2.

V~lg sten. der, skal tromles. fortrinsvis af samme h~rdhedsgrad. f.eks.
,

agat. .jesp i s , ce lcedo n , kv ar t s , flint. som a lLe har h~rdhed 7. oer bl2lr

v~re sten af st0rrelse fra sm~ splinter op til valn0d. Fyld tromlen

ikke under 2/3 og ikke mere end 3/4. Fyld op med vand til ca. 1 cm 0-,

~er stenene. kom en iopspiseskefuld slibepulver 80 i ~~ s~t l~get p~.'

Start tromlen og vent i ca; en uge. Inspicer stenene. og ,kom mere vand

og pulver P~. hvis det sk0nnes n0dvendigt. Efter 14 dage skulle du Vffi

re klar til - -

Trin 1.

(Instru~tion for tromlepoleringVIERKSTEoET

6

lertid yderligere Y~n$keligheder yed fremstillingen af en smykkesten.
hvoraf skal n~vnes dem. der fremkommer under h~rdningsprocessen. Til
at begynde ~ed er den udf~ldede opal'b10d og m~ gradvis udt0rres. Det
sker ved en fortsat udt~ld81se af silika b~de indeni og mBllem kugler
ne. Denne forkisling b~de 0ger den mekaniske styrke og g0r opal-mas~en
mere gennemsigtig. Hvis Denne proces ikke er fremskreden nok. er ~pa
len ustabil. n~r den kommer ud i t0r luft. og viI revne. krekelere og
blive uklar. FDrts~ttes processen for l~nge. bliver stenen kler. h~rd
og glasagtig. og det optisk8 gitter. der dannes af mellemrummet mellem
kuglerne. og som betinger ilden. forsvinder. Nogle jelly-opal~r og
meksikanske opaler viser en kraft10s og diffus ild. der skyldes en for
kraftig forkisling. oet vanskeligste ved fremstilling af syntetisk o
pal er at opn~ en god h~rdn~ngsgrad. og Denne teknik beherskes endnu.
ikke s~ godt. at syntetisk opal kan anvendes til normal brug.

Mette Gade S0rensen



Sommerens ture.

Turene til Sangstrup og ~il R0jle var godt bes0gt. Efter Sangstrup k0-

rte vi ned langs kysten ,til et sted lidt nord for Grenaa, hvor vi fik

at godt udbytte af s0pindsvin.Turen til R0jle gik efter silkespat. Vi.
fandt kun fa stykker. Langt bedre var udbyttet ved Vejlby strand.Tufen

til Gram blev aflyst pa grund af for ringe tilslu~ning.Vesterhavsturen

blev aflyst, da det regnede og bl~ste kraftigt og kun fa var tilmeldt.

H.S.

Sv. Senkelte mineraler.

Der Kosmos Mineralienfuhrer. af J. Bauer, Ko smc s+Fr-enc kh "s forlag,

stuttgart. 216 sider. OM 19.80 i Tyskland. Pa tysk. Denne bog s0ger

\ved opdeling af min~raler efter farve og hardhed og i0vrigt en tabel

) agtig ordning e f data at g ere det nemmere at pejle sig frem t iI en be

stemmelse af de enkelte mineraler. Der er meget fine farvefotos af de

Steine und Mineralien, af H. S. Zim og P. Shaffer. Delphin Verlag. Pa

tysk. Lidt alment om simple unders0gelser af mineraler, som man selv

maske kan foretage, efterfulgt af beskrivelser og billeder i farve af

de enkelte mineraler. 160 sider. Koster OM 3,95 i Tyskland. (Bogen er

oversat til dansk, men udsolgt: Fakta om mineralerl ..

Lapidary af Del Fairfield. En teach-yourself-book fra St Poul's House,

Warwick Lane, London. Denne bog behandler samme emne som den foregaen

de, og hvis du kan l~se engelsk, fas nak fuldt sa· stort udbytte af den

som af den danske, og den er billig: 128 sider for kr. 11,65.

hvordan man sliber,tegninger og desuden detailleret forklaring pa,

polerer, o. s. v.

eget slibe-, bore-, SBve- og polere-udstyr ..Der er mange billeder og

hans

62 si-

mander e f. forsteninger. God at studere i srna bidder, hvis man s y nes ,

b0r kende sit eget land i bund og grund .

.) Slibning af natursten, af Nils J. Westlin, H0St & S0ns forlag.

der. kr. 38,50. Der gives anvisninger for amat0ren pa bygning af

Danmarks Geologi, af H. Wienberg Rasmussen, Gjellerups forlag. 176 si

dar , kr , 37,25. Det er en l er-eb og . Uden at v~re et stort spec i e l ver-k
fort~ller bogen sobert en hel masse om vor hjemlige geologi, naturlig

vis inklusive F~r0erne og Gr0nland, og ind imellem er der mange bille-

skulde komme til at
. I

fort~l om det tIl n~s-

jeg pa at kig'ge i min egen hylde. Hvis andre nu

t~nke pa, at de ogsa har noget godt staende, sa

te gang.

fandtDa vor s~dvanlige litteraturanmelder havde forfald ~enne gang,

Litteratur'
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Redakt0r, Sven SlZInnichsen, Regnersgade 9, 8260 Viby J, tlf. 06-145572.

Bestyrelsen

Form and, H. K 0 ch , 0 11 erupv ej 16, 82 70 H0j bj erg, t If. 06-11,?50 2 .

Se kr-et er , Hanne Kunde, Be g ev ej 7,8260 Viby J., tlf. 06-140100.

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

Hugo Tu v er , Vr-eridi ng , 8762 Flemming-, tlf. 05-673134.

Hanne S0nnichsen, Regnersgade 9, 8260 Viby J, tlf. 06-145572.

------------ .
. ,_0' _.' __ .' ..•.. ~..... ._. __ .. ,,_ ..._ .. __, .......- __ . ' __ .. ._ ......_...._ .. _. ._.~.__ ..__ .. . ,. _

IndliEg-fll-~s'E8-"blad [II red. senest mandag:---2;/11.

Yderl. oplysn.:

sp0rg best .

31/10 Kitty om fluorsc.

13/12 julefest.

11/10 tur til Sk~ne.

21/11 institutionsbes0g.

)Stenvennerne, Ke benh evn , Bulowsvej 34 B, kl. 20.00.

Ih~II f· Yns keSt en k Iub P~ H0jme s k0 len kI. I4 .30 :

L0 11/10 foredrag af Niels Ruddy Hansen, gemmolog: Indtryk fra 0stens

rniner 0g s lib erier , 0g f ilrn frae ey Ion.

L0 1/11 foredrag af Svend Funder, mag. scient om Oanmark under og ef

tel" istiden.

L01/12 gemmologen kpt. J. P. Madsen,for,edrag om kvarts og s i gne.t er ,

I t'ebruar p~lcenke[' vi at holde Udstilling.T~nk pe materiale til denne.

BestYI'elsen

L0rda£_ d. 10. januar kl. 14.30 p~ Aaby bibliotek: Foredrag.

JYSK STENKLUB, PROGRAM

L0rdag d. 11. oktober k l . 14.30 p~ Aaby b i b Li o t ek : 1 )Gengivelse af )¬ .
Oragsteds foredrag o~ rav, og ,2)Sommerens tur.

L0rdag d. B. november k l . 14.30 p~ Aaby bibliotek: 1)Filmen Bornholm,

og ,2) t.u r-bes kri v e Ls er .

LlZlrdag d. 13. december kL. 14.30 p~ Aaby bibliotek: 1) Filmen Jordens

barndom - Tusind millioner ~r, og 2) stenlotteri.

red.

mindre

dele des~ jeg viI fors0ge at opfordre vore ivrige skribenter til at

er-ne r", de hal" p~ hj er t e , og som overstiger 1 - 1 1/2 side, op i

afsluttede ar t i k ler , sorn s~ kan bringes ef t er-hand en ,

Oet hal" v~ret overvejet at dele nogle af bidragene op over flere blade,

men med 3 maneder imellem hvert nummer er det selvsagt ikke s~ bekvemt,

Bladets for0gede omfang.

i dett8 nummer er ikke noget, del" val" planlagt, men blev n0dvendiggjort

af de mange og is~r lange indl~g, del" er str0mmet indo N~ste gang m~ I

kun forvente bladet i det s~dvanlige format.
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