
Nu igen er der opstaet en ny klub: St~nklubben Als, - stiftet 111 1979

- 50 medlemmer, - formand Erik J0rgens8n, tlf 04-456280. Tillykke med

NY KLUB

Dolly

Pa Fangberget kunne vi knap nok sait t e faden uden 'at t r.ede pE, fossi 13r.

~ved Mj0sastranden oplevede vi den kyst af havbugten, s orn an fj er-n

fortid - for 6CO rni llione r- al~ siden - gik helt ind til Hamar, og
fjeldsiderne og i ve j ske r-i ngar-ne s t udar-ede vi de elds t e bj er-g art er-,
M0rkegr~Jn srne r-egd f endt vi ved Byrud, og vi fik at vide, at de r: i den
engelske dronnings krone funkIer en stor 'sQaragd fra detts brud. - Det

blsv til en dejlig oplevelse for os.

Vi var med, da Hedmark Geologiforening og Hamar Naturv~rnforening pa
fossiljagt i Ringsaker fandt spor efter den f~rste hedmerkjng (en

slags skolithos) - se det var storvildt !

Endelig - kom Ggsa jeg afsted til Norge efter at have feet Ores inspi

reret af stenklubbens' fine fund pa sorrmer-t ur-e n, ft.,seJoh. Ost.li, eek r-e+

t@r i geologi-foreningen i Hamar, b8s~gte os i foraret og blev da sa

glad for Hanne Kundes dejligo fl@skesteg og for fossil-kenderell Grethe
at hun pa staende fod tilb~d at bista med gode rad, hvis vi tog til
Norge.
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at hUsS2 hinandens artikler.

3) at dat er tilladt bladr-edek t er-er-ne, som de har gjort det t ii For-n,

2) at klubbens rnedlemmer kan abonnare p~ de andre klubbers blade for

ffiedelst20 kr pI' ~r for hver af de andre klubblade.

1) at samle/lave en samling af beskrivelser af ture. Denne samling viI

ikke blive offentlig tilg@ngelig, men den bliver fremstillet i 55 man

be aksemp La r-e r, at hver klubs bestyrelse f~r ~t eksernplar. Klubbens

rr.edle.arr.e r- ken henvende sig her med spar-gsrneI om ture og vi I For-habent>
lig s~lv bidrage til samlingen med lokaiitetsbeskrivaiser.

Forelabig har unionsudvalget besluttet

Unicnen er ret 10st sammenf0jet (- den har f. ex. ikke nogen bestyrel

sa). Klubbestyrelserne har nedsat et f~llesudvalg best~ende af 2 med

Iemmer fr3 hver klub. Dette unions-udvalg har f~et til opgave at re

pr~senter8 klubberne udadtil, arrangere f~llesture og i0vrigt koordi
nere sager af f211es interesse i overensstemmelse med de enkeltR klub

ters 0nskeT.

Ogs~ i Norge og iarbejcEt med de andre nordiske landes stenklubber.

SveI'ige ar dar dan net stenklubsunioner.

Formalet med unionen er at st0tte og drage fordel af hinanden p~ en
rakke felter, hv~r man efterh~nden finder ud af, at man har f~lles in

teresscr. Ma~ har t~~kt sig, at unionen kan benyttes til at letta sam-

med navn som anf0rt i overskriften.

Den Fynske Stenklub,

Jysk Stenklub,

Stenklubben Als,
S't e n ve nn e r-n e Keb e nh e vn ,

Sydvest-Jysk Stenklub og
Vestjysk Stenklub

Cer blev 21/4 1979 afholdt et f~118sm0de af nogle bestyrels8smedlemmer
fra nogle af de danske stenklubber. Man dr0ftede her muligheden for et

udvidet samarbejde mellem de danske stenklubber. Dette m0de blev fulgt
op af at nyt m0de i Odense 31/9 1979, og det blev her besluttet at

danne en union bestaende af

OMSK M1AH1RGEOLOGISK UNImJ , (OAGU)

det til Gulevende og kommende aisinger.
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red."STENHUGGEREN" offentligg0r gerne dine fors0gsresultater

Hvis du kan lide at experimentere og kan n~nne at ofre en p~nt poleret

sten af tiger0je af god kvalitet, kunne du maske fa lyst til at lagge

den i b10d i en saltsyre-op10sning i nogle dage ? - Resultatet skulle

blive en blond tiger0je. (Men det 8r altsa pa eget ansvar).

FOR OEM, OER FORETR~KKER DE BLONDE •

Du er velkommen til bare at kigge
eller fa en snak am sten.
Der er ingen k0betvang.

Venlig hilsen og gl~delig jul.
Aase og Niels.

Afl~g derfor et bes0g pa Birgittevej 6, hvor du i ro og mag kan f~
lejlighed til at s0ge det, du 0nsker.

OG SA FAR DU 20% RABAT PA ALT I DECEMBER MANED.
Fra vor rejse i sommer har vi hjembragt en del flotte 8jergkrystaller
fra Schweiz samt de sj~ldne mineraler Baumhauerit og Skleroklas, som
kun findes i Lengenbach i Schweiz. Endvidre H~matit og Pyrit fra Elba.

Af andet nyt kan naivn es Halotrichit ("koste" og trade), Vi vieni t i :;ma
fine krystaller, Korund, Thorianit samt Adular og Kyanit ~ra Schweiz.
Prisen pa den brugte 10" plansliber (Vibrator) e r- nu nede pa 4201,r.
HI/or Izen ge t a r- du vente ?

Birgittevej 6 finder du v8d at k0re ad Silkeborgvej til Gellerup-Cen
tret og dreje ned ad louisevej. Efter ca. 200 m drejer du ind pa An
nettevej og straks kommer du til Birgittevej. Endvidere gar Linie 17
n~sten lige til d0ren (stoppested pa Louisevej ved varmecentralenl.

Vi t r-e+Fe s daglig efter k I, 16.30 samt l ar-dag formiddag og iav rigt af
ter aftale.

Birgittevej 6
8220 Brabrand

INTERNATIONAL MINERALS & GEMS
v/Niels Schjeldahl 06-253210

SPAR PENGE VED K0B AF JULEGAVER

20 % RABAT.

Bestyrelseh har besluttet, at al handel ved m0derne skal forega i de
to sma studiekredslokaler. Der er ikke meget bordplads til radighed,
sg vi er desv~rre ikke i stand til at vise hele vort righoldige udvalg
af mineraler m.m.

Annonce

Be s t y r-a La en

~) dr0ftet muligheden for at lave en f~lles byttedag.

4) dr0ftat frEmstillingen af et f~lles ~lad, men dette er for81~bigt
skrinlagt af 0konomiske grunde.

Udvalget har videre
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S3vejen var sandsy~ligvis den f0rste, der blev fulgt af f0nikerne i

deres jagt efter rav. Den gik gennem Middelhavet og langs den atlanti

ske kyst til den jyske halv~, scm var basis for ravhandelen med 0ster

s~omr~dat. En anden stor europaisk rav-vej gik fra Massilia, nu Mar

seilles, som var et vigtigt hancelscentrum, fulgte Rhone og Rinen og

Den engeLske but egrielse for rav, amber, var l~nt fra araberne, og ro- "---"

~ern8S "~mbar" er oprindelsen til det navn, der bruges i nasten aIle

romansks og angelsaksiske sprog. P~ tysk fik det navn8t Bernstein, af

ledt fra Brennenstein - den brandende sten - et navn, der naturligvis

h~nger s~mmer. med ravs brandbarhed, med den str~lende flamme og den

lugt, ~Et udbrader.

De st o r-s t s mCEngder af rav - se vel hentet op fra havbunden, skyUet op
p~ strandsn Eller udvundet af jordlagene - findes ved Sambia-halv~8n i
den 0st~ige del af bugten ved Gdansk, som var kendt af romerne og ara
berne.

F~r istiden - i t8rtiartiden fr~ ~vre eocan til nedre oligoc~n - for

~el]em ~4 og 34 millioner ~r siden var de egne, der nu optages af

SkandindJien, Osters~en og de nordlige dele af Sovjetunionen, .Polen og
lV3kl~nd, d~kkat sf Lhyre skcve. Oisse rav-skove bestod for det meste
.:ifher-pi xsbo Ld.ige tr~er og specielt fyr, pinus succi ni f er-, der ma have

~aFt sto~ udsvadning af harpiks, siden man endnu· kan finde .ra~klumper

p~ flero kilogram.

Rav fra. ~sterseJens ky st sr- er kendetegnet ved sine fuldendte farver i '-
forskellige afskygninger af gullig-brunt, s~ fra de ~ldste tider var
det kendt sorn "Nordens guld", et navn, der yderligere blev r-et Fan-d ig
gjort aF, at det var sin v~gt vard i guld.

STENHUGGEREN nr 2 1979.Artiklen blev p~begyndt

FCRTIDENS RAVVEJE (2)

GRAVES FACETMASKINER haves p~ lager

MINERALER - RA ~DELSTEN - SMYKKESTEN - SJ~LDNE BJERGARTER - SLIBE

SKtRE- og PDLERMASKINER - DIA~ANTSKtRESKIVER - SLIBE- DG POl_ERPULVER

STENBUTIKKEN Borggade 3
8000 Aarhus C, OG-190422~1INERA LIi'jPORT

_~_:1_n_O_r_lC_E ~

KJEUJ POSE
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P,j den tid vaI'deI' ing8 n v0je i r1eLleme uropa, 0 g teEtt e sk0 v e • bjeI'gE- ,

mudder, sne og vilde dyr gjorde aIle I'ejser besveerlige og farlige. Scm

en f01ge heraf stolede man f~rst og frem~est pa vandvejen8, og det

sejlbare net mellem Weichsel-floden og Onjestr og Onjepr, der forbandt

0stersl2lenog Sortehavet, var ideelt egnet til form~let. Genne ravvej

b"d p~ 4 variat::'oner: Den fl2lrstebegyndte ved Canziger-bugtel1 C!g fulg

te t.Jeichsel, Buf" Pr-ipst , Onjepr og Don og gik vi dsr-e i As ien ned ad
Tigris og endte ved Den Persiske He vb ug t , hvorfra ravet. blev ekspeds>

Den mest betydningsfulde hRndelsrute, der fulgtes af romerske og ara
".biske ravjeegere, gik igannc rn, hvad del' i vore dage er Po Len , of, talri·
g~ vidnesbyrd 8r blevet fundat under udgravninger, dar hal' afd2kket
ml2lnterog andre objekter af romersk og arabisk berkomst s~m~Qn mad

'avdepoter, der.i virkeligheden var de skjulesteder, hvor en-gros

handlerne eller deres agenter opbevarede rave t , mens de vent ede pi3.k:<;

b8rnes ankomst.

Handel med rav begyndte for tre tusinde ar siden, da f~nikiske

kabrnnnc Fo r-e t og lange rejser for at skaffe si g "No rdens gu lo"

fra egnene omkring 0stersl2lenog darvee abnede et hdndelssam

kvern, der forplantede sig gennem he Ie Europa.

I det afsluttende bind af sin Histcri~ Naturalis giver den .romarska

historiker Plinius an beskrivelse af en af de romerske ekspeditioner,

der gik til egnene ved t3star-sl2lenog bragte viPldige rnCEngder af delt kos

telige stof med tilbage, har-imell.em ravblokke, del' vejede halt op til

6,5 kg. Blandt andet blev dette rav brugt til at str~ ud ovaI' cirkus

arenaen, hvor de store k~m~8 blev afholdt p~ Neros tid.

fortsatte over land til Dst8rs~en.



red.Alt p8 eget ansvar (dat er vi vist n0dt til at sigel.

Kartoffelvand skulle v~re godt at rense sten og s01vt0j i. L~g det ned

i. vand3t i I A 2 timer og tag det op igen.

Hvis det kniber med at fa den helt fine glans pa en tiger0je, sa pr0v

at kom~e an drabe eddike pa den, lad det v~re et par minutter og pol~r

sa igen.

Pyrit og marcasit kan friskes op ved at l~gge dem 1 b10d natten over ~

en opl2sning af 50 g oxalsyre i I liter vand.

NOGLE SMAFIDUSER for afpr0vning:

- f o r-t s e t t e s

8yen Kalisz i det nord~stlige Polen praler med en to-tusind-arig tra
r.ition, dar er opstaet af den gamle koloni, der stammer fra de romer

ske handels-ekspeditioners tid, en koloni, der var kendt under navnet
Calisia, og som utvivlsomt ligesom Wrocklaw var et af knudepunkterne

for ravhande len.

De romers~e og arabiske handelsmffindtiltuskede sig hovedsagelig rav

for genstande af jern og bronce, p r-y dvab an og fine k Ledevar-er-, Fra og
med det 6. ~rhundrede betalte de med guldm0nter, sam det bevidnes af
store ~~ngdar m0nter fra hele Middelhavsb~kkenet, fundet ved udgrav

r.ingar langs de ovenfor beskrevna ravveje.

Den nord0stligste af ruterne forbandt 0sters0en med Sortehavet og By
zans og gik langs Neva og onjepr. Rav var ikke det eneste produkt, der

impcrteredes fra Nord0steuropa, sam ogsa leverede kv~g, pelsv~rk og

fjer, idat de st0rste centre for handelen hermed la i de omrader,

hvor Venezia og Triest nu ligger.

Uen enden mu lIghad var at Felge Weichsel og Warta og sa ad mindre flo
der til Wrocklaw (Breslaul, son - at d0mme efter de mange ravdepoter,
der siden sr fundet der - ma have varat et af ravhandelens vigtigste

centreI'. Fra Wrocklaw blev ravet transporterat over land gennem Mghren
og videre til Norditalien. Pa denne rute la den gamle romerske koloni

Vindobona, et vigtigt handelscentrum, der senere blev til byen Wien.

ret til markederne i Den N~re Orient og specielt Persien.
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8estyrelsen

ikke pa valg i are De to afgaende bestyrelsHsrnedlammer 8I'

Ingemann Schnetler. Forslag, dar lilnskesbehandlet, rna Vill

ra bestyrelsen i h~nda senest B dage f~r generalforsamling8n.

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Aflaggelse af regnskab.

Valg af formand (hvi~ vedkommende 8r pa valgl.
Valg af bestyrelsesmedle~mer i henhold til § 4.
Valg af en 1. og en 2. bestyrelsess~ppleant.
Valg af 2 revisorer (uden for bestyrelsen).

Valg af en revisorsuppleant.

Fast set t eLse af kontingent for det kornmenda r-agnskebaar-.

Indkomne forslag.

Eventuel t.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
B.
g.

10.

11.

Formanden er

J6n Svane og

Der indvarsles herved til generalforsamling i JYSK STENKLUB L~ 3/3
1980 kl 14.30 pa Aby bibliotek med dagsorden iflillgelovene :

GENERALFORSAMLING

8esty r-e1ssn

Der bliver fri adgang p~ bibliotekets sadvanlige ~bningstid8r.

mer.

Udstillingen bliver naturligvis ikke s8 stor denne gang. Pladssn i
montrerne u dga r- ialt ikke mere end ca 6 m2• Ple n vi forventer de , at
udstillingen bliver et p~nt og interassant vindue ud met en omverda~,

der endnu ikke er kommet s~ intenst i kontakt med stenane som as. Oet

m~ da ogs~ nok v~re ulejligheden v~rd at se den for vore egna medlem-

Jysk scenklub 8r af Langenas bibliotek, Aarhus, blevet invite~et til
at udstille sten i bibliotek8ts montrer og udstillingsvindue og har

modtaget dette tilbud med take P~ udgivelsestidspunktet er ~lanerne
allerede vidt fremskredne, og man mener i bestyrelsen at havE sikret

sig s~vel folk nok til at arrangere som sten nok til at udstille.

7
STEN-UDSTILLING . LANGEN~S BILBIOTEK . 4/2 - 29/2 1980



06-937113.Reda~~ion, Sv. Sl2lnnichsen,Agernvej lIS, 8330 Beder.

tlf 06-140100.

06-194036.

06-149521.

06-143461.

06-467282.

For~and: Hanne Kunde, Bl2lgevej7, 8260 Viby J.

Sekr8~2r. J6n Svana, Hjelmensgade 43, 8000 Aarhus C.

Eri~ J8nsen, Plutovej 8, 6270 Hl2ljbjerg.

Dolly Jacobsen, Augustenborggade 19, 8000 Aarhus C.

Kasserar Ingemann Schnetler, Fug1ebakken 14, Stevnstrup

8870 Langa

25 februar 19"-,,Indl~g til n~ste blad til redaktionen senest

bestyre1senGOOT NYTAR :GL.'fJEUG JUL :

P~ rav-daaen 12/1 19S0. se i programmet ovenfor. skal vi f0rst hl2lre

lidt om rav og darefter prl2lve.om vi kan slibe lidt. Klubben skaffer

nogle sma billige stykker rav til et par kroner stykket. sam vi kan
I2lvaos pa, og sl2lrgerdesuden for slibepapir, polermiddel og klude.

Hdnne K\Jnde

Tur til Sverige i Kristihimme1fartsferien 1980. En sadan er under for
berede1se og paragnes at va~e fra onsdag aften til sent s endag, Pro

gram fDr tureh udsendes. nar det fore1igger. Husk at reservere tiden :
- og hvis du allerede nu v i I sikre dig en plads i b ussan , sa er der
.3bnet for tilme 1din_g (:3 I' til

V2rkscad8t i Set Anna Gade holder julelukket fra On 19/12 1979. Abnes
igen 1. gang i det nye ar On 16/1 19aO.

L~ 12/4 1980 kl 14.30 pa Aby bibliotek. Foredrag - mUligvis af finsk

geolo~ (Erik Lindberg) med film om mineraljagt.

L~ 6/3 1980 kl 14.30 p~ Aby bibliotek. Generalforsamling. Se dagsorde
nen i~de i bladet. Man mener. der bliver tid til at vise en sp~ndBnde

fi1m.

Le j/~ 1960 kl 14.30 pa Aby bibliotek. S0ren Bo fort~ller om s0pind
s vi~~:: andre pi zhude r-,

Le 12!1 198J kl 14.30 p~ Aby bibliotek. Slibning af rave Foredrag og
deGJrs~ra~ion. 58 ogs~ neoanfor.

JYS< ~;ralKLUa - PROGRA:'l


