
Ja - klubben fylder 10 Ar indenfor n~rv~rende blads pri~re aktualitetsperiode !
- Oet bringer os naturligvis i en vis romantisk stemning, hvor erindringerne udi
vor omgang med stenene vif'tderf~em.

For 10 4r siden var stenklubber i Oanmark noget ganske nyt, og der fandtes da
kun en i Odense og en i KBbenhavn. Int t tativet til starten af vor klub mA vel

.med rette siges at v~re udg!et fra Odense, hvor man sikkert har indset det umu
lige i at f4 Jyder til at valfarte til Fyn en.gang om m4neden. Helt specielt m4
vi takke Karen Ouch, Odense, hvis elskv~rdige ekspansionisme resulterede i, at
en kontakt med et par enkeltsUende, men allerede stenbesatte personer i Arhus
omr4det, H. Koch og Hilbert Nielsen, blev fulgt op med en diskret propagandis
tisk udstilling af sten i Kolt. Stedet var naturligt selvskrevet til denne op
gave, da Hilbert N. p4 ~ldre-hBjskolen her allerede var aktivt i gang med sten
slibningskurser for ifldre.

~stillingen var ikke s4 enormt stor, - r! og slebne sten, en·mindre salgsbod 09
en sUbemaskine - men den f'crekommange af os mere eller mindre uerfarne pA det
te omrAde s4 spcendende,at vi efter leunringe t0ven skrev os pA en liste. som
man mUte passere. inden man kunne kOIlJ1leud igen. Man forpligtede sig herved leun
til at lade sig underrette, hvis det viste sig, at der var t ilstrekkeltq stem
ning for at danne en klub. - men det gik selvfBlgelig ligesom, nAr man rifkkeren
vis herre en Hllefinger ! - Den stiftende generalforsamling fandt sted pA Holme
skole og blev styret af H. Koch, der med sin baggrund som skolemester nok mente
at kunne klare det organisatoriske. Det gik ogsl ud~rket, og Koch blev selvf0l-

.geli9 valgt SOIa klubbens farste formand. - 09 sA var vi jo igang ! - Tak for det
til Hilbert N. og H. Koch !
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SA er vi atter vendt hjem igen efter en ~ellykket rejse med klubben - denne gang
med Sydsverige og Gotland som mAl.

Oet blev en tur fuld af nye kontakter og oplevelser : Den ferste frokost i det
frie pA den gamle gArd hos Anitas veninde var noget helt specielt og dejligt.
Ved ankomsten til Malmo havde det lokale selskab (endelig ikke klub) arrangeret
en fest for os. Der var ikke medt s~rlig mange sklninger OPt men vi havde en

TUREN TIL GOTLAND 1982

klubben fremover !
Sv Sennichsen~

- og lad os hAbe pI et fortsat godt liv
~

- Tak for den tid

Fedselsdagen bliver fejret is~r med en udstilling, der g4r fra 4 september til
1 oktober pA Naturhistorisk Museum i Arhus - se s~rskilt program for denne sene
re i bladet. Desuden skal vi have en s~rlig fest lerdag 13/11. De ·n~rmere de
tailler vedrarende denne, tid, sted, indhold m.v., er endnu ikke fastlagt, men
det er lovet, at de vil fremkomme senere : Hold evt. selv ejne og eren Abne ved
klubm0derne.

SUl1lT1ariskset synes jeg, det har v~ret en dejligperiode. Vi har l~rt en· masse
om sten og har haft et enormt rart samv~r med yore stenvenner i en sv~rt beskri
velig atmosf~re af afslappet iver.

I 1975 - 1/4 - vovede vi os ud med nr 1 af medlemsbladet STENHUGGEREN. og det er
gl~deligvis lykkedes at holde dette nyttige. respektable og ~sten j~vnt perio
diske organ igang. For- og efter-somrene har v~ret pr~et af udflugter til mange
bAde uden- og indenlandske lokaliteter. og der er blevet sl~t et betydelig~
antal kg sten hjem tillige med erindringen om, hvad turene i0vrigt har haft
at byde pA ! Samtidigt med, at vor egen klub er vokset, er der opst4et stenklub
ber snart overalt i ~andet, hvilket der ogs4 er god grund til at v~re glade for,
da vi har sA godt et forhold til hinanden, at vi til enhver tid kan nyde godt.af
hinandens og f~lles aktiviteter, nAr lejlighed gives.

Oer var i starten kun nogle og tredive medlemmer i klubben, men antallet steg
stet, og der er nu ca 125. I begyndelsen var det det at slibe sten, 09 hvad man
kan fA ud af det, der optog os. NAr man selv sliber, gAr det jo heller ikke hur
tigere, end at det er til at felge med, 09 det var nok godt det samme, for mange
af os havde god brug for tilvanningstid for ikk~ at blive lebet over ende. Sene
re begyndte vi sA at samle mineraler - bIde de flotte og demo der blot var in
teressante eller morsomme. SA fulgte der selv- og guldsmedekurser, og efterh4n
den er da ogsA fossilfolkene blevet s6 mange, at de har kunnet begynde at udfol
de sig.
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l"rdag: Astorp, calcit xx med kobberkis xx (smA), dendritter og malakit (smU,
men det var der).

S,mdag: Fyleda.1en,kullag i grusgrav med fossile plantedele.
Gladsax, flusspat xx, antrakonit, kvarts xx.
Bachhalladalen, vi s4 meget fine forstenede kambriske b01geslagsmcerker
og vindpolerede sten fra samme periode.
AndrarUdl,alunskifer (med mange slllAtrilobitter) 09 barytboller.

Mandag: Vastana, to smA omrAder med blandt andet pyrophyllit, attakolit, ha!natit

Af andre oplevelser n4ede vi at f4 en tur ad den 6 - 7 km lange bro til aland,
mens vi havde sendt K4ge og Marianne p4 skadestuen i Kalmar. Marianne kom derfra
med krykkestokke, men havde da lykkeligvis ikke br~kket noget. Vi naede og54 et

~esgg p! Orrefors glashytta, hvor der blev mundblcestog h4ndslebet, 09 der var
en fin udstilling affornemt glasarbejde. - Og s~ konmer vi til det , vi fandt:

Visby er jo noget helt for sig selv, 09 der blev heldigvis sat lidt tid af til
at g4 omkring i de gamle gader med ~e mange kirkeruiner og den imponerende ring
mur. Vi kunne godt have 0nsket et l~ngere ophold der, men det var trods alt. an
dre ting, der var de pri~re i de 3 dage pa Gotland.

hyggelig aften i Kobbersalen p! Pripp's Bryggeri sammen med demo der var kommet.
og n~ste dag var de med os pA tur. Vi husker vel s~rlig leif 09 Arne fra disse
fgrste dage, hvor specielt leif var en glimrende guide. Vi glemmer nok aldrig
master Margit i Visby og hendes dejlige stuga i Ojupvik, og de nye svenske del
tagere fra Norrkoptng blew.meget hurtigt venner, som det var svert at sige far
vel til. da rejsen var forbi, men der blev da ogs4 tale om et "p! gensyn med et
par af dem i deres sommerstuga i Nordsverige.

Vi ses pA messen i Odense
.........._

tlf 06-253210

- fra A til A

INiERNATIONAl MINERALS & GEMS
v/Niels Schjeldahl,
Birgittevej 6,
8220 Brabrand.

Annonce
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STENMESSEN 82, l0-S0 4-5 september , som i forrige blad var henlagt til A11es0-
hallen, er nu ; stedet henlagt til BOLBROHALlEN. Se indlagte oplysn. fra WEST-GEM.

lysbi11ed-foredrag: "Sten".
4 sept kl 10.00 - 11.30 Abning med f~redrag om Narsak, Grsnland.

kl 12.00 - 16.00 Sortering af mikroforsteninger fra ler 09 kalke
5 sept kl 12.00 16.00 Sortering af mikroforsteninger fra ler og kalke '-"'

sept kl 16.00 - 17.00 Foredrag. Mineraler, Jordens bY9gesten.
8 sept kl 10.00 - 13.00 Slibning af rave
9 sept kl 16.00 - 17.00 Foredrag. Forsteninger, om 1ivets udvikling.
11 sept k1 12.00 - 16.00 Sortering af mikroforsteninger fra 1er og kalk.
12 sept k1 12.00 - 16.00 Sortering af mikroforsteninger fra ler og kalke

Bestyre1sen

1 festugen dagligt kl• "ro.oo - 16.00:
Arbejdende smykke- og ~elstenssliberi.

Udstillingen giver eksempler pA Jysk Stenklubs forskellige aktiviteter. Den V~

sent1igste del af udstillingen viser det ypperste af medlel1l11ernesprivate samlin
ger af mineraler, bjergarter, Gedelsten,smykkesten og forsteninger. Oer vises ek
sempler pA,.hvad der findes i Oanmark, og fremstillingen af smykkesten og Gedel
sten af danske og udenlandske materialer demonstreres. Foredrag og lysbilleder
fort~ller om principperne i udstillingens forskellige dele.

Sted, Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, Arhus.
Tid, 4·september til 10ktober i universitetets Abningstid.

JUBIL~MSUOSTILlINGEN - 10 AR MEO STEM

Alt i alt var det en s~dende rejse, hvor vi nlede en masse takket v~re det sto
re forberedende arbejde, som var gjort af Anita og Hanne, og Per ssrgede for, at
al kersel var i orden. Vi kom ikke for sent til n6get. Vores plankefrokoster med
morgensmurte madpakker gay os, hvad vi havde behov for og stjal ikke kostbar tid
fra vores arbejde med hammer og mejsel. Igen en tur, vi aldrig glemmer ! -
Tak for det fra Inger og Joha~

4
med mere 09 vir1din i violet gli.ner.

Tirsdag: Sunnerskog v. Vetlanda, ride og gule granater, malakit, epidot, l;dt
cove1it med mere.

Onsdag: Lickershamn, fossiler af mange slags.
Torsdag: Lummelunda,
Fredag: Ojupvik,
Lurdag: SunnersKog (Vetlanda), endnu engang - se ovenfor.



Belemnitterne var marine, oceaniske dyr og levede pA ret dybt vande De var i be
siddelse af en bl~ks~k 09 havde formodentlig 8 eller 10 anme og kunne skyde en
pin fart. Rostrum af belemnitter er fundet som maveindhold If hval-9g1er og fisk
fra nedre jura 1 Tyskland (Holzmaden). Belemnitterne er en udded gruppe, som
findes fra jura til eoc~. De er almindelige i jura og kridt og gAr st!rkt ti1-
bage DA gr~sen mel1em senon og danien. De er ret hyppige i kridtet ved Alborg,
men er is~r talrige pA M0n, medens de er sj~ldne i de yngste kridtlag, som fin
des pA Stevns og ved Mariager Fjord. Belemnitter er bedst kendte under navnet

Skallen er tynd og opbygget af aragonite hvorfor den oftest er op10st, sA kun
rostrum, der bestAr af calcit, er bevaret fossilt. Ved visse unders0gelser af
rostrum kan den dav~rende havtemperatur bestemmes med en n0jagtighed pA 1 °C, og
disse unders0gelser kan bedst baseres pA rostrum af velbevarede belemnitter. PA
rostrums overflade ses ofte tydelige aftryk af blodkar. hvilket viser, at belem
nitterne. som ~nt. har haft et indre skelet.

ska1

Belemnitterne tilh0rer cephalopoderne (bl~ksprutterne), men de har i mods~tning
til nautiler og ammonitter et indre skelet, der fungerer som en afst;vning og en
beskyttelse af indvoldene. Skallen, som s3ledes er omvokset af b10dde1e. funge
rer tillige som et midde1 til regulering af rumv~t og balance. Skelettet er op
bygget af rostrum og en kanmerdelt skal. Skalle.ner kegleformet med forho1dsvis
t~tsiddende septre og b~rer fortil en plade, som antaoes at v~re et reduceret
beboelseskammer. Se figuren. der viser en belemnit med gennemskAret rostrum 09
bevaret ska1.

BELEMNITTER (BELEMNITIDA)

Masser af stenskiver (slabs) til cabochoner.
Hvid topas, rubin, mAnesten, cordierit og
granat til cabochon- og facet-slibnin,g.
6" diamant-slibe-maskiner pA lager.

SMYKKESTEN SJ~DNE BJERGARTER - SLIBE-
OIAMANTSKIRESKIVER SLIBE- OG POLERPULVER

STENBUTIKKEN Borggade 3
8000 Aarhus C 06-190422

Annonce ~-----
KJELD ROSE
HINERALIMPORT

HINERALER RA (oELSTEN
S~E- OG POLERMASKINER
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en, men det er der normalt ogs4 ; rigelige ~n9der. NAr en nodul har nAet en vis
udvikling, vil kiseloverskuddet ; magmaen v~re mindsket, og vifksten gar efter
hAnden i stA. Samtidigt udf~ldes mere og mere af andre mineraler i magmaen, 09
en del af disse smApartikler ~ger ved de kl~rige noduler. Til at begynde med
opslemmes de sikkert ; nodulerne. Senere hiEngerde mere last i et tykkere lag u
denom, hvilket f0rer til. at nodulerne i den ~dnede magma bliver omgivet af en
skal med en noget jordet konsistens.-

Torden;egget.Magmamassen er stadigva radg1edende 09 plastisk, 09 det er klart,

magma-Dannelsen af en kolloid kiselop10sning kr~ver tilstedev~rensen af vand

Denne teori, der nok rnAv~re udsprunget af kendskabet til de sediment~re konkre
tioner, er forbavsende derved, at der ogs4 finder dannelse af kolloide noduler
sted i den flydende magma, selvom'de fysiske forhold her er sA ganske anderle
des. Temperaturen er haj, og trykket er hajt.

Hvis man laver tyndslib af den vulkanske bjergart ryolit eller en anden finkor
net vulkansk bjergart, skulle man kunne finde nog1e smA glasagtige indesl~tnin-
ger, der kaldes globulitter, heri. De bestAr v~sentligst af kisel, og det frem- ~
gAr, at de mo!vere stcrknet efter, at den omgivende magma er blevet fast. Vi kan
heraf slutte, at det, dar nu er globulitter, dengang det hele var en flydende
v~lling, rnAhave sv~vet rundt som smA rosiner i den flydende magma. Kisel har et
forholdsvis lavt smeltepunkt. Globulitterne var altsA flydende, men alligevel
samnenhenqende i den flydende magma, og det viser, at der allerede og selv i den
flydende magma har v~ret dannet stiErktkiselholdige kolloide noduler (gele-:agti-
gel. De er tidligt udskilt af magmaen - oprindeligt vel som smA kliEbrige kim,
som derefter er vokset, dels ved, at mere stof udskilles og afs~ttes direkte pA
dem, og dels ved at de enkelte noduler ved tilf~ldig berering kl~er sammen og
bliver til et. Resultatet heraf skulle sA kunne forventes at blive, at man; den
starknede lavamasse kan finde konkretioner af en tilstr~bt kugleform og i alle
st0rrelser ira nogle bette smA nogle til klumper med en diameter pA en meter el-
ler mere, og det er jo netop det, man gar!

Afsnit (i) findes i STENHUGGEREN, nr 2, 1 april 1982, - og vi forts~tter:

KONKRETIONER I VUlKANSKE BJERGE II

Litt.: Danmarks Natur I, H. Wienberg Rasmussen, Pa1~ntologi, - og SK{RVEN. r

v~tter. Oet hed sig. at v~ttelysene i julen~tterne br~dte med en blAlig flamme,
men de kunne ikke tEodes af mennesker. Endnu i 1800-tallet blev de benyttet som
amuletter, og de blev 1agt ; barns vugger sam beskytte1se mod onde magter.
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06-270247
06-937113Redakter, Sv. Sennichsen, Agernvej 115, 8330 Beder

06-147303
06-149521
06-143461
06-467282

tlf 06-140100Formand, Hanne Kunde, Begevej 7,8260 Viby J. (Dagu-repr)
SekretCfr,Doris Va1gaard, Augustenborggade 21B, 9.tv, 8000 Arhus C
Erik Jensen, Plutovej 8,8270 H0jbjerg, medl. af best.
Dolly Jacobsen, Augustenborggade 19, 8000 Arhus C, medl. af best.
Kasserer, Ingemann Schnet1er, Fug1ebakken 14, Stevnstrup, 8870 LangA
Jysk Stenk1ub, giro 1217380, Fug1ebakken 14, Stevnstrup, 8870 Lang!
B1adforde1er, Grete Rasmussen, Elverdalsvej 31, 8270 Hejbjerg

BESTYRELSE OG REDAKTION

Her mA vi afbryde. NeestespCfndendeafsnit kommer nok allerede nCfsteblade r

at der til stadighed sker bevCfgelseri den. Nodu1erne bliver udsat for tryk i
forSke11ige retninger, der jeevnligtudleses ved indre forskydninger, som sker i
planer, der danner 450 med trykretningen. Tager vi fantasien lidt til hjCflp,kan
vi s.Anok forestille os, at en oprindelig kugleform kan blive Cfndret ved for
skydninger i 3 pA hinanden vinkelrette planer, hvorved formen Cfndrer sig over
mod noget, der er mere terningeagtig. Terningens kanter trykkes helt frem til
nodulens overflade, og da de er friske og kl~rige, begynder de her at opsamle
materiale fra magmaen. TordenCfggetsydre er ved at trCfdefrem

Claus Hedegaard og (r)

Ved Sangstrup-stranden, et par bugter syd for, hvor vi plejer at gA ned, ligger
der en stor f10t kinne-diabas, sterre1se ca 30x50x70 cm. Den overlades herved
velvilligst ttl den f0rste, der gAr ned og snupper den !

TIL EN STOR-SAMlER :

De nevnte maskiner, der er udlAnt fra veerkstedet,bedes returneret straks .!
- venligst bestyrelsen

EFTERLYSNING: STENTROMLE og PLANSLIBEMASKINE

De ~rmere oms~digheder vil blive bekendtgjort ved klubmederne, nAr de fore
ligger, - af Jon Svane.

Der er endnu ikke fremkommet en tidsplan for DGF's program, men det er blevet
oplyst, at der vil b1ive ho1dt foredrag om disse spandende emner: Caldera'er i
Oslo-feltet (en caldera er et stort indfaldshul efter en vulkansk eksplosion),
aldersbestemme1se af dele af den danske undergrund i forbindelse med boringer,
der er foretaget i Nordjyl1and, og rejsebeskrivelse(r) med geologisk indhold.

DANSK GEOlOGISK FORENING-s PROGRAM
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red.Indl~ til ~ste blad ti1sendes redaktionen senest 15 november.

Bestyrelsen

Medestedet til turene , som fer var ved Viby stadton, er nu a!I1drettil Viby Torv.

Tilmelding til turene til F'yn09 til Mariager Fjord sker til Ingemann Sehnetler
senest 1 uge fer (eller til stedfortn!der).

I den time, der gAr forud for k1ubm0derne, 1<113.30 - 14.30 kan der handles,
byttes m. v. som tilforn.

L0 22/1 1983 k1 14.30 pc!Aby bibliotek. Byttemode.

Le 8/1 1983 kl 14.30 pc!Aby bibliotek. Foredrag.

Lo 11/12 1982 k1 14.30 pA Aby bibliotek. Julemede , (Antagelig med de traditio
ne11e overraskelser I).

L0 13/11 1982·.Jubila!Umsfest.~rmere om indhold m.m. vil fremkonvnesenere.

~e 23/10 1982. Tur til Dania ved Mariager Fjord i egne biler. Afgang kl 08.00
fra Viby Torv. ~krivekridt og hvad man el1ers kan finde i det.

Le 16/10 1982. Medlemmer fra a11e landets k1ubber modes i Odense og bytter stene
Hvis der er t ilstrekkeltq interesse, tager vi derned i bus - med afgang fra Ar
hus k1 09.00. Tilmelding sker til Hanne Kunde senest ved sep tembermedet , 18/9.

L0 9/10 1982 kl 14.30 p4 Aby bibliotek. Lektor Ivan Madirazza holder foredrag om
salthorste.

On 6/10 kl 19.00 og To 7/10 kl 14.00 1982 gen4bnes v~rkstedet pc! Set Anna Gades
skole for slibning. Selvfolkene aftaler selv tid. Evt. sp0rgsm!1 til H. Kunde.

Le 25/9 1982. Tur til Fyn. Afgang kl 08.00 fra Viby Torv i egne biler. Vi tager
til Vejlby Fed, hvor.vi kan lede efter silkespat, pyrit, tungspat og mc!ske ogs4
andre ting, - og til Hindsgavl ikke sc!langt herfra, hvor der er oligoecent ler
oq Middelfart-malm. Derudover til Senderby, hvis der bliver tid.

La 18/9 1982 kl 14.30 pi Aby bibliotek. Sommerens fund vises frem - egne eller
kebte. Tag ogsA byttesten med - det bliver der nok ogsl tid til.

Le 4/9 - To 30/9 1982. Udstilling pi Naturhistorisk Museum. Pc! bladets side 4
findes detail1eret beskrivelse af tider og de mange forskel1ige aktiviteter.

PROGRAM FOR JYSK STENKLUB
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