
af panden end 10 rnrn, da varmen fra kanten 'ellers

kan fa agaten til at revne. Er der flere agat

skiver, kan de stakkes ovenpA hinanden med 5 mm

sand imellem. Den 0verste agat dffikkes med 10 mm

sand. Den samlede tykkelse b0r ikke v~re mere end

100 mm. Nu sffittes panden ind i ovnen, hvor man

lader det st~ i 1 time ved 350 °C. Herefter nok

lCBg

kanten

10 mm-pande, sand og agat, Der lffiggesf0rst et

~tykt lag sand i bunden af panden, og ovenpa

ges agaten. Agaten ma ikke komme n~r~er8

Der findes visse agater, der ved en opvarmning

far en blivende for0gelse af farvernes intensitet

- maske delvist i flader eller striber. Hvis du

er interesseret i det, skal du have en aluminiums

49
·1 en brdchure er jeg st0dt p~ f0lgende kuri0se

artikel:
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STUDIEAFTENER tirsdage kl 19.00 - 22.00 pa Aby

biblictek pabegyndes Ti 26/9. Pa den f0rste af

ten trxffss aftale om, hvilke tirsdage og hvilke

Ierne (private),· ligesom'det nu kan lade sig g0r~

Hanne Kunde

er aben L0 - S0 - 23-24/9. Hvis de af vore med-
'-'

lemmer, der 0nsker at se udstillingen, giver mig

besked,. viI j eg gerne hj~lpe.med at fa fyldt b ir

UOSTILLING I OOENSE

Cen FynsKe Stenklub holder i ar 10-ars jubil~um,

cg i den anledning arrangeres en udstilling, der

red

.Hvis nogen pr0ver det her, viI bladet gerne opta

ge en rapport over fors0get.

ga over .

02r n2vnes i opskriften ikke noget om, hvilken

slags ovn, der er t~nkt pa, men hvis man er den

lykkelige ejer af en keramik-ovn, sa ma det vel

va~e sagen. En almindelig bageovn kan da vist ik-

k8 1eve opt i1 de tt e. 0ern ~v neshe 11er ikken 0 -'-"

gal om, hvad det hej est e varmetrin gar op til" og

der rna vel v~re en 0vre gr~nse, som man ikke b0r

. 0
1 time ved 450 C. Oerefter varmes entinu 1 time

ved 550 °C. Til slut lader man ovnen varme p8

h0jeste trin i 2 timer. Afk01ingen skal ske lang

somt -.over natten, eller i 10bet af ca 12 timer.
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Kundetener 19.00 - 21.30.

V~rkstedet abner igen onsdage 14.00 - 17.00 samt

19.00 - 21.30. F0rste gang On den 27/9. Efter af

tale med mindst 3 oeltagere abnes ogsa mandag af-

V~RKSTEDET SCT ANNAGADES SKOLE

~Righoldigt lager af sj~ldne og popul~re mineraler
fra Afrika, Amerika og Australien samt nye sp~n
dende slibematerialer.

Forhandling af Diamond Pacific slibemaski~8r med
diamantslibehjul samt andre maskiner til forar-
bejdning af sten.

Nye "dop-sticks". Un~ga br~ndte fingr~ ved brug
af,dop-voks. K~b den nye aluminiums dop-stick og
brug dobbeltkl~bende tape. Nemt og smertefrit. E
neforhandling for Danmark.

Plastik~sker med 4 x forst0rrelse i laget. Halv
fabrikata til fremstilling af smykker i sterling
s0lv og andre materialer.

LISTE FREMSENDES PA FORLANGENDE. HAR DU ET SPECI
ELT 0NSKE, SA RING OG LAO OS FINOE UD AF DET.
POSTORORER EKSPEDERES.

L NB. For tiden haves et par helt vidunderlige
'stykker Rhodocrosit med dybr0de krystaller. End
videre et sk0nt stykke Linarit.

Birgittevej 6
8220 Brabrand

International Minerals & Gems
v/Niels Schjeldahl 06-261210

Annonce

Pa opfordring er endnu engang anvendt st0rre ty

per i bladet. Den opm~rksomme l~ser har sikkert

bem~rket det. Reaktioner : godt/skidt 0nskes. red

Kundestudieemner, der skal dyrkes.
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Salgsudstillingen pa Kolt ~ldreh0jskole i foraret

HIL8ERTS UDSTILLING

Ou er maske opmCErksom pa, at AOF igen i ar har~

smvkkefremstil~ pa Katrinebjergskolen og sten

sli~ning pa Kolt ~ldreh0jskole pa programmet ?

- Hvis ikke, er det pa h0je tid at finde ud af,om

jar er plads. Kurserne starter 11-16/9. red

KURSER

Staurolitter
Fine Pyrit-krystaller
Diverse sj~ldne mineraler fra Tsumeb
Forstenede fisk og hajt~nder

~ !
T. e KS •

MINERALER - RA.~DELSTEN - SMYKKESTEN - SJ~LDNE
BJERGARTER - SLIB~- SK~RE- OG POLERMASKINER. DIA-
MANTSKfRESKIVER SLIBE~ OG POLERPULVER

f'1I r~E R fl, L I r~PO RT

Annonce

STENBUTIKKEN Borggade 3
8000 Aarhus C, 06-190422

:<'JELOROSE

En 2-dages tur kan eventuelt ogsa arrangeres,hvis

der er tilstr2kkelig tilslutning til en sadan.

Kunde\..._....-

CJgsa i: ar ·ar dar salgsudstilling i Hamborg. Der

bliver'arrangeret bustur fra kasernearealet ved

Frederiksall~ med afgang l0rdag den 25/11 kl 0600
. . 00

og hjemkomst samme dag kl ca 24 . Pris ca 50 -

60 kr. 'Tilmelding inden 1. oktober til formanden.

TUR TIL HAM:80RG
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som er god og moderato Senere h0rte vi lidt am

samling,

F0rst varTo geologer stod til vores r~dighed.

der gennemgang af deres tilg~ngelige

I Helsingfors var vi p~ det geologiske institute

Vi havde jo bus med fra Danmark, og vi blev k0rt

rundt overalt og direkte til stenaffaldsdyngerne,
~

s~ p~ den m~de var det ingen anstrengende. tur.

F0rst var vi i Pargas n~r Abo, hvor vi fandt par

gasit,chondrodit, grafit, apatit, phlogopit, og

fluorite Alt i den dejligste hvide calsit.

p~ et af vore 10rdagsm0der i klubben viI der bli

ve fortalt udf~rligt· am turen og vist billeder og

sten, s~ jeg viI kun g0re dette til et kart ind

l~g. Lad d§t v~re sl~et fast: Det var aIle tiders

stentur~ De fleste fik lyst at komme igen en an

den gang. Dolly havde gjort et enormt arbejde for

at finde frem til gada fundsteder.

FINLANDSTUREN 4 - 12 AUGUST 1978

kom da op at st~ trods de forviklinger, der selv-·

f0lgelig opstod,· da ~bningsdag8n n~rmede sig.Man

ge af klubbens medlemmer havde bidraget til mon

trerne med de finere eksemplarer af der~s minera-·

ler og fossiler, og med he Ie 2 salgsbod~r og en

ganske p~n maskinudstilling blev udstilllingen ba

de kvalitativt og kvantitativt til et g6dt arran

gement~ sam Hilbert Nielsen og de mange hj~lpere

godt kan v~re stolte aft

~ Dette var vor udsendte medarbejders indtryk.
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Hanne S0nnichsen

Sliver kommend8 ture lige s~ vellykkede, sa over

vsj at tage med n~ste gang.

Oer var ogsa tid til lidt sight-seeing, og det

var absolut prisvffirdigt. Det er rart ind imellem

at fa 0jnene og tankerne vffikfra stenene, .og rart

med et tiltrffingt ophold p~ en lang dags k0retur.

har nok

f~r· tiden
~

alt i hvid feldspat og kvarts. - Andre

flere mineraler at fremvise, men det

vise, nar vi m0des.

r0de, gr0nne og sorte turmaliner, og der var spo

dumen, lepidolit, apatit, r0gkvarts og citrin,-

Oet sidste fundsted var nffirVirrat. Her fandt vi

Finlands minedrift.Om eftermiddagen bes0gte vi

en stensliber, sam 6gs~ solgte sten. Dagen efter

bes0gts vi ejeren af spektrolitbruddet, sam lig

ger n~r den russiske grffinse. Vi kunne k0be r~

st an , 'skiver og slebne sten, s~ der var livlig

handel. 8agefter k0rte vi langt ud i skoven, hvor

han havde abnet et lille brud for turister. Der

kunne vi tage alt, hvad vi - og bilen - kunne

fragte derfra for 10 FM pr nffise.
. \.....__;

Tu r-en gik sa. til Outokumpu, hvor vi var tre for-

skellige steder. Der blev fundet gode krystaller

af chromdiopsid, uwarovit, og der var pyrit, ser-'

pentin, grafit, asbest, talk, chlorit, ren kobber,

fuchsit og kobberkjs. Vor guide,Lena bragt~ as p~

sporet af h~jkvarts, og en bjergart, ophi-dolomit

eller serpentin-dolomit, fandt hun ogsa til as.
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De inddeles alt efter blandingens indho1d af or

thoklas og albit, idet man ser bart fra et even

tu@lt indhold af anorthite Desuden fas en opde

ling i eFhesngighed af dannelseste'mperaturen ...••

fortsCEttes

Alka1i-feldspater :

sam enkelt mineral. En sadan krystal vil besta af

alkali-feldspat og plagioklas udskil.t i lameller,

sam danner krystallen. Det er et fffinomen, der er

meget almindeligt ved feldspater. - Lad as se pa

de to hovedgrupper. F0rst:

af de tr-8
og a ldrig

nogle fa %.mineral, men det er sjffildent mere end

Blandinger med ca lige dele af hvert

mineraler forekommer yderst sj~ld~nt

De 2 almindeligste navne i litteraturen kendeteg

ner.2 hovedgrupper af feldspatmineralerne. Det er

alkali-feldspaterne og plagioklaserne. De udg0res

3f blandinger af tre mineraler.~ orthoklas, albit

og anorthite I blandingen er det ikke normalt; at

man kan skelne de enkelte bestanddele.

Alkalifeldspaterne udg0res af blandinger mel1em

orthoklas og albit, mens plagioklaserne udgmres

af blandinger mellem albit og anorthite I hver

gruppe kan der Vffireiblandet lidt af det tredie

Vi fortsffitter her med en 1i11e bid af Jon Svanes

artike1~ Den ind1edtes i STENHUGGEREN nr 1/1978.

Det anbefa1es at se det f0rste afsnit igennem f0r

l~sning af dette for sammenhffingens skyld (red) :

FELDSPATER
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red S Scnnichsen, Agerrv. 115, 8330 Beder 937113

Ind12g til n2ste blad senest november medio.

\.._.;

Form. Hanne Kunde, 80gevej 7, 8260 Viby J, 140100

J6n Sva~a, Hjelmensgade 43, 800D Aarhus C.

Erik Jensen, Plutovej ,8, 8270 He j bj er-g, 149521

Dolly Jacobsen, Augbgg. 19, 8000 Aarhus C 143461

Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevn-

-strup 8870 Langa 467282

8sstyrelsen

Til~elding til turene senest en uge f0r til Dolly

Jacobsen, 06-143461 eller Erik Jensen, 06-149521,

slier st andet bestyrelsesmedlem.

L0 9/12 kl ~4.30 pa Aby bibliotek. Julehygge med·

lottsri ~ la sidste ars. Foredrag af Hugo Tuver.

L0 11/11 kl 14.30 pa Aby bibliotek. Auktion over

indk0bte stene Foilmfremvisning.

L0 14/10 kl 1~.30 p~ Aby bibliotekc Ole Skovrup,

ark2olog-stud. holder foredrag . Arkffiologi. ~

t...0 ~1/10. Tur til Kysing. Afgang kl 10.00 fra Ka

sernearealet ved Frederiksalle. Oldsager.

L0 16/9. Tur til Gram. Afgang kl 08.00 fra kaser

nearealet ved Frederiksalle.

L0 9/9 kl 14.30 pa Aby bibliotek. Sommerens fund

- tag dine fund med. Der fortffilles lidt om Fin-

landsturen og vises billeder. Oesuden vises to

svenske naturfilm.

8
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