
- et voila5. Puds efter med en ren klud.

ler i handen.

igen med

Fartsmt indtil ravstykket har en form, du kan lide.

3. L~g et stykke fint (f.ex. no 500) sandpapir pa avisen

lidt v~nd pa - og fjern aIle de grove sliberidser.

4. Nu poleres med en pudseklud med en sjat Brasso pal - pa avisen el-

1. Man lmgger f0rst (af indlysende grunde) en gammel avis p~ bordet.

2. Herovenpa lmgges et stykke vandfast graft (f.ex. no looi sandpapir
~ (sand- eller andet) med lidt vand pa, Herpa slibes den ru overfla

de pa ravet af - eventuelt ved at udf0re sma kredsende bevmgelser

med ravstykket.

Ja, - det fandt vi jo ud af - vi, som var med til klubm0det 12 januar

i ar. AF hensyn til qem, der ikke kunne komme, gengiver vi recepten

for, hvordan det klares ved handkraft. Har man f0rst pr0vet d't, skul
Ie det vmre en smal sag at overf0re teknikken til et roterende 'maski
neri, hvis man har et sadant og viI bruge det. Medens det er en trml
som sag at slibe ~ten, der er mere eller lige sa harde som flint og

deslige ved handkraft, sa er rav et forholdsvis meget b10dt materiale,

og det er nemt : at fjerne den grove overflade ag polere det stykke,

der bliver tilbage~ fint op.

HVORDAN SLIBER MAN RAV

AMAT0RGEOLOGISK FORENING
AARHUS

AF OANSKE AMAT0RGEOLOGERS UNtON
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I sidste halvdel af det 19. og i begyndelsen af det 20. arhundrede

Ikke blot ar-aber-na, men ~~sten alle .europ~iske folk anvendte indti]~

begyndelsen af det 20. arhundrede rav til fremstilling af pibespidser

og cigaretr0r. Dette kan godt t~nkes at v~re en f01ge af en traditio

nel tro. der udstyrede ravet med, hvad vi nu ville kalde antibakteri

elle eller desinficerende egenskaber. Rav tjente ydermere et andet

formal i Katharina af Ruslands overdadige palads ved Tsarkoie Selo i

n~rheden af Sankt Petersborg. i dag: Pushkine i n~rheden af Leningrad.

I et af rummene var v~gge og loft helt d~kket med rav, og m0blerne i

det var belagt med det. Dette enestaende mesterv@rk blev 0delagt under

(jen anden verdenskrig.

.;
stykke r-av,

I middelalderen savel sam i nyere tid blev rav f0rst og fremmest brugt
sam pryd. sam smykke. Europ~iske museer rummer ofte fuldendte udsk~
ringer, dekorerede b~greO og sma ~sker. der er rene mesterv~rker, fordi

rav ganske s~rligt egner sig til at sk~re i. et forhold. kunstnere og
kunsthandv~rkere har udnyttet til det yderste. Ikke desto mindre ved-

.blev folk at tilskrive ra"vmagiske og helbredende egenskaber. Da f.ex.

i det 16. arhundrede prins Albrecht af Preussen sendte sine 0nsker am
snarlig helbredelse til Luther. var hans brev ledsaget af et storslaet

Ravs store popularitet i gammel tid kom til afslutning med det romer
ske imperiums fald. Den sidste omtale af rav fra den tid. der fulgte
umiddelbart efter romerrigets sammenbrud, findes i et brev fra Cassio
dorus. Theodorik den Stores (450 - 526) kansler. der overbragte hans
tak til en stamme ved 0sters0en for en gave bestaende af rav fra Sam
bia-halv0en. - "Vi hilser Jer". skrev Cassiodorus, "og vi meddeler Jer

at vi med gl~de har modtaget Jeres gave af stralende raVe Havet sk~n
ker Jer disse stene, sam straler med sa vidunderligt et lys. og alli

gevel fort~ller Jert sendebud. at I er aldeles uvidende am deres op
rindelse. selv am I var de f0rste til at modtage denne havets gave~~

FORTI DENS RAVVEJE (3)

rstranden :

8ehovet for at tage maskiner til hj~lp var vel nok mest patr~ngende i
gamle dege, da man t ILs t resbt e "pesne " °geometriske former sam per-Le r,
ravhjerter osv. og ikke sa meget nu i tiden. hvor man jo sv~rmer en
del for de naturlige former. Nu er problemet sa blot at huske at fa
sam Le ten he1 pasego de s-tare stykker med hJem n~stega ng• vis ka1 til

2



S.Sv.re ved s i'dan af.

Sa er der da bragt systematiseret orden i denne alvorlige sag, og am

de aventyrlige aspekter ma man jo blot habe, at de kan leve lidt vide-

Flinten, sam vi ved man tidligt erkendte var et sarligt materiale, b0r

nok holdes udenfor, saledes at vi far en underdeling af markstenene i

flint og (den resterende) kamp.

Sidenhen - efter at vi var blevet sten-bevidste, slog jeg efter i geo

logien og i mineralogien, men fandt ingenting am emnet, og leksikonets

udlagning af ordet kampesten's be~ydning syntes jag mest lignede en

bortforklaring. Endelig i "ordbog over det danske sprag" (bihd IX)

dukkede der noget op, der sa brugeligt ud. Det fremgik heraf - set med
mine 0jne - at kampe-sten simpelthen er mark-sten - afledt af ~et ro-

~ rske ord campus, der betyder mark. Kampesten, sam ligger der, jorde
de og med uregelmassige og forvitrede overflader, bliver da et 'natur

ligt modstykke til strandsten, sam er rene, pant afrundede og har

friske farver i overfladen.

Der var engang, da jeg havde en fornemmelse af, at en kampesten var en
sten sa stor, at der skulle en kampe til at 10fte den, og at der nok

var en forbindelse med kampeh0je, troldt0j og vatter m.m.rn.

~AMPESTEN m.v.

'-Her ender sa artiklen om det forunderlige rav, am ravets egen ejendom
melige historie, om dets betydning for samkvemmet mellem mennesker og

krige og for videnskaben, men ravels evne til at fascinere as viI sik
kert fortsatte langt ind i fremtiden.

blev nye anvendelser fundet for rav. Sarlig fandt man det v@rdifuldt

som kilde til kendskab til forskellige geologisks tiders plante- og

insektliv. Ravtr@ernes harpiks har ikke blot indkapslet planter og

plantedele, men ogsa utallige leddyr, insekt er-, ja, endog firben.

Sadanne fossiler har hjulpet videnskaben til at bestemme 190 plantear

ter og omkring 1200 arter af leddyr og insekter. Den viden, man heDi
gennem opnaede, har befordret forskning pa andre omrader. Den kends

gerning, at nasten aIle typer af rav-skove svarer til plantearter i
nutidens 0stasien og Nordamerika, f0rte til betydningsfulde opdagelser

ve dr-ar-ends den tids klima og bekraftede teorien om, at Nordpolen har

skiftet plads, og at der har varet forandringer i vor klodes klimabal
ter. Fjer, der er fundet i rav, forsyner pa lignende made ..ornitolqger

med vardifulde vidnesbyrd.



Kontingentet for 1981 blev pa basis af et omtrent u~ndret budget fast

sat uforandret til 45 kr for et enkelt medlem og 70 kr for et ~gtepar.

Kasse rerens regnskab blev godkendt.

Samlede indt~gte r 1979 4970 kr

samlede udgifter i 1979 3560 -

aver-skud 1410 -

aktiver ~r III 1979 6639 -

aktiver ~r III 1980 8049 kr

blev afviklet i god ro og orden og i overensstemmelse med dagsord~nen.
Formandens beretning for det for10bne ar blev accepteret af forsamlin
gen uden indsigelser. Formanden benyttede lejligheden til at fort~lle
am kommende aktiviteter i ar eller senere: 1) Oet overvejes at abne

for s0lvarbejde i Sct. Anna Gade. 2) Udstillingsmuligheder overvejes

fort10bende. Den nys afviklede udstilling pa Langen~s Bibliotek blev

en stor succes. 3) En gentagelse af Hamburg-turen viI blive S0gt gen
nemf0rt. 4) Hjemkomst-fester efter ture, sam dem, vi nu har haft til

Finland og Norge, viI blive tilg~ngelige for aIle, der 0nsker at v~re
med - ikke blot turdeltagerne. 5) Turen til Sverige er stadig under

udarbejdelse. Program viI senere fremkomme. 6) oer viI blive fors0gt
arrange ret en f~11es byttedag for de danske klubber L0 27 september

ar i forbindelse med et mede i unionsudvalge,t. "'-"

GENERALFDRSAMLINGEN 8/3 1980

Minera1er fra nord, syd, 0St og vest. Museumsstykker, sj~ldne minera
lar, almindelige ninaraler, p~ne mineraler, grimme mineraler.

Slibemateriale: Skiver og k1umper i righoldigt udvalg.

Facetmateriale: Ametyst, Topas, Turmalin, Kunzit, Citrin, Granat,
Stjernesafir, R0gkvarts, klar Kvarts.

Opal i flere kva1iteter.
Geologhamre (Eastwkng .seLv+a lgeli g l , Mejsler, Mukkerter. Plastik~sker.
Findings i Sterling S0lv og Nikkel.
Tromler og trom1emateriale.
UV-lamper og start udvalg i fluorescerende mineraler.

Kig indo Vi t r-a f Fes daglig efter kl. 16.30 samt Lar-deg formiddag og i-
0vrigt efter aftale. Ingen k0betvang. Postordrer ekspederes.

NB. Forhandling af slibemaskiner fra Diamond Pacific med oiamantslibe-~
hjul. Se annoncen i Lapidary. Andre maskiner kan skaffes.

2irgittevej 6
8220 Brabrand

JfJTERNATIONAL fHfJERALS & GEI'IS
v/~iels Schje1da~l, 05-253210

4Anr.once



4) f~0r rJut godt sammen med tandst ikker e1-

t.am ds ti k ,

3) Klem en passende portion 2-komponentlim

ud p~ et stykke papir, der ikke suger.

2) Anbring mosaik-materialet pa en model.

1) Underlag for mosaik for eksempel en skive obsidian

af passende tykkelse og form og st0rrelse.

rs
Her fort@ller Kirsten Munch am, hvordan man laver de mos~ik-smykker,

sam vi har set vist frem i klubben de senere gange:

SMYKKER AF STEN-MOSAIK

BestyrelsenIngemann Schnetler og ved et medlemsm0de.

Medlemmer, sam ikke 0nsker at fa deres navne f0rt pA sAdan en cirkule
ret liste, bedes venligst straks eller inden for en·uge efter modta

gelsen af bladet me~dele dette til
Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevnstrup,

8870 Lang~, tlf 06-467282.

Listen bliver uden oplysning am tilh0rsforhold til klubben. Den vil

desuden, for at forhindre, at der kommer ~lere eksemplarer i cirkula

tion end 0nsket, ~ blive uddelt til de medlemmer, der beder am den.
Anmodning herom sker til et bestyrelsesmedlem - mest bekvemt maske til

Der viI nu blive udarbejdet en medlemsliste, s~ledes sam det blev be
stemt pa generalforsamlingen.

MEDLEMSLISTE

rres p~ den k0rende ordning.

Der b18v fremf0rt nogle kritiske bem@rkninger am den praktiske side
ved kaffe/te-drikningen. Bestyrelsen overvejer nok, om der kan forbed-

Efter forslag herom blev det vedtaget, at der udarbejdes en medlems
liste, som kan udleveres til medlemmerne. Se videre herom nedenfor.

5

De ledi2? tillidsposter i klubben blev besat ved genvalg. Bestyrelsen
findes 3C~ s~dvanligt anf0rt p~ bagsiden. Suppleanter til bestyrelsen
er Thor·ild Nielsen og Inger Clausen. Rsvisorer er Martin Bramsen og
Sven S0~~ichsen. Revisorsuppleant er Niels Schjeldahl.



Trelde n~s er beliggende nord for Fredericia. Pa nordside~ er det be

gr~nset af Vejle fjord og pa syd0stsiden af Lilleb~lt. Ved Trelde n~s

findes lag af meget fedt Ler- fra t.er-t Le r-t i dens EOc2n-etage,: sakaldt

plastisk leI'. oette omfatter nederst r~dt leI'af nogle meters tykkelse

(Redn~sleret) og opefter et meget tykkere lag af blAgr0nt leI' (Lille

b21tsleretl. Mellem det rede og det bl~gr0nne leI'findes et sort lag

af nogle:cm-s tykkelse. oet sorte lag er rigt pA fiskerester, sk~l mm.

Lant med tak fra TORoENSTENEN og STENKLUBBEN ALS.TRELoE MS

Kirsten Munch

abeloneskal.Mosaik-materiale, jag hal' fors~gt mad: spektrolit, opal,

Slibest~v fra abeloneskal ar giftigt. Brug maske !

Evt. i stedet for B)-lO) Kom et tyndt lag 2-komponentlim ovenpa hele
mosaikken - fordeles forsigtigt med tandstikkeren - og lad det hele
t~rre 4-5 dage uden at s2tte fingre pa, hvis du ikke ~nsker polering.

12) Til sidst indfattes mosaikken, med mindre du hal' valgt at lave

fatningen f~rst og l~gge delene direkte i.

11) Hvad del' rager ud over kanterne kan forsigtigt slibes af.

10) Emnet kan nu planslibes og poleres.

9) Lad det hele t~rre i 2 dage.

B) Nar alt er pa plads, kommes lidt ekstra lim ned i mellemrummene.

oet kan lebe fra tandstikkeren i en tynd "trad".

7) Klam stykkerne p~nt pa plads med pincet eller tandstikkeren.

6) Ove r+a r- nu .mosaik-stykkerne fra din model til obsidian-skiven. Se

skitsen. Hvis du er meget langsam, sA sm~r kun lim pa et li11e

stykke af obsidianen ad gangen. '--

5) Smer et p~nt lag - ca 2 mm - pA nr 1).

GRAVES FACETMASKINER pA lager

MINERALER - RA ~oELSTEN - SMYKKESTEN - SJILoNE BJERGARTER - SLIBE

SKIRE- OG PoLERMASKINER - oIAMANTSK~RESKIVER - SLIBE- OG POLERPULVER

STENBUTIKKEN Borggade 3
8000 Aarhus C 06-190422

ANNmJCE ~-- -----
KJELO ROSE
MINERALIf~PORT



Indledende overvejelser: Vi ved (bla. fra en tidligere artikelserie i

STENHUGGEREN), at alt materiale i naturen er bygget op af godt og vel
90 forskellige grundstoffer - forsk~llige i Vffigt(atomkffirnen)og for

skellige mht. kemiske egenskaber (elektronbes~tningen udenom kffirnen).

Nogle grundstoffer befinder sig tilsyneladende godt alene med sig selv.

Andre danner villigt kemiske forbindelser med andre grundstoffer

godt nok kun med bestemte andre grundstoffer og i bestemte forhold,

men der er et utal af mulige kombinationer, molekyler. O~t er nu et

trffikved naturen, at molekyler (evt kun ~t grundstofs atomer) befinder

sig bedst i selskab med andre molekyler af samme slags. (II f0lger)

Redaktionssekretreren meddeler, at emnebunken, sam vore ellers sa flin

ke amend fatallige skare af indlffigs-yderehar holdt p@nt vedlige, har
naet bunden, og hvad g0r vi da ? ••• Vi har i lang tid v~ret meget

tilbageholdende ~ed hensyn til krystallografien - af.gode.grunde !
og det er da heller ikke sikkert, at den hermed begyndte sagsbehand

ling bliver gjort ordentlig fffirdig- af samme gode grunde - men sadan
set kan noget af krystallografien faktisk godt forstas, og vover vi as
nu 'ud i det, kan vi jo se, hvor langt vi nar med nogle sma bidder en-

ang imellem, nAr der er plads ••• Sp~ndende er det i allerfald ! ..

KRYSTALLOGRAFI (I)

r

fund, sasom sVffirdetaf en sVffirdfisk,en star skal af en nautil ,(blffik

sprutte) m.m.

I det plastiske ler findes gipskrystaller og konkretioner af tungspat,
manganspat, lerjernsten samt svovlkis. Tidligere betragtede man det

plastiske ler som praktisk taget fri for forsteninger. Oet har imid
lertid vist sig, at forsteninger slet ikke er sa sjffildne endda. De
hyppigste forsteninger er sakaldte sporfossiler, dvs. gravegange ud

gravede i havbunden af forskellige organismer (krabber, krebsdyr). 1-

Sffirlerjernsten-konkretionerne indeholder mange, sporfossiler. Bevaret
sam svovlkis kan der findes talrige stilkled af en s01ilje samt for
skellige muslinger og snegle. Sma lerjernstenskonkretioner kan inde

holde krabber ...Ved Tr-slde nass er dar- gjort flere berrssr-ke lsesve r-dd ge

?

.Oet plastiske ler har en betydelig geografisk udbredelse. Oet kendes
fra Nordtyskland (Tarras) fra England (London Clay) og fra Belgien.
Under det plastiske ler findes den askef0rende serie (molerformationJ.
Opadtil gar det plastiske ler over i en kalkholdig leraflejring (S0-

vind mergel). Intetsteds ses lagf0lgen tydeligt, idet det fede, pla~'
stiske ler er forstyrret af udskridninger.



06-937113Redaktion, Sven S0nnichsen, Agernvej 115. 8330 8eder

t1f 06-140100

06-194036

06-149521

06-143461

06-467282

Formand, Hanne Kunde, 80gevej 7. 8260 Viby J.

Sekret~r, J6n Svane, Hjelmsgade 43, 8000 Aarhus C.

Erik Jensen. Plutovej 8. 8270 H0jbjerg

Dolly Jacobsen. Augustenborggade 19, BODO Aarhus C.

Kasserer, Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14. Stevnstrup

8870 Langa

Bestyrelsen

Bestyrelsen

~
15 maj 19BOgerne indentil redaktionentil n~ste bladIndl~g

Husk f0r vi k0rer at fa at vide, hvor meget chauff0ren skal have for

turen. Det er ved at blive dyrt at l~gge bil til.

T~rtilmelding til J6n Olaf Svane eller Ingemann Schnet1er senest 1 uge
f0r.

L0 20/9 19BO. T~r til Salten-profilet, istidsaflejringer. Afgang fra
kasernearealet kl 09.00. Vandring i heden, kaffe has Dolly - maske be

S0g hos Schjeldahl. Husk gummist0vlerne.

tiloptaktLe 13/9 1980 kl 14.30 pa Aby bib1iotek. Sommerens fund og

0konomisk geologi veq Dolly.

J L0 30/8 1980. Tur til Fugls0/0rby pa Mols. Afgang k1 OB.OO fra Kaser
nearealet. Strandtur.

L0 14/6 1980. Tur til Lyby strand og Erteb01le og evt udstil1ing

Farvang. Moler og stena1der. Afgang kl 08.00 fra kasernearealet.

L0 31/5 1980. T~r til Trelden~s. Afgang kl 08.00 fra Kasernearealet.
Her kan findes pyrit, tungspat, maske lidt silkespat m. m.

On-14/5 - S0 18/5 (evt Ma 19/5 tidligtl. Sveriges-tur. Afgang finder
sted onsdag aften. Tur-detailler foreligger endnu ikke endeligt.

cementfabrik. Afgang fra kasernearealet i Frederiks All~.
T~r til R0rdal. Fossiler fra kridttiden vedL0 3/5 1980 kl 08.00 -

L~ 12/4 1980 kl 14.30 pa Aby bibliotek. Medlemsm0de.

B
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