
Fradag kom turen til turmalin, som vi samlede i Sannidal og p~ Kragerz.

oet sidste sted b0d ogsa p~ kobberkis, serpentin, olivin, og titanit

Tirsdag forlod vi L~vheim og drog til Oslo, hvor vi bes0gte Mineralo

gisk Museum, og derfra k0rte vi til SlEmmestad, hvor dar ,blev fundet

pyrit, trilobit, gr-ept oLjt , am:nonit og ortocer'atit,' Onsdag tiasogt e vi
Bjordam i Bamble, hvor vi dels handled8, dels fik lov til selv at S2m

Ie. Vi fik solsten, aktinolit, aDatit m. m. Torsdag gik turen til Evjs.

Efter lidt handel i "Thulitten" tog vi ud og f endt 'Togkvarts, albi~,
skriftgranit, beryl.

Vi sluttede opholdet med at bes0g i et privat brud, hvor vi fik mwl~g
had for at samle kvarts mad thulit og cyprin •....__.

L0rdag var rejsedag, hvor vi nAede til L0vheim Turisthotel i Sauland

Telemarken uden problemer. De f0rste dage blev vi her og tog t~r8
o~radet ved Saggrenda, hvor enkelte virkelig fandt s0lv. Oesudan fandt

vi £l_~~, feldspat, molybdanglans, ;rr'anater~. Dar ver- ogse lidt
trilobitter. Ind imellem blev de~ tid til at bes0ge Bergverks~GSe8t i
Kongsbe rg.

Vel hjemkommet fra NORGE efter en spandende mineraljagt m~ det vare p~

sin plads at pr0ve a~ genkalde sig nogle af de mange oplevelser, vi
havde undervejs.

28 juli - 5 eu~ust 1975.BRUDSTYKKER AF EN K0BSTADSDEGNS OAGBOG.
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Richard ~ixon 1973: This flag of your nation was car~ied to ths Moon

~~out spacecraft America during the Apollon XVII's mission. Presented

to the people of Finlend from ~he people of The United States.

7 - 19 dec 1972Nayte Kuusta. Finland.i.'!,.E.,f\JESTEiJENFRA SELVE MANEN.

Oat fclgende er text en til en montre pa geologisk institut. Helsing

~ors. noteret ned af Aase Trautner. Det udstillede var et lille finsk

~lag og Gvenfor detts

Sven

- - - Sa hvis du har fast nogle sten med hjem. der ser lidt mystisk u"-,,

t=kendt ud. sa pr0v at lade K.J. se p~ demo

::l6 PC32 og bortkomrnet -

DeI' akete ebenbart mere i forvirringen hin morgen. da vi kom hjem

aller var dat tidligere : KIRSTINE JENSEN efterlyser en portiGn sten

phlogo~it,apatit, en flad en, der var slAet i ~tykker m.v. fra den dag

da vi ledte e~tEr gul apatit (Bemble). Stenene menes vffiltat ud af kurv

Spidsen af min kniv kn~kkede deroppe, og senere gik der en tand, men

det sksl nu ikke begrades i gladen over at ganfinde en kasse med sten,

DeI' v e i: kcrnme t p~ afveje. - Te k og undskyld, forstyrrelsen til alle

dam. jag neede at ringe op forinden

OM ~ORG~STURENS KALAMITETER

Inger og Johan Clausen

Vi skylder Hanne, Jytte og J0rgen en varm tak for en velgennemf~rt og

u~bytterig tur. - TAK -

Vejrguderne var ikke ubetinget med os. da det 0sregnede flere af dage

ne, men det hindrede ingen i at g~ i aktivitet. Stort set var sol og

vind og regn nogenlunde ligeligt fordelt. Kosten'kunne vi heller ikke

klage over. Den var god og rigelig. men mAsks lidt uvarieret. Der

5~ullg ikke store evner til at gatte. hvad der var pa programmet til

morganmad og frokost. Cg s~ havde vi den sjov~ oplevelse at f0lge J0r

gens omvendelse. J0rgen var vores udm2rkede chauff0r. Han startede med

at grine 2T o s , na:r;-vi s t ava de r-und t , men han endte med at blive en a~

de ivrigste. og han fandt de allerst0rste zirkonkrystaller.

Hj9m~uran over Larvik-Frederikshavn gik fint og roligt. og det var en

trat flak. dar blev lasset af ved ride~uset s0ndag morgen kl. 0400•

=.2V ~~jj~tst lys bl~ ~3rvikit. barkevikit. mQlybja~o16ns. zirkon m.m.

store la~vikitbrud i Tvedalen. Her1W~5~3 S~j3t~ dag blev tilbragt
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sten er flint. Metamorfe bjergarter fzlger godt mad, mens sedimenter

Noget generalt er det sVffirtat sige. Man sar tydeligt, at flint er det

almindeligste pa den danske strand. Omkring halvdelen af de optalte

Til det formal tog vi en snor og 2 pinde til cpm~ling af en cirkel pa
I m2. Indenfor 2 s~danne cirkler pa strariden tog vi aIle st~nene fr2

og bestemte dem. Resultatet ses i den f01gend~ tabel.

Som nogen viI kunna huske, var vi en lille uds0gt flok p! M08sg~rd

strand en kold decemberdag 1977. Vi havde snakket am mineraler og
bjergarter i studiekredsen og ville pr0ve lidt af teorien i praksis.

\""""-STRANDTUREN

Aase .Trautner

Datte, din Nations Flag blev baaret Cf0rtl til Maanen ved Rumforskning

Amerika paa Apollon XVII's Expedition. Givet til dat finske Folk. fra

De Forenede staters Folk.

- og i cversattelse:

Nye mineraler fra Tsumeb og and~e lokaliteter Namibien: Anglesit.
Bayldonit, Beudandit, Boltwoodit, Carnotit, Cuprit, CuprcadaGit og
Key i t , Devellit, Oigenit, Dumortierit, Fluo!'it, Gallit, Gerrnanit, HeLi
landit, Jeremejewit, Kegelit,· Tsumebit og Brkenroser.
Fra Indien er der igen et parti M~nesten og Enstatit til slibning samt
forskellige fantastisk flotte indiske mineraler (Stilbit, HeLilandit,
OK8nit, Prehnit, Gyrolit, Natrolit og Scolecit).. .

Fra England er der et parti "Blue John" (Fiuorit), s~vel samlestykker
som til slibning.
En samling best~ende af 78 forskellige mineraler fra Skandinavien sal
~es for kr. 1.000. De enkelte stykker ca. 5x5 em. Liste tilsendes pa

\..._....-orlangende.
Dg s~ er der selvf01gelig stadig det righoldige udv~lg af andre mine
raler og s)ibemate~ialer.
Endvidere slibemidler, tumblere, slibemaskiner, hamre cg mejsler, dop
stioks, plastik@sker og halvfabrikata til indfatning af cabochons m.v.
Samlere af fluorescerende mineraler kan tilbydes en UV-lampe (langb01-
gel til indbygning. Lampen best~r af et 59 cm lysstofr0r C220 Vl mad
armatur 61,5 em. Samlet pris kr. 260,00.
NB. Prisen p~ den brugte 10" Vibrator med 3 pander Cheraf 1 ubrugtl er
nu nede pa kr, 470 pr 1. juli 1979.
Bes0g Birgittevej 6. Aben d0r dg~.fra 16,30 samt lwrdag og s0ndag. Li
nie 17 gar nasten lige rorbi (sta af pa Louisevej ved varmeeentralenl.

Postordrer ekspedares med returret.

NYT: NYT: NYT: NYT:

8irgittevej E
8220 8~abr3nd

International Mine~als & Gems
v/Niels Schjeld5hl 06-253210

NYT: NYT: NYT: NYT! NYT:

Annonce



Blandt lavabjergarterne er der flest graniter. Granit er den alminde

ligste intrusive bjergart. Sa det sr heller ikke sarto Pegmatit er kun

grovkcrnet granit. Oet spmndende bliver forekomsten af basalt og por-

Indenfor de metamorfe bjergarter dominerer den almindelige gnejs selv

f~lgelig. Derom er ikke meget mere at sige.

Flinten hentede isen selvf~lgelig fra vor egen undergrund - fra kalken.
Da kalken - og,de ~vrige sedimenter - meget let nBdknuses og fjernes,

bliver kun flint - og hardere sedimenter som sandsten og kvartsit

tilbage.

tamarfe bjergarter. '

Dett s b;11edee reg ent 1ig 'ikke scert . Arsagen 1igger j0 i istidens
gletschere. De gletscnere, der i sin tid ramte Moesgard strand, korn

hovadsai81ig fra Sverige. I Sverige findes metamorfe bjergarter med fa
og sma intr~sionar af lavabjergarter. oerfor finder vi langt flest me-

og lavabjergarter er absolut i undertal.

4
i , kvadrm 2. kvadrm

Matar.:orfebj.c. 116 80 196 33

l.1ylonit 2 2 4 2

mylonitisk gnejs 22 3 25 13

ajegnejs 13 8 21 11
ffietamorfskifer 19 9 28 14

amfibolit 4 3 7 4

alm. gnej s 43 54 97 51

andre met. bj. a. 13 1 14 7

Lavabj ergarter 27 25 54 9

granit 21 8 29 56

basalt 2 11 13 25 '-..,..;

pegmatit 4 2 6 .12

parfyr 4 4 8 t1

Sedimentare b j ,a. 27 16 43 7

konglcmerat 1 1 2

sandsten 6 7 13 30

kvartsit 14 9 23 53

skifer 1 1 2

kalksten 5 5 12

Flint 167 145 312 52



Hvordan det gik Faeton, som overtalte sin far, solguden Helios, til at

lade ham styre solvognen tV2rs over himlen, kan tjene Som advarsel. for

Man kan n2ppe begynde at berette om rav uden at t2nke pa den gr~ske

myte, som Ovid genfort21ler i sine "Metamorfoser~. De flesta har u
tvivlsornt allerede h0rt Eller 12st den, men dens charme er sa stor, at

jeg nok viI blive tilgivet, ner jeg resumerer den igen.

Middelhavskulturernes eftersp0rgsel efter rav fra Norden abnade han

delsruter, der fik stedse0arende betydning.

(Og her begynder sa pa opfordring en ny udfyldningsfeuilletcn (r)}

rtikel af Wladislaw Grzedzielski, Polen.

FDRTIDENS RAVVEJE (1)

J6n Svanaslut

Plagioklaserne graniter og granitpegmatiter er Albit-rige (Oligokles

til Andesin og i nogle tilf2lde endda Albit), mens Plagioklasarne

basalter og gabb~oer er Labradorit· til Bytownit. De 0vrige Plagiokla

ser er sj21dne.

Plagioklaser, der ikke viser nogle af disse kendetegn, kan k~n
sV2rt bestemmes. Hvis'man er i stand til at bestemme v2gtfylden, kan
man bestemme plagioklaser meget n0jagtigt. (se tabel i nr 1/1979).

FELoSPATER - sidste bid af denne kage, som vi fik 1. del af i Jan 1976

Jon Svana

Vores lille tur gav altsa en glimrende illustration af isens arbejde
for 10 - 15.000 ar siden. Oesuden fik vi et indblik i, hvilke bjergar

~ar, der er, og hvordan de ser ud. Med sin mineralbog i hand skulle
man nu kunne finde de mineraler, dar er st0rst sandsynlighed for at
m0de i Danmark.

Sedimenterne er overvejende ~andsten og ~vartsit. Konglomerat og ski
fer er dels sj21dnere, dels lettere nadbrydelige~ Selv vores hje~lige

kalksten er underrepr2senteret, men dog talrigere end de to andre.

fyrer. 8asalten kommer fra Skanee Dvs. at isen tildels er komme~ syd

fra. En enlig SkclitnossaDdsten (egentlig Skolithoskvartsit) unde~byg
ger dette. Pa den anden side porfyrerne. De kan V2re bade fra 0sters3-
en og Dsloomradet. Fordelingen af porfyrerne var 1 brun 0sters3kvarts

porfyr oi 3 rho~beporfyrer. Oat viser os straks, at isen ogsa har fa

et en del tilf0rt fra nord.
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Forskellige varieteter af rav findes i aIle verdensdele, men de fleste

varianter fandtes i 0sters0-egnene, hvor floden Eridanos if0lge de

graske sagn mundede ud i havet.

.r-e vv ej e .

Rav var af anselig vardi, og handelsmandene fra det gaml~ F0nikien fo

retog lange rejser for at skaffe det og afstak derved de f0rste store

Hvad var dat, der vakte interessen for rav hos Aristoteles, Platon og

da store romerske larde ? Svaret ligger i det graske navn pa rav:

"elektron". et oro. der danner udgangspunkt for den univers~lle beteg

neIss, der er falles fbr aIle sprog : elektricitet. Nar rav blev gne

oat med en ulden klud, kunne det tiltrakke lette vegetabilske objekter

i narheden, og det var denne egenskab, der knyttede elektron til Tano

mener, sorn blev observeret i forbindelse med Denne egenskab. Grakerne,

og tidligere utvivlsomt ogsa folkene i ~gypten og Den Nare Orient, be

tragtsja rav som en magisk sten pa grund af disse elektrostatiske e

genskaber, af dets dejlige farve og den kendsgerning, at det var let

og behageligt at r0re ved. Fra de aldste tider er rav darfor blevet

b~ugt som amulet, en talisman, der bragte lykke, frugtbarhed og be

skyttelse mod sygdom. I pulveriseret form blev det anvendt som med~'

cin. De t blev b rug t til pryd for kongar og krigere. oet var kvinder"s--'

foretrukne smykke. Oet vigtigste dekorative element i kong Tut·ankh

amons ber0mte krone i Cair~s museum er et stykke baltisk rav omgivet

af diamanter. smaragder og rubiner.

Oet virkelig interessante ved Denne legende ar ideen om, at rav har en

vagetabilsk oprindalse ("tra-tarer"). oette blev bekraftet i det at

tanda arhundrede og i det nittende arhundrede af forskere som Lomono

sov, Bock, Struve og andre. Aristoteles havde allerede varet pa dt

rette spar, nar han antog, at rav var en harpiks, eftersom det kunW

indeholde fossile planter og insekter, sam kun kunne vare kommet der

ind, hvis revet oprindelig havde varet i flydande tilstand. ~ilsvaren

de anskuelser blev fremsat i den ~omerske epoke af Plinius og Tacitus.

enhver ung mend, der i fremtiden kunne finde pa at f0re et rumskib u

den at hava erhvervet certifikat dertil. Tildragelsen endte ulykkeiigt

idet Faston, uden 0velse i at styre solvognen - kom for tat p~ jorden

med den og nar havda ~randt universet af. I sin vrede herover lod Zeus

sin lynstr~le ramme Faeton og kastede hans dede legeme i fioden Erida

nos. Faetons s0stre, heliaderne, blev forvandlet til poppeltraer, for

di ce havde spandt hestene for solvognen, og tarerne, de grad, stivne

de til draber af rav, som floden bar ud i havet •
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efter&ret med Skourup. Interesserede bedes ringe til Hanne Kunde.
en g2ngI Tur til flintrig strand og fremstilling af flinteredskaber

On 29/5 kl 19.00. Reng0ri~g af varkstadet.

L0 18/8 1979 (er Schnetler i Gram med en lille uds0gt gruppel.

JYSK STENKLU5S PROGRAM

(fortsatt9s)

I mere end ~O milli
oner ~r har ravstyk
kerne b~ret ioseile
planter og dyr • dar
giver et usadvanligt
billede af disss
fjerne tidars liv.

redGod arbajdslyst !

~pecielt meddeles af formanden. at Erik Jensens s0lvkursus. der ar
planlagt til torsdage. fors0ges flyttet til mandage.

Husk selv at se efter i de voksenundervisnings~rogrammer. der er kom
met frem i den sidste tid. am der er noget. du kan bruge: AOF's s0lv
kursus med Erik Jensen. Folkeuniversitetets kursus minerclagi.
Stenslibning. etcetera - "etcetara -

EFTERARETS"KURSER

MINERALER - RA ~OELSTEN - SMYKKESTEN - SJ~LDNE BJERGARTER - SLlaE

SK~RE- OG POLERMASKINER - DIAMANTSK~RESKIVER - SLIBE- OG POLERPULVER

STENBUTIKKEN Borggada 3
8000 Aarhus C. 06-190422

KJELO ROSE
~1INERA LIf'1PORT
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06-937113R8dekti~n, Sv Sannichsen, Agernvej 115. 8330 Beder

06-467282

06-149521

06-143461

tlf 06-140100Form3nd, Hanne Kunde, 80gevej 7, 8260 Viby J

Sekretar, J6n Svane, Hjelmsgade 43, 8000 Aarhus C.

eriK Jensen, P1utavej 8, 8270 H0jbjerg

Dolly Jacobsen, Augustenborggade 19, BODO Aarhus C

Kasssrer, Ingemenn Schnet1er, Fug1ebakken 14, Stevnstrup

8870 Langa

2estVl'slssn

I~d12g til naste blad til redaktionen senest 15 november.

8estyrelsen
---------------------------------------------------------------------~

T:.1 d~ h end lende : Fremover skal al handel o phar-e kl 14.30, sa lade s s orn

vi :'3:-' ve dt ag at , cg bardene skal ViEre ryddet.

onsdag9 kl 14.00 - 17.00 og 19.00 - 21.30.

Oarud0v5r nar varkstedet abent sam sadvanligt:

Hvis t~lslutningen er tilfredssti1len~e, fortsatter vi after nytar.

15/12.og17/1120/10,

f81gende 3 lsrdage:

Su~ en pr~va laver vi slibning i varkstedet fra kl 10.00 - 14.00 de

119.

AIle, der viI give en hand mad til r8ng~ring af varkstedet, er velkom-

L~rd3gs~0darne foregar som tidligare pa Aaby bibliotek den anden

dag i hver ~aned fra september.

L~ 3/12 k1 14.30.pa Aaby bibliotek. Julehyggem0de.

L~ 10/11 kl 14.30 pa Aaby bibliotek. Foredrag.

L~ 13/10 kl 14.30 pa Aaby bibliotek. Film.

Lz 6/10 kl oe.oo fra kasernearealet. Tur til R0jleklint pa Fyn.

Lz 22/9 kl OB.OO fra kasernearealet. Vesterhavstur med bes0g hos Mette

i Skjern.

~z 3/9 kl 14.30. Sommerens fund. AIle medbringer. hvad de fandt som-

mer8n~ 10b. Aaby bibliotek.

=n 5/9. Varkstedet ~bna~.---
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