
Rav s~dan. som -, mAske kan v~re heldige engang at finde det - frisk opskyllet

Ja, det er da en sag, der kan tages frem igen og igen. Grete R. har hjembragt

noget infonmation fra den sidste tur til Hamborg, og det p1ukker vi 1idt ud af.
Forst lidt om tenminologier:

redakt0ren

RAY

Hej 1983 -

Hvis der blandt de nye sku11e v~re nogle, der har skrivek10e, sA er der gode mu
ligheder for at komme til her i bladet, for blandt de gamle medlemmer, - disses
ievrigt fremragende egenskaber 09 dyder ladet uomta1te,- er der for fA, der kom
mer med indl~ til b1adet. I denne forbinde1se ~ker jeg pA, at der mA v~re en
del emner og problemer, som vi, der efterhAnden er 1idt ~ldre i k1ubben, har V~

ret igennem og ikke spekulerer sA meget pA mere, men som nu igen kan v~re hej
aktue11e for de nye. Ethvert indl~ til bladet - sp0rgende e11er for~llende,
der kan bringe blot nog1e et skridt fremad, er abso1ut l0digt, sA der er ingen

grund til at lade sig ~ af fa1sk beskedenhed! Se1v lapistiske morsomheder
vil kunne bruges i et vist rime1igt omfang !

1982 forleb generelt som vanlig med stor aktivitet, - bAde med ture 09 pA hjem

mefronten. Is~r vi1 vi nok lige nu ~ke pA jubil~ms-stAhejen, som vel for10b
~t,- bAde udsti11ingen og den p!f91gende fest. Oer er kommet mange nye medlem
mer i klubben,- sA mange, at det umidde1bart er i0jnefaldende! - Det spAr jo
godt for klubbens 1iv og virke i tiden fremover !

GOOT NYlAR ! - OG TAK DU GAMlE
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Importeret ray ses ofte fyldt op af en slags smA runde lysspejlende blade. P4
tysk kalder man dem Blitzer eller Sonnenflinten. P4 dansk ved vi ikke , om faeno

mene~ kaldes noget bestemt. - Oet er en stur, stur nummer ! - Man giver ravet
en opvarmning med pAf01gende afk0ling og skaber herved sA store s~dinger
det, at der fremkommer et antal smA indvendige spr~kker, der flygtigt set kan
give en et indtryk af, at ravet er fyldt med indestuttede blanke smAbtade. Helt

Oet Klare ray har, selvom smag og behag jo varierer, altid v~ret mest kurs.
Hvis der er hvidlige tAger i ravet, skyldes det nok indesluttede bl~er fyldt af

luft eller andet. Ved opvarmning af ravet under h0jt tryk bliver det klarere.
Det er et gammelt fif.

Ravs Farve er ikke nemt beskrevet. Ofte og gerne er det klart og varmt gylden
gult. Det kan ogs4 v~re mat og hvidlig - ~lkerav. Det kan v~re r0dligt, hvilket
skyldes, at der er diffunderet jern ind i ravet under ravets opbevaring jor

dens sk~d. Det r0de er ofte begr~nset til de yderste mm af et stykke. Som noget
nyt ser vi, at ray ogsa kan v~re blA ! - Der eksporteres nu blA ray fra Den 00-

minikanske Republik. Den blA Farve stammer fra fintfordelte organiske indeslut
ninger og er betinget af, at ravet, medens det har v~ret gemt i jordens dyb, har
v~ret udsat for en opsmeltning.

Plast. Rav kan OgS3 imiteres med kunst-harpikser. Der er altsa alt alt flere
grunde til at se godt efter, nar man tager et nyt stykke ray under luppen.

Copal (Kopal) er, li_gesom ray, h~rdnet harpiks. Det stammer fra nutidige eller

fortidige tr~r. Det ligner og har derfor naturligt nok v~ret anvendt og bliver

anvendt som imiteret ray.

Smastykker af ray, som ikke rigtig kan bruges, og affald fra ravsliberier smider
man ikke sAdan v~k. Man opvarmer under forh0jet tryk nogle portioner ad gangen.
Det sintrer sa sammen til nogle st0rre og brugbare stykker. Her i landet kalder

man sAdan noget for presse-rav. I Tyskland kalder man det ~te ray, [cht Bern
stein, og det er jo da nok rart nok at vide, da vi i reglen l~ger noget lidt
mere i ordet ~gte, - vel, rAmaterialet er jo da ~te nok.

af Vesterhavet . kaldes p4 tysk natur-rav, Natur-Bernstein. S4dan noget ~
ray kan 09S3 findes langs de baltiske kyster. Vort hjemlige ray er det. der er
tilbage af harpiksudsvedninger fra pinus succinifera, der dannede udbredte skove

for ca 50 millioner Ar siden. Det, der endnu ikke er kommet frem, ligger gemt
jorden i pinde-laget, der str~ker sig i et bredt ~lte fra ude under Vesterha

vet, tv~rs over Jylland og over mod Polen. Rav findes ogs4 andre steder i ver
den. F. ex. ser det ud til, at der i den senere tid er ved at komme en stram af
ray fra Den Dominikanske Republik. Det er dog kun ca 25 millioner 4r gammelt.

I.



NB: Klubben er ogsi medlem af DansK Geologisk Forening og fAr tilsendt et ars
skrift. Jeg har haft to !rgange til gennemsyn. Deraf var det ene pA engelsk med

Korte sam.endrag pi dansk. Hzfterne, sam er ret tykke, Kommer ikke i cirkulation

da portoen bliver for hej. men de kan lAnes fra klub-biblioteket pa samme made
som de andre beger, klubben ejer. Henvend dig he~ til bestyrelseR.

8330 8eder.Agernvej 115
Hanne S0nnichsen, tlf 06-937113,

Et nyt blad er kQmmet til, nemlig det norske blad Nags-nytt. Det udkommer 4 gan
ge om aret og er et f~llesblad for nogle norske stenklubber. Har du lyst til at

~ fa dette og feller andre af ovenstc!ende blade tilsendt (husk, du betaler selv

portoen til den naste pc!listen), bedes du meddele dette til

Cirkulerende blade: Andre danske klubblade
Mineralien-Magazin (tysk)
Nags-Nytt (norsk)

ANG. CIRKULATIONSKLUBBEN

Grethe (- 09 r)

harpiksen i sin tid, kan der og spindes en ende om, men vi vil her n0jes med at
g0re op~rksom pA, at get er nemt for de fingernemme at st0be nutidige insekter
ind i kunstharpiks, sA det b0r man nok ogsa t~nke pa engang imellem.

succinifera-Rav med indesluttede insekter og andet, der er blevet h~gende

~ pr~ist, hvordan man g0r det, nAr resultatet skal svare til forventningerne, er
vist en fabrikationshellll1elighed.Der er alts! ikke tale om fossile indeslutnin
ger, - men flat ser det da ud, hvis ellers man kan lide det.

Fik du en "Sten" i julegave ?
Ellers skulle du fork~le dig selv
med en nytArsgave !!!

Birgittevej 6
8220 Brabrand

INTERNATIONAL MIf4ERAlS & GEMS
v/Niels Schjeldahl, 06-253210

Annonce
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Der foregAr nonmalt studiekredsarbejde for de ;vr;ge p! tirsdagaftener. Igang~

IS(R FOR DE NYE MEDlEMMER - STUDIEKREDSE

Bestyre 1sen

PA valg til bestyrelsen er Hanne Kunde (fonmand) og Erik Jensen og Dolly Jacob
·sen. Sidstn~vnte modtager ikke genvalg. Der genes o~rksom pi. at Hanne Kunde.
der repr~senterer klubben i DAGU. ensker en diskussion om emner. der har v~et
behandlet pA DAGU's mede i Odense 30/10 1982 - se referat af dette ovenfor. For
slag, der enskes behandlet pA generalforsamlingen • .A ~e bestyrelsen i hande
senest 8 dage fer generalforsamlingen.

1,. Valg af dirigent.

2. Formanden afl~ger beretning.
J. Afl~gelse af regnskab.
4. Valg af formand.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 4.
6. Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessupp1eant.

7. Valg af 2 revisorer (udenfor bestyrelsen).
8. Valg af en revisorsuppleant.
9. Fasts~ttelse af kontingent for det kornmende regnskabsir.

10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

Der indvarsles herved til ordin~r generalforsamling pA Aby bibliotek lerdag den

12/3, 1983, k1. 14.30. Dagsorden efter lovene sAledes:

GENERALFORSAMLING

"--"Hanne Kunde
Punkt 4 skal tages op pA de enkelte klubbers generalforsamlinger.

1. 'Man konstaterede, at der ikke var indkOllll1etnye findesteds-skitser.
2. Oer kunne ikke gives oplysninger om det ekOftomiske vedrerende Geo-kiosken.

Mineralogisk Museum, Kebenhavn.
3. Inger Bohn, Kbh. talte om en eventuel dansk stenmesse i 1983.
4. Inger Bohn foreslog, at DAGU skulle v~re en foren;ng med fOrEnd. sekreta!r og

pengekasse, hvortil alle tilsluttede foreninger skulle betale en vis sum.
Pengene kunne eventuelt bruges til stenmesse.

5. Sekret~ren b1ev genva1gt.

Ved f~llesm0det ; Odense d. 30 oktober 1982 noterede vi os felgende:

OAGU

4



Hanne Kunde

Turen til udlandet starter fredag den 1/7 1983 med hjemkomst l0rdag den 9/7. Vi
har valget mellem at tage, til Sydnorge eller til Sydtyskland. I den anledning
vil jeg gerne indkalde de, der er interesserede i at komme med pa turen til som

aer, til made pA Aby bibliotek tirsdag den 22/2, kl 19.00, sa vi kan drefte

eventuelle ensker 09 samtidig fA en snak om sidste !rs'tur.

DEN ARlIGE UDLANDSTUR

Bestyrelsen

Oer er opsyn pa v~rkstedet, men der finder ikke nogen egentlig undervisn;ng
sted, sa nye brugere af v~rkstedet ber nok orientere sig lidt i forvejen ved at
sperge i bestyrelsen el1er ved nogle, der plejer at komme der.

f0rste gang 12/2.
f0rste gang 13/1.

slibning onsdage kl 19.00 - og torsdage kl 14.00 -
guld & s. torsdage kl 19.00 -

PA klubbens v~rksted pa Set Annagades skole slibes der sten 09 laves guld- og

selv-arbejder pa onsdage og torsdage:

V.ffiKSTEDET

Hvad der videre skal ske afh~ger af m0dets for10b 09 bestemmes pA dette.
for Jon Svane (r)

rende hold besk~ftiger sig med fossiler og mineraler. Man har droftet, hvor in

teresserede nye medlemmer kunne passes indo Udkommet af dette er blevet, at Jon
Svane har pAtaget sig at lede en aften med de nye, Tirsdag 11/1 1983 kl 19.00 pA
Aby bibliotek. Her kan man fremfore de emner, man er interesseret i, - udover
de forann~nte emner m!ske ~elsten, slibning og andet. Det, der kornud af rund

sperget ved julemedet, vil blive vurderet.

GOOT NYTAR
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Geoder. De vu1kanske geoder starter de~s tilblive1se pA samme vis som torden-

I Qe~ originale artikel beskrives et stort antal torde~ fra forskellige loka
liteter, og der findes et v~ld at varieteter, so. vi forbigAr her.

Hvis udskillelsen af fast stof sker ved noget lavere temperatur og tryk, kan

der ske det, at den kolloide op10sning skilles ad i to faser f0r h~rdningen el
ler far den er tilendebragt, en v~dskefase, der samler sig pA bunden, og en
dampfase, der udfylder rummet ovenfor. Vi er vel fortrolige med dette forhDld
fra vor omgang med kogende vand. Da det her drejer sig om en op10sning, m4 det
forventes, at sammens~tningen af dampen og af v~dsken er noget forskellige. Ud
f~ldelsen af lag i koncentriske lag forts~tter pA damprummets yderflade som
f0r. V~sken h~rdner ogs4, men her, dvs. i bunden, fAr vi vandrette lag.

~
Afslutningen af st0rkningen afh~ger af det oprindelige materiales indhold af
vand og andre ting. SmApartikler, der har v~ret opslemmet op10sningen efter
lades inderst sam en leret masse. Hvis vandindholdet har v~ret start, fAs en
indre hulhed. der kan v~re bekl~t med krystalspidser, som vi kender det fra
geoderne. mest bjergkrystal. men ogs4 andre ting. Oftest er torden~ dog fyldt

helt eller n~sten helt ud.

Det indre af torden~get kan have meget varierede former. De afh~ger af de for
hold, vi var inde p4 i foregAende afsnit, samt sammens~tningen af indholdet og
endelig de fysiske forhold under st0rkningen, temperatur og tryk. Ved tilpas h0j
temperatur og tryk vil den kolloide grundsubstans udfylde ret ensartet hele det

volumen, den optager, og h~rdningen sker ved at der afs~ttes lag, det ene efter
det andet, udefra og indefter i koncentriske m0nstre. Lagene adskiller sig lidt
fra hina~en i indhold og farvetone, og dette skal vi senere vende tilbage til.

Torden~get. Vi sA i sidste nummer af bladet, hvordan man kan forestille sig, at
torden~get kan dannes ud af en klistret ansamling af kise1syrekol10id i en end-

nu flydende magma. Kiselbol1en er omgivet af en kappe af andre ting, der er ud
skilt af magmaen 09 har sat sig pA bollen. P3 grund af bev~elser i magmaen fAr
kiselnodulen en terningeagtig krakelering, hvorved terningens kl~rige kanter
bryder frem gennem nodulens kappe, og der sker derfor p4 dette trin af udviklin
gen endnu en opsamling af nogle smA globulitter tillige med noget finkornet ryo
litisk materiale. Dette skulle sA v~re forklaringen p4 torden~gets karakteris
tiske ydre med den terningeagtige opdeling af overfladen og de afrundet udvokse-
de terningekanter. Udpresningen af den indre b10de kolloide masse er der kompen
seret for ved et tilsvarende indfald af den kn~kkede ska1 mel1em armene. Heref

ter er den ryolitiske skal om torden~get h~rdnet, og senere h~rdner ogsA sili-~
kakernen.

KONKRETIONER I VULKANSKE BJERGE III
6



06-270247
06-937113

Bladfordeler, Grete Rasmussen. Elverdalsvej 31, 8270 HGjbjerg
Redakter. Sv. Sennichsen, Agernvej 115, 8330 Beder

Formand, Hanne Kunde, 8egevej 7,8260 Viby J. (Dagu-repr) tlf 86-140100
Sekre~. Qoris Valgaard, Augustenborggade 21B, 9.tv. 8000 Arhus C 06-147303
Erik Jensen, Plutovej 8, 8270 HGjbjerg. medl. af best. 06-149521
Dolly Jacobsen. Augustenborggade 19, 8000 Arhus C. medl. af best. 06-143461
Kasserer. lngemann Schnetler. Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 Langa 06-467282
Jysk Stenklub, giro 1217380,Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 Lang!

Mon vi ikke, nogle af os, har haft en fornemmelse af, at agat matte v~re en
slags sediment~r dannelse. I sa fald ville det vel v~re naturligt med en lagde-

109. Forholdene i geoderne er imidlertid anderledes end sadanne, der giver se
dimen~t bundfald, sa vi mA finde en anden mekanisme, der giver striber!(forts)

r

Oannelsen sker som for de foregAende ved, at der udf~ldes kolloide silika-klum
per med et lejlighedsbes~emt indhold af jern-, calcit- og andre -fo~bindelser.
Nar vi konkret t~ker pa agat, sA ma det jo erindres, at det kan v~re vanske
ligt begrebs~ssigt at skelne f.ex. mellem agat og geoder, for den yderste skal
af geodeme og for sa vidt ogsa det meste af torden~genes indre er jo ogsa
calcedonlag eller agat. NAr vi synes, at vi vil kalde en bestemt sten agat, sa
er det ikke helt nok, at stenen er stribet. Den skal have s~rlig mange p~e
striber og dertil have sA megen dr0jde, at der kan sk~res anvendelige skiver ud

pa tv~rs af lagene. Dette medf0rer, at der ma v~re tale om ret store vandfattige
noduler.

lagene.Agat er et lagdelt calcedonisk materiale med vekslende farveindhold

~gene. som klanrige boller af silika-sure kolloide op10sninger. der er ud
skilt af .agmaen, fer denne er stivnet til en finkornet bjergart. Geodernes
vandindhold har v~ret meget stort, hvilket er Arsagen til, at de ofte har store

indre hulheder. Den yderste skal af geoderne bestAr af calcedon. lnden i denne

sidder et lag kvartskorn. og de afsluttes indadtil med krystalspidser. der of
test bestAr af kvartskrystaller. regkvarts, ametyst osv. Geoder dannes ikke
blot i sure bjergarter. men ogsA undertiden i stort tal i visse basiske bjerg
arter. Arsagen hertil er. at smeltepunktet for kvarts er forholdsvis lavt, sA
ledes at en st0rknende magma efterhAnden bliver mere og mere sur. De fleste ge
oder er forbavsende p~t runde, men der mA jo naturligvis findes andre former.

Det oprindelige store vandindhold har gjort geoden forholdsvis let, sAledes at
den har kunnet holde sig sv~vende. og der har derfor ikke v~ret noget s~rligt

~ til at trykke den uopretteligt ud af form. De andre mineraler, der lejligheds
vist optr~er i geodeme. er oftest udkrystalliseret inderst. Der kan f.ex. v~re
tale om galena, sphalerit, f luorit , hamatit, calcit, dolomit, siderit og magne
tit.



Indl~ til n~ste blad senest 15/3 1983 - til redaktoren
---_ .._.---_._Bestyrelser.Handel som vanlig 13.30 . 14.30 ved Lo-moderne pi Aby bibliotek.

Husk, at vi selv rnAmedbringe det nodvendige til eftermiddags-teen/kaffen ved
moderne p6 Aby bibliotek, - Og en forsvarlig madpakke m. Y. til turene. Til tu

rene if0rer man sig praktisK ude-antr~ og bevabner sig med ha..er • .ejsel. po
ser og/eller hvad man ellers efterhAnden finder bekvemt.

'--"
Tilmelding til turene: Senest 1 uge for til Ingemann Schnetler. 06-467282.

Om tilmelding til udlandsturen bliver der givet besked senere.

Fr 1/7 - l0 9/7. Udlandstur.

l0 4/6 1983. Tur til Troldhede brunkulsleje. Afgang fra Viby Torv kl 08.00. Der
er forstenet tr~ og vindslebne sten at finde.

L0 7/5 1983. Vesterhavstur til B1Avandshuk. Afgang fra Viby Tory kl 08.00. Der

er muligheder for ray.

l0 16/4 1983. Grusgrav-tur til Ans. Afgang fra Viby Torv kl 09.00.

L0 9/4 1983 kl 14.30 pa Aby bibliotek. Peter Jacobsen foredrager om ~elsten.

l0 12/3 1983 kl 14.30 pa Aby bibliotek. Generalforsamling og film.

Ti 22/2 1983 kl 19.00 pa Aby bibliotek. M0de ~ sidste Ars Gotlandstur og om den

kommende udlandstur i begyndelsen af juli 1983. Se indl~ hero. pi side 5.

l0 12/2 1983 pA Aby bibliotek kl 14.30. Jon Svane vil for~lle om Island. og .on
ikke det bliver ledsaget af billeder deroppe fra !

l0 29/1 1983. Strandtur til Kysing. Afgang fra Viby Torv kl 11.00. Diverse
strandsten og pyrite Gennemforelsen af denne tur kan m!ske blive afhangig af. a~

vejret arter sig rimeligt, sa tilmeldingen er her ~lig vigtig.

L0 22/1 1983 pa Aby bibliotek kl 13.30. Vi·bytter .ineraler og fossiler. Tag
med, hvad du har af bytteemner - 09 se, hvad du kan finde i stedet !

On 12/1 1983. V~rkstedet 6bner efter juleferien. Se side 5.

~ 1983 kl 19.00 pA Aby bibl;otek. Studieaften for de ftye. Se side 4 - 5.

Lo 8/1 1983 kl 14.30 pA )by bibliotek. Foredrag af Richard Wilson a. felt-arbej
de i de norske fjelde.

PROGRAM FOR JYSK STENKLUB
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