
ger. J~vnf0r det kendte ordsprog om gr~spLrve cg kanoner. Meja:en hol

.des i et solidt greb s k r-at v2k fra det goo e s t ec , og man S_c!' ner'dt

ligB p~ mejslen. Med flere st0rrelser og for~er ~c mejsler ~3~ man

sel, der passer til hinanden og til stenen, er de f~rste fc~ut32tnin-

heldige resultater, det kan have, n~r vi fors~ger. Et bedra rasultat

fer man med et godt under'lag og den rigtige slag:eknik. Et ~~cerlag i
form af en god, solid 1~dars2k fyldt med sand cg tertiI ham~er ~~ mej-

De fleste af os Kender ha~~er cg mejssl og te u-Mekanisk rensning

bades i forskellige v2sker, aIle med forskellige sgenskaber.

omAu

ena
"-'dende sten. Kemisk rensning bruger de f2rreste. stenen skal

vi of test bruger. Hammer og mejsel, be r-st e , kni v , n~l 8:1:::::-F i ng

tages i brug for at fjerne biclogi og uvedko,v",en2e eller cvs r-sky-

de to grupper: mekanisk eller kemisk rensning. ~e~anisk rensring er

den,

Der er mange m~der at rense sten p~. AIle metodar falder

NOGET OM RENSNING AF STEN

komme ud af julepDsen.

gik i cvsrensstemmelse med programmet til M08sgaard strand. Dar var et

forbavsende fint frBm~~de, - en snes stykker vel : Vejret va~ r~ldt og
dejligt, men vi marlglede solens str~ler til at afslzrs ~delsts~3ne. s~

der m~ ligge mange af'dem derude endnu : Lidt s~ vi dB, car tIs\! pil

let op: at s0pindsvin. en liden sejd, nogle p~nt afrundede s~an til
tumbleren 0.0. Oet var en frisk tur, og vi havde bestemt gojt af at

ARETS F0RSTE TUR - - -
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Kemisk rensning : De fleste rensemidler er mere eller mindre aggressi

ve overfor mineraler. oet mildeste er vand. Det klarer man sig meget

langt med. De allerflests laver opb10des hurtigt i vand og kan deref-

Den mekaniske rensning er ofte kun en forberedelse til kemisk rens

ning. Man fjerner det 10seste og letteste. Mere genstridige ting op10-

ser man, det v~r8 sig skorpelav, alger eller karbonater omkring finere

mineraltrade. Man pr0ver sig frem med de forskellige nale, b0rster el

ler mejsler, alt eftEr stykkets karakter. Hele arbejdet gar jo ud pa
at fril~gge det interessante mineral eller fossil. Til fril~ggelse af

fossiler bruges ofte en elektrisk grav0rmaskine monteret med grav0rna'

eller et specialredskab. Man kan selvf0lgelig bruge nale og mejsler~

for handkraft, men den mekaniserede 10sning g0r arbejdet nemmere. Det

ar ikke en anbefalelsesv~rdig metode til mineraler. Mineraler sidder i

grovkornede bjergarter, som ikke splintrer sa let som fossilf0rende
ler- og kalksten. Desuden viI de uvedkommende mineralkorn omkring vort

eksemplar ofte lede st0dene ind pa eksemplaret, sa det splintrer, - sa

hallere bruge lidt mere tid med nal og pincet.

En nal kan lirke n~sten l0se korn helt af eller kradse genstridige~
skorpelav af, men b10de mineraler ridses. Pincetten er n~sten uundv~r

lig til at fjerne r0dder, mos og grenlav med, men der er forskel pa
pincetter. Splir.tpincetten holder godt fast, mens en lang, tynd og

b0jet ~n er god nede i hulrum mellem tynde krystaller. Er eksemplaret
s~rlig delikat, ma arbejdet forega under mikroskop, og v~rkt0jet skal

sa v~re ekstrafint. Mikroskopet forst0rrer en grov nal til et klodset
7-tommers0m. Desuden sker der en proportionsforvr~ngning pa grund af
mikroskopets begr~nsede skarphedsdybde, og man ma v~nne si~ til arbej
cet.

Den finere rensning er det bedre at bruge finv~rkt0j til. Enhver ud

vikler sine egne yndlingsredskaber, men oftest er nale pa sKaft, knive
og stive b0rster brugbare. Grovheden af v~rkt0jet afh~nger selvf01ge
lig af eksemplaret, der skal behandles. Stive b0rster anvendes til
store, grove ting, og b10de b0rster, fine' nale og pincetter til sk0re

eksemplarer. Meget sk0re og sarte stykker henviser man til kemisk
rensning. Det er absolut det skansomste.

2
kamme langt pa denne made, og 0velse er absolut en n0ovendighed. Dfte

skal man have oelt en sten uden alt fer store skader pa nagen af halv
delene. Her hj~lper en stor knibtang mec at godt bid. Kan man ikke bi
de stenen over ved at trykke med h~nderne, kan det hj~lpe med et hardt
slag med en hammer pa k~berne.



Syrerne skal have samme omhyggelige udvaskning som bIege~id18rne, men

ma~ skal bruge destilleret vand. Kalken i almindeligt vand viI nemlig

udskille uop10se1ige hydroxy-karbonater og oxider, der alcelcs ikke

pynter. De eneste mineraler, der ikke m~ beh~nd!es med vand eller ~p-

for en kort tid.

'--
Sorte overflader pa gedigen kobber, s01v og guld bmr man ikke fjerne.

De er nemlig tit naturlige og et sarligt mineral. Har man et pant

stykke, som en eller anden har "renset", og det ikke langere er blankt

kan en meget tynd salpetersyre. 1 - 3 %, brugt i 5 - 10 minu~ter g~re

undervarker. Salmiakspiritus viI give nasten samme resultat, ~en kun

rustpletter. Oxalsyre kan ikke a~vendes p§ karboneter, hvor dar altid

viI opsta pulveragtige oxalater pa bekostning af mineralet. Efter t0r

ring smuldrer det hen, og mineralet er vak.

oxelsyra. En 10 %

fjerner de flests

saltsyre. Et gamme1t husrad mod rustplatter siger

op10sning (100 g oxalsyre til 9 deciliter vand]

Belag og karbonater er tit 1ettest at fjerne med en 10 % saltsvre. Mad

omhygge1ig afpasning af syrekoncentrationen ken man endog fjerna ka1k

fra andre karbonater. Sa1tsyre p~virker mange minera1er, cg man ma

alts~ pr0ve sig forsigtigt frem. Rustbelag kan ikke altid fjernes med

gange s~ lang tid. for at der ikke ska1 vise sig uheldige bivirknin

ger. Andre ting, man fjerner kemisk, er belag, fcrskellige karbonater

og 10se materialer. L0se materialer fjernes lettest med bedning i 10 -

20 % brintoverilte. Denne metode kendes fra slemningen af· fossi:f0ren-

.de ler. Man bliver ved, til alt er ti1fredsstillende.

10

vareste forsigtighed. Badning i salmiakspiritus og blegemid1er

flere dage. Derefter bades i rent vend ~ed hy~~ige V3ndskif~

Meget genstridig biologi bruger man ammoniekvand til i en stark oples

ning - 1 del tredobbelt til 2 dele vand. Oat giver i langt de fleste

'- tilfalde skader p~ mineralerne og m~ derfor kun bruges ~ed allerst0r-

Kradsere er blegevand. klorin eller natriu~hypok18rit (kart barn her

mange navne). Her kan der blive tale om skader. sa dat er altsa bedst

at pr0ve sig frem.

b0rste Efter opbl0dning. Alligevel e~ dar tit nogst tilbags. 0; er man

vanskelig og viI have det vak. m~ dsr andre ~s~~dsr til. HE~ti~ bruger

vi blegemidler. Mildest er brintoverilte. En st2~k oD10snin~ [ca 10 %1
atser organisk materiale vak og lader minereleL i fred. med mindre det

er manganilter. De bruser starkt op. og ~an skel skynde sig at hive

emnet op igen og skylle.

~
J

ter let fjernes med en b0rste eller en n~l. Alger kan skures 37 med en



at holda salte i opl0sning er st0rre vad h0jere temperatur end ved la

vera. Dette far en s2rlig betydning, hvis det p~g~ld8nde salt findes
op10st i vandet i sa store m~ngder, at opl0sningen er ved at 'v~re m~t

tet. Dette sker igen nemmest, hvis det pag2ldende salt er tungt opl0-

seligt. sam f.ex. calc~t. CaCD3 . I op10st tilstand er calcit dalt i
Ca-ioner, skrives Ca++ • og carbonat-ioner, C03++ • Nogle af carbonat

ionerne forekommer dog sikkert i forbindelse med brint. sa de danner

b icer-bonet+d oner, HC03f • (Plusserne (+J og minusserne (+) angiver de

elektriske ladninger. sam de pag~ldend8 atomgrupper har). Hvis vi ind-

~
og

til

Der sker ogsa noget med vandets temperatur. Den stiger om sommeren

falder am vinteren. Det forholder sig nu saledes. at vandets evne

og bringer med sig masser af eroderet materiale i fo~sk811ige korn
st0rrelser. Det grove grus aflejres hurtigt, og det pr~ger sommerlaget.
Om vinteren stopper tilf0rslen. men aflejringen af det fine stenmel

forts~tter. Et helt ars aflejringer kaldes et varv.

s0erneerne efter istiden: Om sommaren l0ber store m2ngder vand ud

I fcrrige nr begyndte vi med at se pa, hvad der skete i smeltevandss0~

DANN::LSE AF AG,I\T,GEODER. SEPTARIER m.m. af sedirnent e r- oprindelse. II.

Nye slibematerialer e~ hjemkommet i mtndre klumper, for eks. tr~-agat
Botswana-agat. blA avanturin. slangeskinds-agat. mos-agat og ametyst.
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Der ligger en ukendt gerning
og venter pa hver og an.
Den ene skal 10se en gaade,
den anden skal 10fte en sten.
Men gerningen - stor eller lille -
er lagt et sted pa din vej.
og skal den 10ftes i lyset,
da skal den 10ftes af Dig.

ENDNU EN GANG ET OPBYGGELIGT VERS - Denne gang af en ukendt forfatter.

Jon ~13f Svanehver gang menKe pr~ver.

4
l~sningar. er mineraler. der op10ses heri. Oat siger sig salv. Alfa og
o~ega i mineralrensningen er forsig~ighed. talmodighed, erfaring og



Nutidige havbundsundersl2lgelser har vist, at bunden er t2t belagt mea

knolde, noduler, der indeholder jern (Fe l , nikkel (Ni), cc bo lt (CoL

og mangan (Mn). Mange af de omr-ade r , hvor man i cag kan fines cg serale

I 21dre sediment2re bjergarter, hvor det hele er haordnet under start

tryk og ved hl2ljtemperatur til skifer eller sandsten, findes ogsa kon

kretioner, og det viI nu V2re naturligt at antage, at ogsa disse er

dannet udaf en kolloid op10sning ved sedimenteringen. Dan aktive kol

loid er ikke altid en CaC03-kolloid, men er f. ex. hyppigt kollDide~

af kiselsyre, Si04 ' slIer af ferrihydroxid~ Fe(OHJ3 •

smelte-s2son kommer v2ksten af en bolle i reglen til en ends. Den op

naede st0rrelse er 2 - 10 cm. I 1l2lbetaf nogle fa ar haordner bollerne

ved afgivelse af vand, og derefter har vi sa den f2rdige lerkonkretion

- kittet sammen med caloit. Det omgivende materiale bestar derimod af

~ letsmuldrenae skiftende lag af ler og grus.

den f.31gendeVed overlejring af groft materiale i st0rre m2ngder

Denne proces foregar jo nu om vinteren, hvor vandet er forholdsvis

ro - men plumret til med fint stenst0v, cg det er kla~t, at dette haon-

\....__-ger fast i klumperne ogsa . Vel ankommen til bunder, af sz en v i l sede n

en mineralsk syltetl2ljsbolle flades noget ud pa grund af tyngdekraftsn

og bollens plasticitet, indtil der er balance meG bollens elektriske

sammenh2ngskr2fter. Nede pa bunden kan v2ksten fortsaotte mec o~:ag~lse

af udf21dende kolloid og bundf21dende lerslam. Den runde af71adede

form er en ideel standardform, men da der ofte sker en e18ktr:s~ pola

risering i klumpen, ~an v2ksten blive langstrakt, ligesom.der ken kom-

'me gev2kster pa klumperne, sa i virkeligheden er der en rig mangfol

dighed af former. Hertil kommer sa yderligere, at klumperne pe grund

af, at de er klistrede, ofte sidder pa eller omkring noget, - sten,

der er tabt fra sV0mmende isblokke om sommeren, slIer orga~iske vrag

rester.

slags mellemting mellem en op10sning og et fast s:of. Man ~alcer det

en kolloid op10sning. Sadan en klump er gel~-agt:g og k12brig. St0der

to klumper sammen, ma vi antage, at de klistrer sig sammen. Vi.5gten er

st0rre end vands, saledes at klumperne begynder at synke til bunds,

nar de nar en vis st0rrelse.

men med et forholdsvis stort antal vandmolekyler noget, Mor er en

5
ledningsvist t2nker os, at vandst er ~2tt3t med c~13st cal:i: C~ vin-

t 8 ren, sa v i l dsrom s0 rnrnere n , nart arnper e t uren s: igsr , i(_ unne 'J p 121S as

ncget mere. Nar det sa igen blivsr vinter, vi: cs::e ti:skc: j:iv3 til

et overskcd , der bsgynder at udf zeLd e sig. Ujfi.5:c=~SBn s ke r- v i Ll i g t 0-

veralt i vandet. Ionerne begynder at klumpe sig sem~en cg denner sam-



I kridt og kalksten findes konkretioner af calcedonformen flint i me

get varierede ydre former. Dannelsen af flint-konkretionerne er be

gyndt med udskillelse af kolloid kiselsyre. som der har v~ret store

rn<Engderaf. i et i0vrigt calcium-karbonat-rigt bassin. Vi kan nok fo-

En lignende indre struktur finder man i nogle bjergartdannelser af li

monit og bauxit. Kuglerne er her dannet som smaklumper af kolloide

jern- og aluminium-op10sninger.

Et lignende tilf~lde haves i. hvad man kalder oolitisk kalksten. Det
er en bjergart. der er dannet ved. at der i rindende vand10b er udf~l

det sma calcium-karbonat-kugler. mad diameter 1 - 2 mm. som. sasnart

ae har naet Genne st0rrelse. er skyllet ud pa dybere vand. hvor de sa~

er bundf21det i store m~ngder. Senere er der sa sket en sammenkitning.

en sammenpresning og en h~rdning.

Nogle specie lIe konkretioner. Man kan i kalk-rige bjerghuler finde
nogle sma saKaldte fuglerede-konkretioner. som dannes af nedfaldende

vand i fordybninger i hulens bund. De bestar mest af calcium-karbonat.

der udf21des fra vandet. fordi dette fordamper. Abenbart har man manto

at en fordybning med sadan en samling Kugler mindede om en fuglerede

med 2g i.

forekommer pa havbunden pa grund af underS0iske bjerge og dale. varme
omrader (hot spots) og havstr0mme.

fra

der

foregar vandfordamrning

forskelligartede milj0er.

hele tiden sky11es ud i dRt. medens der

ov~rfladen. Man b0r ogsa t~nke pa de

Nar vi forlader de forholdsvis sma istids-smeltevands-s0er og t~nker
os g~l-dannelsesprincippet (en g~l er det samme som en kolloid) over
f0rt til st0rre eller mindre havomrader. ma det n0dvendigvis medf0re

visse ~ndringer. Da der her er sa store vandm~ngder involveret. bli
ver der ikke i samme grad tale om en varvdannelse. Processen ved dan
nelsen af en bolle ma have mulighed for at str~kke sig over flere ar. ~
og der ma saledes kunne dannes st0rre klumper. Ellers kan man jo da

godt betragte et hav som et inddampningsbassin. idet frisk materiale

6
agatar. geoder og septarier. var for mange ~r siden havbund overstr0et

med kolloide klumper. Man er begynct at samle disse nodular for at ud
vinde mangan og andre rnetaller af cern til i ndus t ri el anvendelse og har
fun~et. at de. medens de endnu befinder sig i at overfladelag. allere

de er ved at v~re h~rdede. Som indgaende v~sentlige ingredienser i no

dulerne n~vnes ogsa barium (Ba) og strontium (Sr). Den f0rste af dis
se leder umiddelbart tanken hen pa de tungstens-konkretioner (BaS04).

vi finder nede langs Lilleb~lt.



I skifre, der indeholder jern og svovl, finces ofte fossile havdyr.

,vis kalkskaller er blevet udskiftet med pyrit eller markasit. Ikke

sj~ldent forts~tter udskillelsen af pyrit og markasit udenpa fossilet.

sa denne er kommet til at sidde som en karne indeni konkretionen. Ogsa

i vore hjemlige ler- og mergel-aflejringer findes pyritkonkretioner.

Fra det fremmede Kender vi de meget speciel:e pyrit-501e, dar Kommer

fra olieskifre i Illinois. Udfra vort kendskab til dannelsen af disse

skifre er det naturligt at antags, at de skiveformade konkretioner er

dannet som tynde, cirkul~re strukturer pa b~nd~n af et synke ce bassin

af sort mudder. oet sorte heri er henfaldende rester af orgenisk mate

ri~le, som ar leverand0r af betydelige ~2ngd2r af 5vovl. Efter en 5e

nere overd~kning af ler og andre sedimen:er og pa grund af et stigende

tryk er vandet blevet drevet ud, og uckrystalliseringen af pyritsolsne

Konkretioner af jern-sulfid. Pyrit og markasit er begge jernsulfid.

FeS2 ' men de har en noget forskellig opbygning. oet er ikke altid let

umiddelbart at afg0re. om en FeS2-konkretion er der. ene eller anden

form. Jernsulfid forekommer ofte som bindemiddel i konkretioner af

kvartskorn. der er kittet sammen. Ved forvitring dannes brunjernsten.

som rustfarver de omgivende sandskorn.

I Navajo-land i Utah findes nogle konkreticner omtre~t s~ store som

valn0dder. De er bygget op som en karne med en kappe udenom. Kappen
bestar af skarpe usorterede kvartskorn, der er kittet sammen at limo
nit. K~rnen er opbygget af uregelm~ssige lag af fine og grove l~st

sammenhangende sandskorn. Den oprindelige substaGs. der har ho:dt sam
men pa de indre dele. er v~k. Antagelig ha~ det v~ret en jernholdig

kolloid, som senere er helt eller delvist brugt til dannelse af skal
len. I Pennsylvania n~r state College findes en oolit. hvis boIler er

sma calcedonkugler med koncentrisk lagdeling. I midten er dar et gan

ske lille hulrum, der er omgivet af et tyndt lag kvartskrystaller.

Kugler p~

Ce o~rinde
der er ud-

Ved st. Lawrence river i Canada findes nogle kvertsittiske
st0rrelse med en baseball, der er ensartede helt igennem.

lige korn i kuglerne er kittet sammen af kvartskrystaller.
f~ldet af en kolloid silicium-op10sniGg.

7
restille os, at disse kolloide kiselsyre-klumpa~ ha~ samlat s~g p~

bunden som kl~brige masser, nogle steder i s~ st=re m2ng~er, a: de e~

10bet sammen og har dannet udflydande leg. Sa~5re sr ~e bleve: over

d~kket med nyere slamlag og er h~rdnet vet afgive:se af var~. De bund

dyr, s0pindsvin o.a., som levede i vandet P6 can tid, er i st=rt tal

blevet h~ngende i de klistrede klumper og er ~levet til fossiler til
lige med vraggods som d0de fisk og planterester.



De mineraler. der er udkrystalliseret senest, fremtr~der ofte som me-

AIle de n~vnte stoffer er utvivlsomt i en eller anden forbindelse op
rindeligt blevet samlet op som stenmel, der har h~ngt ved og er blevet

optaget i de kl~brige noduler af kolloide opl0sninger af kiselsyre.

calciumcarbonat o.a. ved disses dannelse. Siden er der sa sket en -af

givelse af vand og udkrystallisation som beskrevet i det foregaende.

Oat yderste lag af en sediment~r geode bestar af en calceoon-varietet,

chert. Indenfor f0lger normalt et lag af krystallinsk kvarts, som mu
ligvis er det eneste, geoden indeholder. Siddende inderst pa kvartsen

findes dog ofte veludviklede krystaller af andre mineraler. Calcit
findes ofte som romboedre eller prismer, der er afsluttet som romboed

re, eller som scalenoedre, kaldet hundet~nder. Efter calcit eller sam

men med den kan forekomme grupper af dolomitkrystaller med buede rom
boedriske flader. De har som regel en karakteristisk gul farve. Hvis

jern (Fe) findes st0rre m~ngde end, hvad der svarer til urenheder,
kan man v~re vis pa ogsa at finde pyrit, h~matit og/eller goethit

sma krystaller. Kobbermineralerne malakit og azurit kan findes i sma

m~ngder som omdannelsesprodukter af andre kobberholdige mineraler. Vi

dere kan findes sulfider, s~dvanligvis chalcopyrit, sphalerit og gale
na, ligesom man lejlighedsvis kan finde flusspat i sma m~ngder.Mangan,
titan og nikkel kan forekomme i sma m~ngder i krystaller af manganit,

rutil og millerit. Ogsa coelestin, strontiumsulfat, SrSD4 kan v~re 8~

af ingredienserne i en geode og fremstar sam farvel0se eller sva~

farvet, ofte blaligt. Specielt kommer der nogle meget flotte lysebla

druser fra Madagaskar. sam helt overvejende bestar af SrS04 og er dan

net udfra en strontium-sulfat-kolloid-bolle.

GaDder. I nogle tilf~lde har konkretionerne udviklet sig med hule cen
trer omgivet af en skal, der best6r af kisel og andre ting. Hulrummene

er s~dvanligvis bekl~dt indvendigt med krystaller, der er vokset imod
midten. Sadanne konkretioner kaldes geoder. Geoder, som findes i sedi

ment~re bjergarter, har kuglen sam hovedform, men de har normalt en

mere uj2vn og nubret overflade end geoder, der er dannet i magmakamre.

St0rrelsen kan variere fra valn0d til flere fad over en diameter.

I England, Folkstone, findes der i leraflejringer nogle markasitkon
krationar mad et bregne-agtigt udsaende. Dette dendrittiske udseende
viser os, at de orto-rombiske krystaller er vokset ved direkte udf~ld
ning fra en op10sning, idet dannelse af konkretioner udfra kolloide
klumper normalt f0rer til t~tte kugleformede masser.

er herefter tilendebragt.
B



Mange har allerede givat tilsagn om deltagelse i ture~, men jeg tror,

der viI blive et par ekstra pladser, s~ hvis du skynder dig, kan du

Vores sommertur vil i ar komme til at ga til Frankrig i egnen omkring
Strasbourg i tiden 4/7 - 12/7 19B1. Undskyld det ikke ar komm8t i bla
dets januar-nummer, man vi var pa det tidspunkt ikka f2rdige med fast-

12ggelse af tidspunktet og den andaliga placering af turen. Darfor har
jeg kun talt om Denne tur pa de sidste 10rdagsm0dar.

TUR TIL FRANKRIG

red'8jS ende i n2ste nummer af bladet).

stalliseret udefra og indefter og er afs:uLtet forinden med et hulrum,

kalder vi dem geoder. (artiklan forts2ttes og bringes maske til

Konkretioner vokser normalt indefra og udefter. Hvis de

get fine eksemplarer,'der er som skabt for samlere af mikro-mounts.
Nar f0rst kimen til en krystal er dannet, viI den forts2tte med at
vokse, sa12nge der findes moleky18r af cens egen slags tilbage i op-

10sningen (hvis d~n da ikke bliver overgroet af andre krystallerl.

Hvis udkrystallisationen foregar tilpas langsomt, viI der kun· dannes

fa kim. Man kan saledes af og til finde geoder, hvis indre er helt.el
ler delvist domineret af en enkelt eller nogle fa krystaller.

Stort udvalg i slibemateriale og vedn2ng til ir,jfa:ning aT s~ykker.

Tumblere til tromlepolering af sten leveres fra la~er. Vi h=r inden
kursstigningen sikret os et parti, som s21ges til gam~el pris.
Silicium-carbid, slibesten, polerepulver, ska~8:oner, savblade m.~.
Mineraler fra alle verdensdele i sk0nne 8g/ellsr sj21dne samlerstyk
ker. Af nye mineraler (Unika) lige hjemkommet kaG n2vnes:
fra Elmwood Mine, Tennessee:

Sphalerit (honningfarvet), Sphalerit pa Calcit, Fluorit-kuber
(bla-violette) pa Sphalerit

fra Tsumeb:
Malakit efter Azurit + Dioptas

fra Fort Wayne, Indiana:
Fluorit-kuber (gule) p~ matrix

fra Peru:
Pyrit-oktaedre

Disse sk0nne stykker skal ses. Kig ind. Vi tr2ffes daglig efter
kl. 16.30 samt 10rdag og s0ndag efter aftale.

PS. Har du sikret dig det rigtige v2rkt0j til 30mmerens sten-jagter?

a~rc:--=vej 6
3223~~;;brand

INTERNATIONAL MINERALS & GEMS
v/Niels Schjelcahl, 06-253210

Annonce
9



MEDLEMSSKA9 AF DANSK GEOLOGISK FORENING. Det blev vedtaget enstemmigt

at malde klubben ind i n2vnte forening. Gebyret er 150 kr om aret.

Madlemsskab betyder. at klubben far tilsendt foreningens publikatio-

KAFFEARRANGEMENTET. Oet blev vedtaget med stor tilslutning, at hver

iS2r selv medbringer, hvad man har brug for, service, kaffe/te samt

fort2ring, og denne nyordning tr2der i kraft fra og med 1. klubm0de.

efter sommerfarien. HU~K DET !

~
For 1982 fastholdes kontingentet pa 45 kr for enkeltpersoner og 70 kr

for 2gtepar.

8049 kr

1390 -
9938 -

Hertil forudbetalt kontingent for 1981 1470-

Ialt formue pr III 1981 11409 kr

Klubbens formue pr III 1980

Overskud i 1980

Hanne Kunde blev genvalgt som formand. Til bestyrelsen genvalgtes Erik
Jensen og DeIly Jacobsen. 8estyrelsessuppleanter blav Inger Clausen og

Thorkild Nielsen. Som revisorer genvalgtes Martin Bramsen og Sven S0n
nichsen, og Niels Schjeldahl som revisorsuppleant.

Formandan barettede om begivenhederne i det for10bne ar. Udover de
hjemlige vellykkede arrangementer n2vntes turen til Sverige og turan

til Hamborg, som mange havde v2ret glade for, og samarbejdet med dE
andre klubber i landet. Det sidste ser ud til nu at give sig udslag i-
at bom2rke for OAGU, Danske Amat0rgeologers Union. Den f2llesdanske

byttedag, som for flere star som noget specie It, skal mUligvis fort-
3~tt8S fra~ove~ 3i~st8 10rdag i september med handel og bytilIng. Udo

ver de konkrete sager fik formanden ogsa bragt en tak til klubbens

medarbejdere og udtrykt sin g12de over klubbens trivsel og de mange
dejlige sten.

GENERALFORSAMLINGEN, 14/3 19B1 for10b saledes:

Hanne Kundepa vingarda.

Turen koster 1800 kr, der omfatter bustraGsport, oV8rnatning og 3 dag

lige maltider. For dem, der 0nsker det, viI der blive arrangeret et

bes~g i EF-parlamentet i Strasbourg. Vi viI afsa et d0gn til Idar-O

berstein i Tyskland. Overnatningen viI deIs blive pa hotelIer og dels

afbestillinger.

10
hvert fald bliva sk"8vet op til eventualleeller~uligvis na det



l.0 9/5 1981 kl 08.00 afgang fra kasernearealet. Tur til Lyby st~=nd og
Fur. Vi skal finde forstenet tr2, krabbe~o11er og stran~sten. Pa Fur

pr0ver vi at bes0ge museet.

L0 25/4 1981 kl 08.00 afgang fra kasernearea1et. Tur til Vejlby Fed cg

R0jle Klint pa Fyn. Vi forvent8r at finda masser af si1kespat, strond

stan og maske - hvis man kan komme til k1inren - 1idt gips.

L0 11/4 1981 kl 14.30 pa Aby bibliotek. Foredrag om meteoritter ved

lektor Jens Martin Knudsen.

L0 4/4 19B1 kl 09.00 afgang fra kasernearealet ved Frederiksa11e. Tur

til Kysing strand, hvor vi skal lede efter sp2ndende sten fra Norge og

Sverige og fossiler. Nogle er maske heldige og finder oldsagar. Oem,

ler ikke Kommer med helt fra Aarhus, m0der vi hos Anny Hildebrandt,

Thorasvej 8, Kysing N2s, kl 9.30.

PROGRAM FOR JYSK STENKLUB

Hanne S0nnichsen, tlf 06-937113Henvendelse tiltuelle.

heIst k0re et par dage i forvejen. Overnatning i telt. Mad flare per

bil kan det jo g0res billigt. Andre steder og tider kan ogsa clive ak-

Vi skulle'Hvem med bil og nogle til at fylde den op viI V2re med ?

MINERAL-MARKED i KOPPERBERG. Fr 12/6 - S0 14/6 1981

Sv. S. og Jon Olaf Svane

INDK0B. Klubben har faet lov til at opstille et aflaseligt skab pa Aby

bibliotek til b0ger, blade og tinge Bestyrelsen fik lov til at indk0ba

et sadant. Pa basis af klubbens sunde 0konomi blev det desudan vedta

get, at der, nar man fandt frem til de rigtige ting,' kunne dis~oneres

• over 5000 kr til indk0b af 1) et mikroskbb med lampe, zY en m~neral

trimmer, 3) en valse til s0lv, 4) en UV-lampe, 5) en geigar-t211er,

6) en metal-s0ger, prioriteret ca i den n2vnte r2kkef01ge.

CIRKULATION AF BLADE. Det blev vedtaget at lave en ordning, hv~rafter

blade fra de andre klubber kan blive cirkularat mallem de mediemmer,

der er interesseret i at se demo At V2re med viI komme til at sta dig

i ca 20 kr/~r til porto + den n0dvendige ulejlighed ~ed at posta. ViI

du med i denne ordning, bedes du melda dig til hos Hanna Sznnichsen,

Agernvej 115, B330 Beder, 06-937113.

11
ner, og dar kan deltages i m0der, hvoraf da flEste forega~ i K0ben-

havn, men der plejer ~rligt at V2re et enKalt m~de henlagt ~il AarhGs.



Radakt0r, Sv. S0nnichsen, Agernvej 115, 8330 8~der

Kasserer, Ingemann Schnetler, Fuglebakken,14, Stsvnstrup, og OG-4~7282

Jysk Stenklub, giro 1217380, Fuglebakken 14, stevnstrup, 8870 Lang~.

Bledfordeler,Grethe Rasmussen,Elverdalsvej 31,8270 H0jbj~rg 06-270247

06-143461

tlf flo-HOIDD
fJ6-19403G

06-14952J

Formand, Hanne Kunde, B0gevej 7, 8260 Viby J

Sekret2r, Jon Svane, Hjelmsgade 43, BODO Aarhus C

Erik. Jensen, Plutovej 8, 8270 Hej bj erg

Dolly Jacobsen, Augustenborggade IS, 8000 Aarhus C

Tilvir~ning af n~ste blad viI ske i tiden f0r og efter sommerferiel-..__...

Indsend venligst dit indl~g til bladet i god tid

-----_._-----------------_._--------.----- ---
Bestyrelsen

tilUndtagen Frankrigsturen sker tilmelding til ture senest 1 uge f0r
Ingemann Schnetler el1er til Jon Svane.

L~ 14/11 kl 14.30 p~ Aby bibliotek. ForedrBg om mikrofotografi (?).

L0 10/10 1981 kl 14.30 pa Aby bibliotek. Foredrag om vulkaner p~ Is

land eller am salthorste (?).

L0 26/9 1981 kl 09.00 afgang fra kasernearealet. T~r til Salten ved

Silkeborg o~ 0011ys gard. Vi skal blandt andet se det g~clogi-histo
risk ber0mte Salten-profil, og der er chance for at finde de millrkelige

vindslebne sten, dreikanter.

L!3 12/9 198 1 k 1 14.30 pa Aby bib 1i 0tek • Vis er- pa somm e rens fun d • 0g

Niels 5chjeldahl viser lysbilleder og fort~ller om fluorescerende mi
neraler og Cutokumpu, Finland.

un
-.........-

ste er en halv hval p~ 12 m, og blandt de mindste er sn8clehuse pa
der 1 mm.

L~ 29/8 1981 kl 08.00 afgang fra kasernearealet. Tur til teglv~rksgra

ven vej Gram, hvor vi finder fossiler af mange slags. Oet hidtil st0r-

L~ 4/7 - 53 12/7 19B1, tur til Frankrio. Tilmelding og yderligere op-

1ysninl hos Hanne Kunde.

L0 30/5 1981 kl 09.00 afgang fra kasernaarealet. Tur til at ikke n~r~
mere fast1agt sted p~ Djursland. Vi regner med at finde fossilsr og
s t r-ends t en o g, hvis vi er heldige, nogle f~ denske mineraler som jaro
sit og gips.

Ti 12/5 19B1 kl 19.30 p~ Aby bibliot8k.Ori5nt8rin~ o~ Fran~ri~s~turan.

~<.

se den f~rste ~31 af de~ p~ sids ~l :PROGRAMMET fortsat


