
Oerfra gik turen mod Lund gennem det virkeligt dejlige skAnske landskab. Det
virkede ~sten 9stjysk med sine brun-gul-r9de ege- og b9getr~r. Det var meget

~ smukt - og solen skinnede. Frokosten indtog vi ved Sydsten AB's fabrik i Harde
berga. Vi havde p6 forh6nd f6et lov til at g4 ind, selv om porten var lukket.
Nogle af os havde v~ret der f9r, og vi h6bede at finde mere af den meget kenne,
gr9nne flusspat, vi fandt i maj, men det blev ved h4bet. Vi fandt gul flusspat i
sm6 krystaller, men derudover ikke meget. Der beh9ver vi vist ikke komme mere.
Derfra gik turen de fA km til Dalby, hvor vi havde intensioner om at se kfrken,
der engang var domkirke, men vi, der k9rte forrest, overs6 kirken, sA vi n4ede
Siporex-fabrikken med gipsbunken, som vi vidste skulle ligge udenfor , og sA blev
det ikke til noget med kirken. Gipsen kommer fra Spanien og bruges i produktion
en af beton, s6 vi snuppede "ogle stykker og fortsatte mod Vik lige nord for

Vi var 8, (Niels og Aase, Inger og Johan, Hanne og Sven, Florence og Eva), der
startede en fredag aften i 3 biler og tog natbAden GrenA-Helsingborg. Kl 7 19r
dag morgen gik turen til Astorp, 25 km 9st for Helsingborg. Nogle af os havde
v~ret der f9r og vidste, hvor calcitkrystallerne befandt sig. Vi fik ogsA en del
~e, og desuden var vi jo meget fascineret af den stribede kanon-calcit.

EFTERARSTUR TIL SYOSVERIGE

GOOT NYTAR ! - Oet fornemmes item naturligt her ved indgangen til klubbens 10-
Ars jubil~msAr at lade lyde en ledsagende TAK til bladets l~sere, som aldrig
har lavet meget vr9vl, samt til de trofaste bidragydere i det og de for19bne Ar.
HUSK! , at vi aldrig har v~ret sA betr~gte med stof fra jer, at der ikke var
plads til et indl~ mere! redaktionen
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Klubben abonnerer pA bladet Mineralien Magazin (tysk). Det har tidligere v~ret
fremlagt i klublokalet (Sct Annagades skole), der har fungeret som bibliotek. Nu
har bestyrelsen givet tilladelse til, at det straks overgAr til cirkulation. og
efter endt tur vil det v~re at finde i klubbens kommende skab pA Aby bibliotek
til almindeligt udlAn. - Er du interesseret i at fA bladet (husk. du skal selv
betale portoen til den ~ste i runden. og du skal v~re indstillet pA relativ

CIRKUlATION

Leo de Laurent sperger: Hvorledes renses pyrit for den brune hinde ?
Svar: Det bedste er sandsynligvis en oxalsyre-oplesning. Hvis der kun cr tale om
et tyndt bel~ pA pyritten, vil det ~pe give problemer at fA den~. Er for
vitringslaget derimod noget tykkere, rnAman nok forvente. at det. der bliver
tilbage efter syrebehandlingen, bliver noget svampet at se pA. Hvis oxalsyren
ikke fjerner hele bel~ningen. skulle der v~re en chance for, at en pAfelgende
behandling med fortyndet saltsyre kan give dig et rent mineral. Resultatet vil
af~ge af korrosionsgraden, sA vi ter ikke uden videre love dig, at du bliver
tilfreds med det. Husk at skylle meget grundigt (l~ge !) efter hvert syrebad ~
- Og til slut: Lad os here, hvad du nu fAr ud af det. Held til ! red

RENSNING AF PYRIT
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Simrishamn. hvor vi havde lejet en absolut dejlig lejlighed til 10 personer ; to
~ter - virkelig godt.

Sendag startede vi mod Gladsax. og her fandt vi alt, hvad man kan enske sig af
flusspat i grent, hvidt, gult og lilla. Vi nAede derudover et lille beseg pA
Glimingehus.

Mandag morgen.kl 9 startede vi efter en sterre rengering - der har vist aldrig
v~et sA rent fer - mod Ignaberga, 10 km est for Hissleholm, hvor vi havde fAet
tilladelse til at gA ind i et stort Abent kalkbrud. Her var belemniter i alle
sterrelser - og nok af demo De var alle smukt brune af calcit inden i og bliver
ganske dejlige, nAr de slibes i skiver. Oa Hanne og jeg var der i maj, fandt vi
en del mini-hajt!nder, men denne gang var kun Aase heldig - og den var ikke en
gang ~rlig mini. Der var selvfelgelig ogsA bunker af andre smA fossiler som f.
eks. crania, men en del af det er ret skert og kun for virkelige fossilsamlere. ~
Inger fandt ievrigt et dejligt lille sepindsvin med kalkskallen bevaret.

Herefter skulle vi preve et nyt sted i BAstad, som vi havde l~st om i Lapidoma-
nen. Her skulle kunne findes bjergkrystaller og ankerite Desv~rre var der kun
kort tid tilbage, og regnen begyndte at ese ned, men nogle ~e smA bjergkry
staller fandt vi da. Ankeritten mA vente til ~ste gang. -

En dejlig - og billig - tur var det. Tak til de evrige 7. Eva



DANNElSE AF AGAT, GEODER, SEPTARIER m.m. af sedimen~r oprindelse.IV. og sidste:

DollySperg. hvis du ensker flere oplysninger. Kontaktpersonen er ...

2. Nordisk Sten- og Minera1messe 7 - 8 august 1982 i Kongstenhal1en ved den gam
le by i Frederikstad, Norge.

1. Ser1andets minera.lmesse arrangeres i Fro1and idrztshal. OsedaIen, -ca 11 km
~ nord for Arendal 24 og 25 ju1i 1982. Salgs-. kebs- og byttemesse. Der er udstil

linger, demonstrationer og et posthus med eget motivdatostempel. Norge.

OER ER FlERE MESSER PA VEJ

Konventione1le tromlemaskiner fra kr 410. Nye vibratortrom1er,
der fzrdigger stenene p! 8 dage. hjemkommer ferst i det nye Ir.

STENBUTIKKEN Borggade 3
8000 Aarhus C 06-190422

SJ~ONE BJERGARTER - SlIBE
SLIBE- OG POLERPULVER

SMYKKESTEN
OIAMANTSK{RESKIVER

KJElO ROSE
MINERALIMPORT

MINERAlER RA ~ElSTEN
SK{RE- OG POlERMASKINER

~.Annonce

Minera1er fra a11e verdensde1e i skenne og / eller sj~ldne sam1erstykker.
Stenskiver af mange forskel1ige rAsten til slibning af cabochons m. v.
Til facets11bning har vi p.t.:

Topas (blA og Golden Imperial) - Safir - Kunzit - YAG (hvid.
b1A og gren) - Gren Ametyst samt Granat.

Stort udva1g i I1d-Agat fra Mexico. og fra Illinois har vi f!et en ny sending af
flotte "Markasit-Oollar", ogsl kaldet "Pyrit-Sole".

Tulipaner og indfatninger i savel Nikkel som Sterling Selv og Double.

Maskiner og maskindele. vzrktej, slibeskiver og -hju1 m.m. feres pI lager e11er
skaffes efter aftale.
Brochure tilsendes pI for1angende. Postordrer ekspederes med ti11zg af porto.

Birgittevej 6
8220 Brabrand

INTERNATIONAL MINERAlS & GEMS
v/Nie1s Schje1dah1. 06-253210

Annonce

t1f 06-937113. Hanne Sennichsen.
3

hurtig l~ning). sA kan du henvende dig til



Som rosinen i pe1seenden ~vnes torde~get, hvis indre
umidde1bart nok kan for1ede'en til at tro, det ogsA er
en slags septarie, men det er det a1tsA ikke. Man ved
vistnok ikke i detai11er, hvordan det er dannet, men
visse tr~ tyder pA, at det er dannet i vu1kanske bjerg
arter, og i sA fa1d herer det jo egentlig ikke hjemme i
denne artikel. Et par karakteristiske tnlk vandrette
flydelinjer samt antydning af et ind- e1ler udleb. Viste
billede er en, jeg har savet over. (artikel slut!) r

Torde"!9

Udf~lde1sen af 1ers1am som en kug1eska1 udenom den ko110ide op1esning har v~ret
det ferste skridt mod det f~rdige produkt. Leret er b1evet kittet sammen af ca1-
cit. Under stigende tryk har 1eret afgivet sit vandindho1d, hvorved rumfanget er
formindsket, medens det samme ikke har ~ret ti1f~ldet med ko110idet. Det mind
skede p1adsbehov for 1eret har ferst bevirket, at det er krakkeleret i radi~r
retning og - sAfremt 1aget var tykt nok i forho1d til kug1ens sterre1se - ogsA
langs koncentriske kug1ef1ader. De mere e11er mindre konisk firkantede 1erstyk
ker er under fortsat formindske1se he1t skilt fra hinanden, og me11emrummene er
fy1dt ud af det p1astiske ca1cium-ko110id. Senere er ca1citten udkrysta11iseret
ved fa1dende temperatur. Oet, der giver septarierne deres ~r1ige indre struktur
synes s!ledes kun at bero pA nodu1ernes oprindelige sammens~tning, - mAske
samspi1 med den mAde, k1imaet omkring dem i den fe1gende tid har ~dret sig.

Hvis der har v~ret ~rlig meget vand i ko110idet, resu1terer det i, at septari
erne fAr en indre hu1hed, der er kantet med ca1cit-krystal1er - a1tsA en druse.

"'-'

Vel, - de sagkyndige siger, at
det er gAet sA1edes til:

erne ser ud til at have
haft omtrent den samme
forhistorie som geoderne,
og har vel sa siden spe
ku1eret pa,'hvorfor de s4
ser sa forske11ige ud. ~

trAden efter at

4
HosstAende ses en typisk septarie. De mere e1-
1er mindre firkantede dele, der er street over

snitf1aden, er ~dnet 1er. Det, der
fy1der me11emrummene ud, er ca1citkry

staller.

Septarierne



Hvis I har det sam jeg, sA vil I synes, at det var et enormt interessant - nes
ten rystende afsllrende stykke geologisk og mineralogisk forhistorie vi erfarede
gennem artiklen om de sediment!re agater, geoder. septarier m.m. - De har altsA

GEODER.

r.

Man benytter sig af hun
dens villighed til at la
de sig dressere i forbin
delse med dens helt formi
dable lugtesans.

fra Stenfo 1ket ,
kan mAske
mane lidt
stem-

En krabat som vist hosst!ende
skal man ikke forvente at fin
de rester af pA Gotland, men

VED DU (?) at man er be
gyndt at anvende hunde til
at efterspore mineralfore
komster·med i Canada?

rved stranden

Gotland bestAr af siluriske aflejringer, der deles op i 13 lag, som er be~nte
efter lokaliteter pI sen. Oen ~lder mod sydest slledes, at de ~ldste lag kun er
blottede mod nordvest, og de yngste lag findes tilgangelige mod SydBSt. Lagene
besUr af kalk , mergel, ler og sandsten. En stor del af sen besUr af 'rev-kaIk ,
som er skabt af rev-dannende organismer. dengang Gotland endnu var havbund n~r
~kvator. Det er derfor. vi i rigelig ~gde kan finde koraller. bAde kolonidan
nende og enkelt-koraller. som kaldes tomtemesser og knapkoraller. Specielle for
Gotland er stromatopiriderne, sam er skorpeformede lagdelte fossiler af calcit
af uregel~sig form og med gitteragtig struktur. De henregnes nu til glassvam
pene. De findes i alle st0rrelser fra som s0pindsvin til kranier og gAr i folke
munde under betegnelsen katt-skaller. Nogle af dem er fantastisk dekorative og
ligner ~pestenroser, nAr de er slAet af. s4 man kan se lagene indeni. Man kan
finde den sammenrulled~ trilobit clymene meget fint struktureret og ogsA andre
trilobitter. Brachiopoder kan man finde i ubegr~set ~gde ved at rode i sandet

Hvis Gotlands-turen nu skulle blive e~fektueret,saledes som diskret er blevet
antydet, sA ma det vel v~re tiden at ta!nkepA at indlede de historiske og geolo
giske forhAndsstudier. Her er noget. der er plukket ud af Lapidomanen, og sam
mAske kunne v~ velegnet til at varme op pA:

5



Der findes, sA vidt vides, nu foruden vor egen stenklub. Jysk Stenk1ub, fe1gende
k1ubber her i 1andet: Vestjysk stenk1ub, Sydvestjysk stenklub, Stenk1ubben for
Randers 09 omegn, Den fynske stenk1ub, Stenklubben Als, Sydfynsk stenk1ub samt

ANDRE INDENLANDSKE STENKLUBBER

ragater, geoder m.m., Qg EQMEta,'e .. i 118!3~e"I sf 5'EUllij88E~N.

Er du nu forvirret ? - Oet vil du ikke mere v~re. nAr du har fAet l~t ~Il~l~~d.,,~c "--"
at IA~A~ ik«e fi&,lagt an~al b~yd&t~~ei af .01 ~3te 3~ore artike1, der i det
omfang det nu kan lade sig gere. vi1 afslere hemme1ighederne om de vulkanske

Svaret herpA ser ud til efter omstlndighederne at mAtte b1ive enten: 1) Ja, det
er forkert - din geode er af sedimen~r oprindelse ! - el1er: 2) Nej. man kan
godt fA dannet agater og geoder i vu1kanske bjergarter. men 2a) det er ikke sket
ved udfy1dning af gas10mmer !

En og anden b1andt yore tlnksomme l~sere har sikkert t!nkt dette: Jamen, jeg
troede da, at de agater og geoder. ~ hart var dannet ved udfy1dning af gaslom
mer i vulkanske bjergarter. Er det da he1t forkert ?

begyndt ti1V4!re1sen pA havsens bund !

4. Men jeg 10, thi ingen tro1ddom
er sA underfundig let
som at lokke ny mirak1er
ud af sten.
og jeg drejed' messinghanen
og gay hver en sten et skv~t,
og de vAgned' som juve1er.
en for en.

3. Da jeg Abnede for asken,
1A juvelen gu1 og mat,
og dens krons~ var fordunk1et
under pap,
og i tred've us1e stene
1A en tred'vedobbe1t skat
som en geg1ers kroningssmykke,
en attrap.

2. Og jeg kunne ikke ane,
at der 1angs den hvide strand
kunne 10kkes ade1stene
af en sten,
nAr blot solen glimred' sammen
med 1idt salt og med lidt vand
pA den samme adel1ese.
li11e sten.

1. I en sygarn~ke skjulte
jeg en tred'vedobbelt skat,
som bestod af tred've vAde
b1anke sten,
Men jeg kunne ikke ane,
at i sygarn~kens nat
b1ev de b1anke sten som matte,
terre ben.

6
"IRAKLER af Tom Kristensen (tilsendt redaktionen af Inger og Johan Clausen).



(andre klubber fortsat:) - samt Stenvennerne i Kebenhavn. PI et tidligere tids
punkt, da der kun var fl andre klubber, bragte vi uddrag af disses programmer.
Oet er der ikke plads til langere, men da det stAr de enkelte medlemmer frit at
udnytte ogsl de andre klubber, 56 m6 de, der mener at kunne hole noget her, selv
serge for at holde sig orienteret , Ring og sperg og brug evt. vor egen cirkula
tionsordning for de andre klubbers blade. r

KundeProgram og endelig tilmelding senere. Forhlndstilmelding gerne straks til

~ GOTLANDSTUREN. Vil du med og finde fossiler 09 mineraler pI Gotland og i Sydsve
rige ? Turen er forelebigt lagt Fr 14/5 kl 21.00 - Le 22/5 sent. Pris ca 1500 kr.

Vi ensker udvalget god arbejdslyst og er morderlig s~dte pI at se, hvad der nu
komrnerpi sornrnerprogrammet!

Forslaget om at drefte et turudvalg blev taget op i efterlret, og det ferte til,
at felgende medlemmer blev valgt: Inger Clausen (eller Johan?), Eva Rudolf, Leo
de Laurent og Ingemann Schnetler.

TURUDVALGET

bestyrelsen

PI valg e~ Ingemann Schnetler og Jon Svane. Forslag, der enskes behandlet pi ge
neralforsamlingen, ml Yc2rebestyrelsen ~de senest 8 dage fer generalforsam
lingen.

1. Valg af dirigent.
2. Formanden afl~ger beretning.
3. Afl~gelse af regnskab.
4. Valg af formand (hvis vedkommende er pi valg). - ikke denne gang.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 4.
6. Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant.
7. Valg af 2 revisorer (uden for bestyrelsen).
8. Valg af en revisorsuppleant.
9. Fast~ttelse af kontingent for det kommende regnskabslr.

10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

Oer indvarsles herved til ordi~ generalforsamling pi Aby bibliotek lerdag den
13/3 1982 kl 14.30. Dagsorden efter 10vene som felger:

GENERALFORSAMLING



06-270247
06-937113Redakter Sv. Sennichsen, Agernvej 115, 8330 Beder

06-210606
06-149521
06-143461
06-467282

tlf 06-140100Fonmand, Hanne Kunde, Begevej 7,8260 Viby J
Sekret!r, Jon Svane, Kildehejen 64, 8260 Risskov
Erik Jensen, Plutovej 8,8270 Hejbjerg, medl. af best.
Dolly Jacobsen, Augustenborggade 19,8000 Arhus C, Medl. af best.
Kasserer, Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 LangA
Jysk Stenklub, giro 1217380, Fug1ebakken 14, Stevnstrup, 8870 LangA
Bladfordeler, Grete Rasmussen, Elverdalsvej 31, 8270 Hejbjerg

Indl~ til ru2ste blad senest 15/3 - gerne fer. Nyt blad ud ca 1/4.

Husk at du selv mA medbringe det nedvendige til eftermiddags-kaffen/teen pA Aby!

bestyrelsen

Der forts~ttes efter nytAr pA vanlig vis med studie-tirsdags-aftener pI Aby bib
liotek, - og med slibning og smykkefremsti11ing pA Sct Anna-gades skole onsdage
og/eller torsdage. Hvis du er interesseret i at komme med til noget af dette. sA
ring om klokkeslet 0.1. til f.ex. Hanne Kunde eller Jon Svane. Fossi1-interesse
rede mA melde sig til Grete Rasmussen. Adresselisten ses nedenfor.

STUOIE- OG HOBBY-AKTIVITETER

Le 17/4 1982 kl 13.30 pA Aby bibliotek. Vi preyer at fA en ny film.

La 13/3 1982 kl 13.30 pA Aby bibliotek. Generalforsamling. PA valg er Ingemann
Schnetler og Jon Svane. Dagsorden iflg lovene, se inde i bladet.

On 17/2 1982 k1 17.15 pA Geo10gisk Institut. Ole Worms A11e. Havaf1ejringer fra
nedre kvart!r og eyre terti~r i Arktis og Vesterhavet.

Le 13/2 1982 k1 13.30 pI Aby bibliotek. Seren Bo Andersen fort!ller om fossi1er.

Le 23/1 1982 pA Aby bib1iotek k1 13.30. Udover de sadvanlige k1ub1erdage preyer

vi at have en extra bytte-dag. Lidt diskret hand1en kan mAske ti11ades for at fA

bytningen til at glide. Tror du ikke, dU har noget, der er ~d at bytte med ? -
Prey alligevel at tage noget af det med - mAske vil du blive forbavset over,
hvad de andre er interesserede i !

Le 9/1 1982 kl 13.30 pA Aby bibliotek. Slibning af og snak om ray. Diskussion om

udstil1ingen til september i anledning af jubi1~t. Husk at tage ray med se1v

til slibning e11er tag en 10-er med til at kebe for.

PROGRAM FOR JYSK STENKLUB
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