
Men der var ogsA andet end mineraler: lave bjerge med slotsruiner pa toppenE.

VingArde og smalle, blomstersmykkede gader i Eguisheim. Yarmebolge og tordero

vejr; bjergene. Dejl.ig mad og vin (fransk~ndene har god tid !). Frokosterne

det gr0nne. Bes0g i EF-parlamentet i Strasbourg. Hubert Sari, cer havde gjort et

stort forberedende arbejde, inden han f0rte os omkring. 09 - Christian, so~ bare

var der, da vi havde brug for ham, 09 som hjalp os p! alle mAder.

Og hvad op1evede vi elle~ pa rejsen ? -: Mineralmesse St Marie-aux-Mines,

mineralmuseet i 5t Marie-aux-Mines, besog i gammel, lavloftet, vandfyldt oS bul
derm0rk mine i St Marie-aux-Mines, besog i istandsat mine i Grandfontaine. Den

var sA bekvem, at selv et lille barn kunne gA oprejst derinde, fortalte Hanne

Kunde os. Derudover bes0g i mineral- og fossil-samlingerne p~ Strastourgs un~

versitet, bes09 pa imponerende mineraludstilling i Gerardmer 09 mineralbyen Idar

-Oberstein.

5A sidder vi igen engang med luppen for 0jet og sorterer sten forskellige

bunker - i hvert fa1d vi, der var med p~ turen til Frankrig. Vi har ikke sA me

get med hjem som de foregAende Ar. MAske bliver vi mere kr~sne med tiden, ~en

der er s~ndende ting fra sp~ndende steder som f.eks. bjerg~ry~tal 09 calcit fra

St Marie-aux-Mines, pyrit, granat, epidot, ha:matit fra Grandf ont aine , baryt (oc

sA xx), malakit, azurit, cerrusit, pyromorphit fra Steinbach ved Cernay, ferri

molybd~n, molybd~nglans, kobberkis, malakit, bornit fra Chateau-Lambert, ametyst

-xx, calcit-xx i geodestykker fra Idar-Oberstein. Geodestykkern~ er dog kun smu

ler fra de riges bord, idet vi selv havde for kort tid pa aftenbesoget brud

det, men andre mere heldige for~rede os noget.

TANKER EFTER TUREN TIL FRANKRIG I JULI 1981
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Inger og Johan Clausen

Torsdas 6 august 1981 besogte vi Brattekleiv ved Evje - stedet. hvor vi pA klub
t uren '0 1979 fandt beryl. Vands tanden i hull et i mi dten va r sunke t , sA at ea

halvde-en nu var tort. Midt i den torlagte del s0gte vi efter beryl og fandt ogs!

lidt, ren derved afdekkedes en meget stor orthoklaskrystal. Den var ea. 25 em tyk,

c9 den intakte del af hojden var ca 40 em. Det tredie mAl kunne vi ikke tage, da

krysta~len fortsatte ned i stenbunker 09 vand. og det var umuligt at rokke den.

Vi kunr.e jo ikke tage den med 09 vise den frem, men I skal altsA lige here om den

ell iqeve l. Det var meget svert at sige farvel til den.

:'lAXI-KI YS-iAl

hil sen fra Dollyvises.

M~n minte, at skredet skyldtes de utal1ige kilder, som v~lder ud ved bakkens fod

')g danrer en plantefyldt dam, ud fra hvilken en ~k slynger sig ned til Salten A.
~3n kan af meddelelsen slutte, at jordskredet rnA v~re foregAet for omkring 130 Ar
sijen. Fremtoningen er dobbe1t f~ngslende pA den mAde. at jeg ;ngens;nde sA et

ste~, cer sAledes ligesom afd~kkede Jordens indre. Hvis ovenstAende er korrekt,

sKJlle Salten-profilets opstAen dermed kunne dateres til ea 1765. Kildedale synes

s!lede~ at kunne cpstA spontant - og d0 igen - uden at nogen pAvirkning kan pA-

I)) imoc brune lyngbakker knejsede en brun , ~sten lodret kl int i. pyramideform,

K~ldet Slusen, som pa l~ngere afstand tog sig s~lsomt ud, med to brede sorte bAnd

?l midten. Ved at se den t~t ved viste det sig, at bAndene var brunkulslag. som~

o~r~Er flere steder pA Silkeborg-egnen. Om denne ~rkelige dannelses tilblivel-
s ~ kunr e gaml e Frands for te'l le fol gende: Som en kn~t pa 9-10 Ar kendte han en

aIding pa over 80, der havde fortalt ham, at da han sQm vogterdreng en morgen kom

nad i ~ngen med sine K0er, sa han med forbavselse. at landskabet var aldeles for

d1dret, jdet en stor del af den store lyngbakke var revnet forover og havde fyldt

d2n sice eng. I stedet f~r den brune bakke viste sig den hvide v~g, som den stAr
,j:n daS i dag.

r Aarhls Stifts Arb0ger i949 fortfl1er maleren Harald Foss ved S0nnen Gunnar Foss

0:0 et cphold i Jylland i slutn inqen af 1800-tallet. Det fremgAr ikke sikkert

h/ornar, men vist om ved 1895. Harald Foss for tal ler om et besaq ved "Slusen" el
l~r Saltenprofilet: Gamle Frands var en godmodig, skikkelig bonde fra landsbyen

C l~etvEj 1/2 mils veo derfra (H0vildgard). Han omtalte tit n ~rkelighed i den
nes n~rhed. som vi ogsA en dag tog i 0jensyn.

S~LTENFROFIlET

Inger og Johan ClausenMk a1crig glenmer.
TJren ti Frankrig 1981 var en prob1emfyldt tur, men ogsA en dejlig tur, som vi



verden.
I 0strig var vi sA he1dige at b~ hos en Strahler i umiddelbar n~rhed af Unter
sulzbaehta1. Vi kobte hans ,beholdning af skenne Epidot x1s fra det k1assiske fin
dested ved Knappenwand. Priser fra kr. 40.00 til kr. 200.00.
Oesuden anbefaler vi os med alt til stens1ibning og smykkeindfatning.
Vi har sikkerhedshjelme til kr. 40.00 og meget andet.
Kig indo Vi tr~ffes dagligt. men ring for en sikkerheds skyld forst.
Postordre ekspederes gerne. men vi ser 03 desv~rre nodsaget til at beregne porto.

Birgittevej 6
8220 Brabrand

INTERNATIONAL MINERALS & GEMS
v/Niels Sehjeldahl, 06-253210
Nye mineraler er hjemkommet fra Tsumeb:
Rhodoehrosit (lysered) med Gips xls (7x6x5 em) kr. 1.295.00
Boltwoodit. Gule "Rosetter" pA matrix (8x6x6 em) kr, 695.00
Cerussit xls pA Caleit og Sphalerit (10x7x4 em) kr. 685.00
Smithsonit. Farvelese xls pA matrix (9x6x5 em) kr. 710.00
Malakit. Lysegrenne "Kugler" pA Caleit (8x6x4 em) kr. 295.00
Topas xls pA Feldspat xls (4x4x4 em) kr. 325.00
Endvidere 25 mindre stykker fra Tsumeb til priser omkring kr. 50.00
Vi har selvfelgelig ogsA andre minera1stykker fra Tsumeb og den cvrige del af

Sv. SonniehsenAnnonee:

Begunstiget af Konne omgivelser og et heldigt sommervejr fornemmedes det nele som
lidt af en folkefest. 1ak til arrangererne for dette nye og friske indslag i det
danske stenliv. Oet var sA Abenlyst en sueees for alle parter, at vi vel rnA for
vente, at det bliver gentaget igen og igen ...• og det kan vi jo sA gl~de os til.

Blandt de besegende sAs kun et begr~nset antal bekendte fra klubben, men der kom
og gik en stet strem af mennesker begge dage, sA det skortede ikke pa aktivitet.
H0sten: nogle ~ere stykker, hvoraf nogle Kommer op pA pr~senterhylden, 09 nogle'
ska1 bruges til for~ringer. Oesuden et stort antal nye/sj~ldne/interessante/p~ne
sten til samlingen - 28. Oet lykkedes at komme igennem dagene uden sterre budget
overskridelse ved at udeve en vis fornuftig beherskelse 09 kombinere handlerne
med bytning af medbragte stene

forleb, sAvidt en menig de1tager skenner, s~rde1es vel. Oer var vel henved 25 bo
der rnedhandlende, byttere og udstillere, - flest af de forste. Nogle af de hand
lende kom fra Norge og Sverige, og de havde medbragt mange nye (om man sa rnA si
ge) 09 flotte sten samt lidt af suset fra Skandinavien. Foruden yore egne kendte
forhandlere, som ogsA havde rullet sig v~ldigt ud, var der ogsA ved nogle af bor
dene hidtil ukendte (af mig) af dansk oprindelse. Alt i alt en stor 09 broget ud
stilling ,hvorafman af'det meste ovenikabet kunne erhverve sA meget, som man hav
de 1yst til - og rAd til.

MESSEN I JELLING, L0-S0 5-6/9 1981
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kSct e~ nok den form af de finere nodulare konkretioner, som vi kender bedst. Den
fit· na:s:erlhelt igennem en slags calcedon, dvs. nesten rent mikrokrystallinsk ki-"-'
~elsyr; (5i04) med vekslende ~ngder af urenheder. Undertiden er agatnodulerne
hule +nden i ligesom geoderne. Oet, der karakteriserer agat som agat er , at calce
donen ~r afsat i et stort antal af fine. ofte farvede lag. Udf~ldelsen af lagene
I~rsket - et ad gangen - udefra og indefter, sAledes at hvert lag f01ger kontu-
re rne rf det lag, der 1igger udenfor. Den ydre skals form er derfor bestemmende
~'Dr,hJor reg~l~ssigt Eller uregel~ssigt lagene for10ber. Der forekommer derfor
Ilf.ngerorskel1ige former, som der anvendes forskellige ma leriske betegnelser for,
.eks f~stningsagat. Navnet agat stammer fra den italienske flod Achates i Dal de

Iloto·.

Temper3turen stiger. nAr man gAr indad mod jordens indre. Udskillelse af krystal
ierne ~ar ikke kunnet ske pA grund af fordampning, men derimod nok ved en tempe
r~turs~~kning. Det er derfor rimeligt at antage, at krystallerne indeni geoderne
er dan let pa opturen nede fra dybet. Ska11en omkring en geode er meget ~t. Den
;:,n\'.~"'e sA tet , at ikke engang vand, som Ellers er meget tyndt, kan komme igen
r!~m, o~ det vand, der udskilles fra den indre kolloide op10sning, bliver sAledes
~'c:ngeti den indre hule. Engelsktalende stensamlere kalder sAdanne geoder for en
I.ydros.F'A dansk kan de hedde det samme Eller mAske kaldes vandagat (?)

Vi har sikkert fornemmet, at dannelsen af geoderne rnA v~re startet pA sarrme mAde
som ler-calcit-konkretienerne i istidss0erne, men det rnAv~re foregAet pA havbund
(19 har taget l~ngere tid. De sed imentere lag, de siden har befundet sig i, er
blevet til skifre. Oet, der er Arsagen til, at de er blevet hule, er, at de op
rinde1 ige ko110;de nodu1er har indeho1dt forho1dsvis meget vand. Udkrysta11isa
tionen er begyndt med en forholdsvis hurtig (finkornet) ~rdning af skallen,
h...oref:er res ten af processen er foregAet ret langsomt. Sanvnenmed de omgivende....._.
~tCimel~re lag er de af de overliggende lag efterhAnden presset ned i jordens
clyb.miske 3 - 10 km. Den tidligt ~rdnede skal har herunder beskyttet det endnu
t,lodeindre. Mange a~ er sA hengAet, og forskydninger i jordskorpen har vendt op
('g ned pA tingene. De geJder, man kan finde og samle op i dag, er skubbet op ved
danne l .en af foldebjerge, hvorefter de er blevet frilagt ved forvitring. Den
!.ejge ~alcedonholdige skal modstAr bAde forvitringen og en eventuel rulletur ·ned
iiU bje'·get.

~eoder (fortsat). En konkretion vokser normalt indefra og udefter. Hvis den er
udkrystal1iseret udefra og indefter og afsluttet med et hulrum indeni, kalder vi
den fo: en geode. Nogle konkretioner, .der sAledes er vokset udefra 09 indefter,
her ku.ine t f'or tset te veksten , indtil de er fuldsta!ndigudfyldte. Oet vil v~re
rimeli~t ogsa at kalde dem geoder, da de jo er dannet pA samme mAde.

4
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Septarier. MAske er de knolde, man kalder septarier, de mest fantastiske og spek
takul~re af alle de sedimen~re konkretioner. pA grund af deres meget varieredc
09 s~dende indre. Trods det, at den indre struktur afviger drastisk frat hvad
vi kender i agater og geoder, menes det, at oprindelsen til septarierne er den

De sediment~re agater er ikke sA almindelige som de vulkanske, idet den sedimen
~re nodul foruden, at den skal besta af n~ten rent silica-kollcid, i den senere
udvikling rnA uds~ttes for de fysiske betingelser, der er nodvendige. Antagelig
har udf~ldelsen af bAndene i den sediment!re a~at taget meget lang tid - mi1lic
ner af Ar ? - SmA ~dringer af temperaturen fra tid til anden har medfort udskil
lelse af lag efter lag af varierende udseende. Der er en utrolig ~ngde lag i en
agat. NAr der er farvegivende stoffer i den resterende del af delikol1oide oples
ning, vil der ind imellem udf~ldes et farvet lag. De sirr11gt flotte rode lag
skyldes jernforbindelser.

BAndede agater findes bAde i ryolit, i basalt og i sedimentere t'jergarter. Hvis
man vil vide, om en agat stznmer f,-ased imenta re lag eller fra· vulkanske bjerg
arter (igneous rocks), kan man begynde med at se pA overfladen. Der sidder ofte
udvendigt rester af de originale omgivelser tilbage pa agatklumperne. Den ydre
form kan ogsa afs10re oprindelsen, idet de vulkanske agatklumper oftest er ret
glatte og afrundede udvendigt. Begynder man at slibe i skallen. skulle der ogsa
her v~re mulighed for at skelne, idet den ydre skal er mere siliciumholdig hos de
vulkanske agater. Sk~res stenen igennem, sa bAndene kan ses, vil et oprindeligt
glattere ydre afspejle sig indeni ved j~vnere forlobende band. Onwendt vil de se
diment~re agaters nubrede ydre give et tilsvarende uregel~ssigt indre. Hvis der
findes flyde-kanaler fra det indre til det ydre, er det en yulkansk agat.

Agat har v~ret et skattet materiale gennem lange tider - anvendt bAde til smykker
og brugsgenstande eller begge dele i forening. Allerede sumererne i Mesopotanien
savede, sleb og polerede ting i agat for 5000 Ar siden, b~re, krus, eksehoveder,
perler o.m.a. Agat har hArdheden 6.5 - 7, er meget sejg at forarbejde, kan bi
bringes en meget fin polish.

Nye slibematerialer er hjemkommet i mindre klumper. for eks. tr~-agat
Bot:;wana-agat.bl·Aaventurin, slangeskinds-agat. mos-agat og ametyst.

5
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MINERALIMPORT 8000 Aarhus C 06-190422
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rc.it.·Cler mA vi afbryde, men nu skirntesenden).

sanme .-RU velkendte: Noduler er dannet pa havbunden af en blanding af lerslarn09·-......
~clloid calcium-karbonat, der ja:vnligtogsa indeholder noget kisel og jernforbin
(elser. De blade og kl~brige noduler vokser, indtil de lejlighedsvist bliver 0-

\erdiEk~etmed et lag 1erslarn,der er tykt nok til at afbryde opsamlingsprocessen.
~EnEre kan nye roduler starte ovenpa igen. St0rrelsen af septarierne varierer fra
Sc'fkug~e-storrelse til omkring 2 m i diameter. De store septarie-noduler rnAhave
\ckset gennem mange are Senere har de sA ViEreten tur nede i dybet og op igen.

Lcf21delsen af lerslarnsam en kugleskal udenom den kolloide oplesning har v~ret
eet. fo 'ste skridt mod det f~rdige produkt. ~eret er blevet kittet sammen af ca1-

r. f. bestyrelsen1ere s:raks end for ~ent.

~L'LELO--TERIET Det er tid at minde om, at du gerne ma finde nogle pene og el
lEr in;eressante sten frem og, sA vidt sam du nu kan niEnnedet, foriEre dem til
~1ubbel, som derefter udlodder dem pA vanlig vis ved julemodets lotter-id. 12/12,
- se p 'ogrammet. Dine gayer kan gives til Jon Svane ved enhver lejlighed og hel-

[Ierheres roster i kulisserne om en eventuel etablering af et turudvalg. Nar man
ret be ~ker, hvor mange der pa egen hand udenom k1ubbens errenqementer forseger
ct slide asfalten af vej~ne, sa ma det vel ogsa blive en let sag at udpege et
rassende antal erfarne og kapable personer til et sadant udvalg. Jeg ved ikke,
tvem d'~rmatte ville? - Var det en ide indledningsvis at diskutere behov og mu
lished~r d. 10/10 ? Man kunne sa fundere over fremkomne synspunkter en manedstid
c£ der:Ja skrtde t11 handling, - hvis ellers der bliver stemning for det. r

1U~UDV.\LG?

1982. Turen vil krave hele ugen, sA det vil b1ive nedvendigt for dem, der har ar
tejde, med en 3 - 4 ekstra fridage. Oer kommer maske noget mere frem om sagen til
r.es te ]ang - vi sere Hvis du er interesseret, vil det maske ViEre klogt, om du
~elv holder dig orienteret om udviklingen. r

----------------------------------------------------------------~

Kristi-himme1farts-ferien·;an er i f~rd med at finde ud af en tur til Gotland

TUR TI~ GOTLAND?

Til nas te Ar, 2/11 1982, fylder klubben 10 are I den anledning vil vi prave at
finde =t egnet sted for en udstilling i skolernes efterarsferie. A11e, der vi1
give e1 hja:lpendeRAnd, er ve1komne - bAde med minera1er, ideer og organisations
talent. Henvendelse hurtigst mu1igt til Jon Svane

£~ RUNJ FOOSELSOAG - OG EN UOSTILLING
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06-270247
06-937113Redakter Sv. Senniehsen. Agernvej 115. 8330 Seder

06-149521
06-143461
06-467282

t1f 06-140100
06-210606

Formand, Hanne Kunde, Segevej 7,8260 Viby J
Sekreter, Jon Svane, Kildehejen 6,4,8240 Risskov
Erik Jensen, P1utovej 8, 8270 H0jbjerg, med1. af best.
Dolly Jacobsen, Augustenborggade 19, 8000 Arhus C, medl. af best.
Kasserer, Ingemann Schnetler, Fug1ebakken 14, Stevnstrup, 8870 LangA
Jysk Stenk1ub, giro 1217380, Fug1ebakken 14, Stevnstrup, 8870 LangA
Bladfordeler, Grete Rasmussen. Elverda1svej 31. 8270 Hojbjerg

t1f 06-270247 Grete RasmussenElverdalsvej 31, 8270 Hejbjerg.

Vi er nogle stykker, der samler pS fossiler, 09 vi kunne ~ke os at 5tarte en
interessegruppe omkring fossi1erne. f.eks. 1 tirsdag aften om maneden. Har I lyst
at v~re med, sA vil vi pr~ve at tage et bestemt emne op hver gang og tage materi
ale med, hvem der har noget, og here lidt om graptoliter, scpindsvin, brakiopoder
og hvad der nu kan interessere jer. Hvis det viser sig, at den 2. tirsdag i hver
mAned kan passe os, kan vi v~re pA Aby bibliotek - men det kan vi snakke om. Har
I tiden og lysten, sA ring til mig. SI ser vi, om vi kan fA det op at sta.

IlL FOSSILISTERNE !

r1i9 med gode rAd.

Det samme kan siges om h4ndvcerkerietpA Set Annagades skole. Der keres ikke no
get egentligt kursus. Man Kommer blot og laver. hvad man har lyst til. Har du ik
ke deltaget i kursus o~ de dele tidligere, vil der nok altid v~re en, der er v;l-

Til studieaftenerne p4 Aby bibliotek om mineraler og til bytteaftenerne Kommer
man blot. dem der har lyst og tid. Tilmelding er ikke nodvendig.

STUDIEAFTENER - SLIBNING - S0LVARBEJDE

rmeret.

Redigeringen af nresteblad er a lerede Linderforberede lse, Har du noget, som du
gerne v il 'fortcelleom, sA gA i rig med det nu og fremsend dit bidrag til den al
mene vnderholdning til redakteren, sAledes at vi kan nS at fA det med; julenum-

NJESTE BLAD

I den time, der gAr forud for de normale klubmcder, kl 13.30 - 14.30, kan der
handles, byttes sten og fossiler. snakkes. og hvad man ellers kan finde pa, pa

vanlig vis. r

FORSKRIFT TIL ABY-KLUB-M0DERNE
7



~usk at du selv mA medbringe det n0dvendige til eftermiddags-kaffen/teen pA Aby !

Bestyrelsen

Jirsdagsmoder pA Aby bibliotek kl 19.00/19.30 til
1. c; 3. tirsdag i hver mAned: e1emen~r mineralbestemme'se.
2. tirsdag i mAneden er i skrivende stund ledig til andet.
Sidste tirsdag ; hver maned byttes der sten.

Aktiviteter ~A Set Anna-gades skole: Der slibes og smedes som s~van1igt,
onsdage k1 14.00 - slibning af sten. Fgrste gang den 16/9 ,
onsdage - 19.00 - 21.45 , s1ibning
torsdage - 19.00 - 21.45 , s01v- og meta1smederi.

Tilrr~lding.til turene til Odense og Hamborg sker til Hanne Kunde. Der er i b1adet
indlagt tilmeldelse~blar.ketter.Tilme1ding til andre ture sker til Jon Svane.
Acresser, tlf-nr og giro-nr findes pA side 7.

Lo 12/12 1981 k1 14.30 pA Aby bib1iotek. Ju1em0de. Stenlotteri m.m. Tag ikke se1v
kaff2/br0d med: Klubben arrangerer dette pA traditione1 vis.

La 21/11 1981 k1 06.00 fra kasernearealet i Arhus; Tur til Hamborg. Hjemkomst k1
kna~ 24.~0. Ved ti1str¢kke1ig ti1s1utning fra Randers, vi, bussen starte fra Fre
deri~spladsen. Randers og samle op i Arhus. Pris 100 kr betales ved tilmelding
5enest 28/10. Til de nye: Der er stenmesse. Se i0vrigt nedenfor.

Le 1~/11 1981 kl 14.30 pA Aby bib1iotek•.Foredrag om mikro-fotografering af Er-
1inS Vinter, Odense.

Afgcng Randers med bus kl 08.30 fra Frederikspladsen, ved rutebilstatione;l.
Afgcng Arhus med bus kl 09.00 fra kasernearea1et ved Frederiks aIle.
Oderse-k1ubben er v~rt for en f~11es sammenkomst med de 0vr;ge k1ubber i landet.
Det foregAr pA Hejmeskolen ca kl 11.00 - 17.00. Der arrangeres f~llessp;sning mr'
medtragt mad, 09 der vi, blive mulighed for at k0be kaffe, br0d og sodavand. T~
godt med sten med, for der skal byttes. Pris 70 kr beta1es ved ti1melding. senest
13/1). Se i0vrigt om ti1melding nedenfor.

La :1/10 1981. Tur til Odense. Vi K0rer sammen med medlemmer fra Randers-klubben.------

~0/10 1981 '1. 14.3C pa Aby bibliotek. Foredrag om ku mineraler af Jon Svane

. Bytteaften pA Aby bib1iotek.Ti ,9/9 1981 kl 19.00, 19.30 -

L~ ,6/9 1981 kl 09.00 afgang fra kasernearealet. Tur til Salten ved Silkeborg og
Do1:y's gArd. Vi skal blandt andet se det geologi-historisk ber0mte Sa1ten-profi1
og ter er chance for at finde de ~rkelige vinds1ebne sten, dreikanter.

PROCRM" FOR JYSK STE~KLUB
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