
Det specielle regnskab for vrerkstedet forventedes at ville komrne til

at udvise en negativ sa1do pa grund af ti1stundendc indkpb af slibe-
. .

sten og savblade, og gebyret for anvende1se af maskinerne blev derfor

sat op til 5 kr pr gang, Bestyrelsen gjorde i¢vrigt opmrerksom pa, at

de udmrerkede slibemuligheder i vrerkstedet ikke blev udnyttet fuldt ud

af medlemmerne.

"-'Herti1 kan f!6jes, at klubben cfterhanden har crhvervet cn del lekture

og mnskiner foruden en del indkpbte sien, som ska1 s~lges ved en sene

re lejlighed. Kontingentet blev for 1980 fastsat uforandret til 45 kr

for ct enke1t med1cm og 70 kr for et regtepar.

sigt til de frer.~pdte mcd1eQmer, - kort refcreret:

sam1ede indtcegter i 1978 6567 kr (uden ¢rerne)
udgifter 5151 kr

overskud 141"6kr
overf¢rte aktiver pr 1/1 1978 5223 kr----
egenkapital 31/12 - 6639 kr

Klubben har nu 104 medlemmcr. Kassereren var syg og ikke med, men hav

de da i tide faet regnskabet beh¢rigt revideret og lavet en pren over-

forl¢b fredeligt, men blev ikke af den grund srerlig kortvarig, da for
skellige emner blev udkastet til debate

DEN ARLIGE GENERALFORSANLING, Lp 10/3

5 argang10 april 1979nr 1

~~TORGEOLOGISK FORENING
AARHUS

STENKLUB_J Y S K

medlemsblad

for

STENHUGGEREN



Du ved vel, at salmiakken stinker frelt! ? - Planl~g processen med

gode udluftningsmuligheder. G~r eventuelt det rneste af det udend~rs !
red

Organisk materia Ie fjernes let fra sten ved hjrelp af salmiakspiritus.
Man tager et stort Nescafeglas eller lignende med plastskruelag (metal
retses op). Heri kommes I del vand og 2 dele 3-dobbelt salmiak. L

stenen i, luk og lad det sta i 2 - 3 dage. Nu kan stenen igen tages ~

og pinde, mos m. m. skylles eller b~rstes af. Herefter lader man ste

nen sta og afdunstre i rent vand i 2 - 3 dage. Vandet skiftes j~vnligt.

Metoden er en fin udvej, nar man ikke kan komme ind i sprrekker" mellem

krystaller i druser og lignende steder, og nrensom overfor krystaller

ne, - den kan dog ikke anvendes pa vandopl~sclige eller "harede" mine

raler.

F~lgende lille fidus har jeg set i sj~llrendernes blad, "Lapidomanen",
som igen har lant fra "Mineralienmagasin".

BOTANIK PA STENENE

ref. Sv. S.

Martin

relsens sammensretning ses i~vrigt pa bagsiden. Suppleanter til
relsen blev Thorkild'Nielsen og Inger Clausen. Revisorer blev
Bramsen og Sven S~nnichsen, rev.suppl. Niels Schjeldahl.

Formanden, Hanne Kunde var pa valg og blev genvalgt med akklamation.

Erik Jensen og Dolly J. var ligeledes pa valg og blev genvalgt. Besty

besty-

opfattelse, at vi efterhanden rnahave faet sa mange sten hjem, at vi
kan fa virkelig meget ud af at bytte noget mere.

D~r har i det forl~bne ar v~ret bytte- og giv-v~k-stens-aftener,
i klublokalet og dels i tirsdagsklubben. Bestyrels~n ytrede som

stortsig, at der var ca fuld enighed om, at man hidindtil havde haft
udbytte af dette udbud af sten og fossiler og ~nskei det fortsat.

Handelen med sten i klubben blev taget op til diskussion. Det viste

medlemmerne fremtidigt selv medbringer service (kop,
r~repind m.v.) til medlemsm~derne, medens bestyrelsen
s~rger for resten.

Kaffe-te my. ved .medLemsmaderne kom op til debate De ForhoLdsvis fa

medlemmer (fortrinsvis damer), som har holdt den gaende hidindtil, er
omsider blevet tr~tte af opvasken. Eiter mange udtalelser om dette
vigtige emne, blev det vedtaget, at
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- f~rts~ttes side 4

FELDSPATER (husk J der er nu ialt 3 forudga ende bidder, hvaraf det

is~r vi! v~re en fordel qt finde den sidste frem (nr 4 1978) og se pa
figur I, (red.) -

HS

gult,VED I, at der er et mineral, der hedder STENHUGGARIT ? - Det er

tetragonalt og har formlen CaFe+3(As+302) (As+3Sb+30s) ?

- uden at anf~re navn og adresse - sa giv lige kassereren et prej !

\.._..;HAR DU BETALT FOR 1979? pa et girokort den 29/1 1979 i provinsbanken

med venlig hilsen, Else Hansen

Kursus er oindstillet i ~jeblikket, men man forventer at kunne begynde,
pAny til efteraret. Henv. er signeret:

Gemmologi er l~ren o~ ~delsten. JEdle stene er mineraler, der ejer s~r
lige egenskaber som sk~nhed, holdbarhed og sj~ldenhed. For at blive

gemmolog skal man gennemga et kursus, der er delt i 2 afdelinger, ele-

°mentar- , som slutter med en skriftlig pr¢ve, og diplom-kursus. Man

skal l~re om ~delstensmineraler og deres egenskaber. Den afsluttende

pr~ve bestar af en skriftlig og en mundtlig pr¢ve.

er i anledning af 25-ars jubil~umsudstillingen (de~ slutter 8/4) til

skrevet os f~lgende :

FRA GEMMOLOGISK SELSKAB, K0BENHAVN

Lisa Godske, formandMed venlig hilsen,

K~re stenvenner ! - Pa den fynske stenklubs vegne viI jeg gerne her i
jeres blad bringe en tak for den dejlige gave, vi modtogotil vor 10-
ars-jubil~um ! Og sd en hjertelig tak til ode enkelt-medlemmer, der
sendte os hilsener. Vi havde en meget vellykket f~dselsdagsfest med

~fin tilslutning, ligesom vor jubil~ums-udstilling forl~b godt med 1500

bes~gende.

Fra DEN FYNSKE STENKLUB :

ISO em lang. 63 em bred. Ca 1 m h~j. 4 sektioner med udtr~ksbakker.

Der er 5 bakker i hver sektion. 2 skyded~re ~ed spejl. Priside 300 kr.

P. Christensen, Ileibergsgade 232•th., 8000 Aarhus C.

GLASDISK SJELGESSE HER

Annonee
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~lineral Sammens~tning d 3 H ""Specielle bemeerkn .
% Orto g/cm

Adular 90 - 100 2,56 - 2,59 6 Hvid til glasklar,
Sommetider lyssk~r

Mikroklin 90 - 100 2,56 - 2,58 6 - 61 Krydstvillinger,
2 Gr~n feldspat,Ama-

zonit,er mikroklin

De samme inddelinger kan selvf~lgelig bruges for antiperthite Det sk
'---'

alene ved at s~tte Anti- foran. Uden mikroskop skal man ikke regne med

at se ret meget tyndere lameller end ca 0,05 nun,aLtsa den grover'edel

af ~Iikroperthit og opefter, men de pvrige dele er ansvarlige for lys

f~nomener i feldspaterne, og er derfor vigtige.

0,001 - 0,005 -

0,005 - 0,1
0,1 - 1

1

Cryptoperthit

~Iikroperthit
Perthit
Kali-feldspat og Albit

Perthit inddeles efter tykkelserne af lamellerne.
R~ntgenperthit - 0,001 mm

~Iodstykket til Perthit er Antiperthit (se figur I): En A1bitrig grund

masse med Orthok1as 1ame11er. Her b1iver navnene Lav-A1bit-Mikrok1in

Antiperthit osv. For'at kunne skelne de to typer rna man v~re fortrolig
med aibittvillingernes udseende. Som navnet siger, kan de afg~re,
hvilken del af feldspaten, der er A1bit.

(FELDSPATER)(Perthit og Antiperthit .•....)

Righoldigt udvalg i sj~ldne og sk~nne mineraler og slibematerialer. Af
nyindgaede minera1er kan n~vnes: Tarnowitzit fra Tsumeb og nrewsterit
fra Skot1and, Bloedit fra Ca1ifornien, Endlichit fra Mexico, Pyromor
phit og sk~nne fluoriserende F1uoritter fra England.
Slibemateria1er, tumb1ere, hamre og mejs1er, dopsticks, ~sker, ha1v
fabrikata til montering af cabochons m.v.
I stk brugt 10" stensav med nyt savb1ad s~lges for kr. 1.200. Denne
pris gre1der pr 1. april 1979. Derefter neds~ttes prisen med kr. 25 pro
maned ..
Efter samme princip s~lges 1 brugt 10" vibrator. Pris pr 1. april 1979
kr. 500, faldende med kr. 10 pro md.

HVOR L~NGE T0R DU VENTE ?
Postordrer ekspederes med returret.

Bes~g Birgittevej 6. Aben d~r dg1 fra 16.30 samt l~rdag og s~ndag. L~
nie 17 gar n~sten 1ige forbi (sta af pa Louisevej ved varmecentra1en).

Birgittevej 6
8220 Brabrand

International Minerals & Gems
v/Niels Schjeldahl 06-253210

Annonce
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Nir lyset spiller i den n~stbeds~e spalt~flade, kan man se 1inier af

lysref1ekser. Det er det, man udnytter til at identificere Albitlame1-

Ierne i perthitiske fe1dspater. Men har man en enke1t feldspat uden

perthitisk struktur, som viser tvi11ingerne, ved man kun, at det er en

P1agiok1as.

Endefladen stribet af
de to spalteretninger

Figur II

feldspaterne ved n~sten altid at have albittvi11inger. Disse tvillin
ger giver sig udtryk i en skarpt aftegnet stribning af den n~stbedste
spalteflade (den matteste). Figur II illustrerer tvil1ingdannelsen~

Alkali-stykke end Alkali-feldspaterne. Derimod adskil1er de sig fra

Plagioklaserne er Langt vanskeligere at skelne fra .hInanden i hand-

Orthoklas 80 - 100 2,56 - 2,60 6 (def) m~lket udseende,
ofte rpde farver

Sanidin 50 - 100 2,57 - 2,58 6 klar, til tider med

\..-Al,bit
1yssk~r

0 - 10 2,61 - 2,63 61 a Ib i t t v iLl ing e r2
Anorthok1as 10 - SO 2,6 6
Perthit SO - 80 2,5 - 2,6 6 - 61 stribning af Albit-2 lameller

Antiperthit 10 - SO 2,6 6 - 61 stribning mea Or-2 thoklas-lameller.

kr 250010" Say, komp1et

Trom1emaskiner fra kr 205

Kombinationsmaskiner fra kr 900

F. eks.:

- RA JEDELSTEN - SMYKKESTEN - SJJELDNE BJERGARTER - SLIBE

POLER1>fASKINER- DIMfANTSKJERESKIVER - SLIBE- OG POLERPULVER

MINERALER

SKJERE-OG

Borggade 3
06-190422

STENBUTIKKE~

8000 Aarhus C.

KJELD ROSE
MINERAL IMPORT

Annonce
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Peristerit er et frenomenmagen til de to perthiter. Det er et ret

sjreldent frenomen, fordi det foregar ved lave temperaturer og derfor

ikki srerlig hurtigt. Man ser oftere, at den oprindelige fCldspat er

blevet hurtigt afk~let og derfor ikke har dannet Peristerit. Nar peri

sterit dannes, sker det ofte sa hurtigt, at lamellerne bliver submi-

Mineral Sammensretning d H specielle bemar kn •, Anort g/cm3

Albit 0 - 10 2,61 - 2,63 61. (Antiperthit)2
Oligoklas 10 - 30 2,63 - 2,66 61. evt. antiperthit2

61.Peristerit 3 - 22 2,62 - 2,65 6 - lysskrer2
Andesin 30 - SO 2,66 - 2,68 6 - 61.antiperthit "--"

2
Labradorit SO - 70 2,68 - 2,71 6 - 61.labradorescens2
Bytownit .70 - 90 2,71 - 2,74 6
Anorthit 90 - 100 2,74 - 2,76 6

Her er set bort fra et vist Orthoklas-indhold, der i de albitrige Pla
gioklascr (Oligoklas, Andesin og sjreldnere Albit) giver sig udslag i
Antiperthit.

Plagioklaserne har en vis fordeling ogsa med temperaturen. Det ses
bedst af figur III.

temp. +.J
til .....
C13 ...~ ~ 0 +.J +.J
..!-' ..... "0 ..... .....

+.J 0 til C13 ~ ,..
..... bO Q) ... ;?; +.J

Figur III ..0 ..... "0 '..0 0 ........ ..... ~ C13 +.J O.~ 0 ~ .-l ~ ~
;::Q ~

\ Albit 100 90 80 70 60 SO 40 30 20 10 0
0 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100 , Anorthit
3 22

Plagioklaserne kan i~deholde nogle f4 'Orthoklas. Derfor viI Ortho
klasfattige Antiperthiter ofte besta af Kali-feldspat i en Plagioklas

i stedet for "ren" Albit.

6
Plagioklaserne inddeles ligesom Alkalifeldspaterne efter sammensretnin

gen, men inddelingen er foretaget udfra et teoretisk grundlag. Derfor
er det yderst svrert i handstykker at bestemme, hvilken Plagioklas, det
drejer sig om. Kun i ganske specielle tilfrelde kan det lade sig g~re.



Labradorit er kendt for frenomenet labradorescens og kan til tider i

dentificeres pa det. Labradorescens er ofte lyseblat ensfarvet, men

det kan ogsa vrere hvidt, Den srerlige finske Labradorit - Spektrolit -

viser, som navnet siger, hele spektret af farver foruden et hvidt lys-

Et andet frenomen, der bestemmer, hvilken Plagioklas det er, er aventu

rescens. Det er en refleksion af lys fra indesluttede flager af hCEIlla

tit. Vrertsplagioklasen er oftest Oligoklas, men ogsa andre Plagiokla

ser kan vise aventurescens, eventuelt me~ andre indeslutninger.

kroskopiske. Derfor giver peristerit sig ofte udslag i et hvidt eller
'yseblat usammenhrengende lysskrer. Man kan med sikkerhed sige, at en

Plagioklas med dette lysskrer er en albitrig varietet, men man kan ikke

skelne mellem peristerit og antiperthite

bestyrelsen
Endeligt program for turen fremkommer senere.

Et restbel¢b opkrreves senere. A conto betales senest l/S kr 500.-- til
Inge'mann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 Lan'!a.(06-467282)

Jysk Stenklub giro-nr. 1217380, eller postanv. Husk navn og adresse. !

ViI Du med ? - Hvis tiu kan bestemme dig hurtigt, viI du hjrelpe arran
g¢rerne ved at give besked straks !

Hanne Kunde, B¢gevej 7, 8260 Viby J. (06-140100).

Bindende tilme1ding foretages ved indsende1se af tilme1delsesb1ankett
ten, som er indlagt i bladet. Skal indsendes senest 20/4 til

3 - 31 dage med ture, blandt andet til Larvikit-pegmatit-

brud i Tveida1en.
og Evje,
Iveland:

Hjemkomst: ca l¢ 4 august.

Transport: bus (og skib).
Rejserute: Aarhus-Frederikshavn-Oslo
Overnatning i hytter e11er vandre hjem.

Pris: forel¢bigt opgjort til ca 1600 kr.
Ophold i
Kongsberg: 3 dage med ture ud til Oslo-omradet med masser af fossi1er

blreksprutter, graptolitter, trilobitter, brachiopoder, og
snegle, - og ved kildeomradet for rhombeporfyren. Minera1-

ture ved Kongsberg og til Kongsberg s¢lvrnuseum og s¢lvrnine.

fra kasernearealet ved Frederiksa11e, fr 27 (l¢ 28) august.Afgang:

7
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06-937113Redaktion, Sv S¢nnichsen, Agernvej 115, 8330 Beder

06-467282

06-149521
06-143461

tlf 06-140100Formand, Hanne Kunde, B¢gevej 7, 8260 Viby J.

Sekret~r, Jon Svane, Hjelmsgade 43, 8000 Aarhus C·

Erik Jensen, P1utovej 8, 8270 H~jbjerg,
Dolly Jacobsen, Augustenborggade 19, 8000 Aarhus C

. Kasserer Ingemann Schnetler, Fug1ebakken 14, St~vnstrup

8870 Langa

Bestyre1sen '

Indlreg til nreste b1ad til redaktionen senest 15 maj.

Tilmelding aIle ture (undt. Faxe og Norge) til Schnetler, 06-467282.

~n uge f~r. bestyre1sen

Fr 27 (l¢ 28)/7 - . En uges tur til NORGE - Se herom inde i bladet,s7.

Afgang fraL_ 23/6 k1 09.00.TuT til Tre11enres. Pyrit, Tungspat,

kasernearea1et ved Frederiksalle.

Ld 16/6 kl 10.00. Tur til Karleby Strand. S¢pindsvin, s¢li1jer , ...
Afgang fra kasernearealet ved .Frederiksa11e.

Fr-1o-so 25-26-27/5. Afgang fredag kl 19.00 fra kasernearea1ct ved

Fredcriksalle. Tur til Faxe, Stevns og M_n. Hajtrender, dolomit, m.rn.m.
Eventuelt bes¢g i flintevrerksted. Ti1me1ding 3 uger f~r til Schnet1er
tlf 06-467282. Antagolig i private biler - afhrenger af tilslutningen.

L~ 5/5 k1 07.45 prrecis ! Tur til Fur i private biler. Afgang fra ka
sernearea1et ved Frederiksal1e, Aarhus. (Vi ska1 med en bestemt frerge)

Nu starter sa tur-s~sonen ! Find f~rst og straks ud af, om du viI med

til NORGE - se det forel_bige program inde i bladet

Skovrup med forevisning af, hvordan man laver flint-redskaber.
Foredrag ved ark~olog OleL~ 21/4 1979 kl 14.30 pa Aby bibliotek.

PROGRAMJYSK STENKLUB

Her bliver vi n~dt til at afbryde for at give plads for programmet.Der

er kun en lille bid tilbage, og den kommer garanteret nreste gang. red

forts~ttes
J6n Svane

8

sk~r - aventurescens - fra indesluttede Goethit-flager.


