
Formanden. Hanne Kunde, blev genvalgt. Til bestyrelsen valgtes Erik Jensen (gen
va1g) og Jergen Borup Kristensen (nyvalg). Dolly Jacobsen udtr4dte efter eget on
-ske. og den nye bestyrelses sammens~tning fremg~r herefter af adressefortegne1-
sen bag i bladet. Som suppleanter for bestyrelsen valgtes Inger Clausen og

Kontingentet for 1984 blev fastsaf ti~ r,for enlige 09 80 kr for a!gtepar.

Underskuddet sky1des iSir udgifter til udstil1ing, jubil~msfest og indkeb af et
mikroskop (sidst~nte kostede 2980 kr). Revisorerne henstil1ede til kassereren,
at ogsl varkstedsregnskabet kom til at figurere ; klubbens regnskab, og besty
relsen opfordredes til at fare en inventarliste ov~r alle klubbens ejendele.
Kassererens beretning blev godtaget.

7.541 kr.Forwue pr 31/12 1982

.. 4.208 kr4.208

8.318 kr
12.526 -

11.149 krKlubbens fOnlUe var pr 1/1 1982
IndtEgter i 1982
Udgifter 1 1982

tMderskud i 1982

Til dirigent va1gtes Sv. Sannichsen. Formanden, Hanne Kunde, gennemgik det for
l.bne Irs begivenheder,.foredrag, ture og fester. Der er nu 144 medlemmer i
klubben. Vel iSEr pi grund af jubilaumsudstil1ingen har der v~ret en ti1gang af
25 nye medlemmer. Der b1ev orienteret om de 1abende aktiviteter·i k1ubben, ma
der, ture. slibev~ksted, ud1ln af bager og blade fra k1ub-sam1ingen. Formandens
beretning blev godtaget.
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Inger Clausen, Johan Clausen og Leo de Laurent udtrldte af turudvalget. Ingemann
Schnetler var vi1lig til at fortsatte og blev genvalgt. Herudover valgtes
C. Matthes og Hanne Kunde. Det b1ev foresllet. at turudva1get sku1le fungere sam
et permanent baggrunds-team, der sergede for at der blev lagt rammer for turene.
Fra gang til gang kunne man, bAde til ind- og ud-1ands-turene, nar det skennedes
formAlstjeoligt. udmarket valge el1er inddrage andre planl~gere og ledere. Til
ud-lands-turene burde der altid yare 2 turledere~ Dette forslag vandt tilslut-

Der var indkommet f1ere forslag om ki10meterpenge til private chaufferer ved ud
flugterne. Det viste sig vanske1igt ud fra de meningsti1kendegivelser. der kom
.frem, at finde den rette fa11esnavner, og man henstillede derfor til turudva1~,--,
09 bestyre1se, at de overvejede sagen med de fremkomne udtale1ser og derefter
forsegte at finde frem til en 1esning, der de1te sol og vind lige.

Hanne Sennichsen havde indgivet fors1ag om 1) at 1erdagsmederne begynder kl
13.00 - (mod k1 13.30 som hidindti1), og 2) at foredrag, film og lignende begyn
der kl 15.00 - (mod hidindti1 k1 14.30). Som begrunde1se herfor anfertes, at der
ved godtage1se af fors1aget b1ev 1/2 time, fra 14.30 til 15.00 til klubsnak,
hvor bestyrelsen kunne redegere for sine visioner.slvel som for de praktlske
ting, og hvor de menige kunne fA 1uftet deres tanker og .ideer. Forslaget blev
&nstemmigt vedtaget.

Inger Bohn's forslag om en udvide1se af DAGU's styrelse og befejelser blev ~n
stemmigt afvist. Det blev pApeget, at der hidindtil kun var sket lidet af betyd
ni~g.i DAGU, og at der ; 0jeblikket ikke foreglr noget. der kan berettige en
0get administration. Der blev udtalt stette til DAGU's eksistens i dens nuVtEren
de 1esere form for derved at have et fal1es-organ, hvis der engang senere skulle
blive brug for det.

2
Anker Svendsen. Revisorer blev Martin Bramsen og Sv Sennichsen. Suppleant blev
Niels Schjeldahl.

lndkomne forslag: De emner, der blev behandlet pi DAGU's Odense~e 30/10 1982,
blev diskuteret, Herunder blev det af OAGU-sekret2ren, Hanne Sennichsen, beret
tet, at hun havde haft en telefonsamta;1efliedformanden for seolo£;lsk museums
stettefonds bestyrelse,·Svend Erik Bendix-Almgren, hvoraf det fremgik, at Jysk
Stenklub pi ingen mAde er involveret i stettefonden eller dens virke, idet
fondsbestyrelsesmedlemmet, Inger Bohn, som ogsA er de k0benhavnske Stenvenner's
DAGU-reprasentant, i fondsbestyrelsen kun er personligt medlem og derfor i denne
ikke repnlSenterer nogen forening, men kun sig selv. PA forslag af Sv. Sennich
sen b1ev det vedtaget, at dette blev refereret i et brev til fondsbestyrelses
formanden med kopi til Inger Bohn og DAGU-sekretceren.- Oer skulle herefter itke
oftere 'kunneopstA diskussion om dette emne pi grund af uklarheder.



Agat er et lagdelt calcedonisk materiale mad vek51ende farveindhold i lagene.
Beds' er det naturligvis. hvis agaten kan ska:resud i store delvis transparente
skiver ed tit stribning 09 vekslen~ farver. Vi nlede hertil sidste gang, og du
har sittert siden da SPI"dt funderet Q~er,.hvordan stribningen er fremkomm&t~
Vel. er du tkke selY ka.et pi det. 51 er '.sni",en her:

KONKRETIONER I VULKANSKE BJERG[ IV (afsluttes)

Aase 09 Niels

Har du va!rktejet i orden til sOIIIIIerensstenjagter l' Vi er
leveringsdygtige i EASTWING Geologhamre. Pa1aonto10ghamre 09
Spa1thamre s~t Mejsler. Desuden har vi andre model1er i
Geologhamre og Mejsler med HAndbeskyttere samt Mukkerter,'
8eskyttelseshjelme og Beskyttelsesbril1er.

Vi har ogsl Tasker til at bIre disse ting til anbringelse
f 1iVr'Mllen. sl du har hlnden fri ..

Endvidere Brysttasker til penge og vardisager.

PI grund af afvikling af ferie vil vi ikke vere at treffe pi
klubbens septembenude. JIeII vi giver 10 S sesonafslutnings
rabat pi alt ved april_et, og igyrigt har vi Abent he1e
som.eren pi Birgittevej 6.

God stenjagt 09 pi gensyn ved oktobennodet. hvor vi kommer
igen med mange nye og spandende tinge

Birgittevej 6
8220 Brabrand

INTERNATIONAl MINERALS & GEMS
v/Niels Sehjeldahl. 06-253210

Armonee

Doris og redaktaren

.Modet h!vedes kl 17.20. Det blev nodvendigt at af1yse den annoncerede film af
Niels Schjeldahl. Vi hlber, der senere bliver lejlighed til at se den.

Jan Svane foreslog. at der blev indkebt et ultralydbad til rensning af minera

ler. Pris 600 - 3000 kr. Oet skonnedes, at et apparat til 1000 kr ville kunne
klare vort behove Et flertal bestemte, at badet skulle kunne lAnes ud til med
lemmerne, og herefter blev indkobet bevilget efter en s~er afstemning •

Et bogsnske: Fundstellen in Skandinavien. Det blev vedtaget. at man kebte den.

ning i forsa81ingen.



Slutbemmrkning. Teorien om de kolloide noduler - 09 hvad heraf kan komme, er,
sA vidt mig bekendt ikke efterprsvet ved 1aboratorieforsog. Derfor er maske end
nu ikke alt kommet helt pI plads. Forklaringen pi tordenaggets struktur synes
jeg er lidt svmvende. Men ellers synes jeg. der er megen god logik . forholdet
mellem gjorte iagttagelser og den forelagte teor' $v.Ssnnichsen

Opal. Inden afslutningen pi artiklen ber vi nok ogsl lige omtale mineralet opal.
Ind imellem i den faste calcedon er der plads til en del af vandet - indtil ca
'10%, og da vandet jo oprindeligt er rigeligt til stede, vil calcedonen i reglen
indeholde en del af det. Er indholdet tilstrmkkelig stort , kaldes mineralet
opal. ldelopal indeholder henimod det maximale af vandet, men til den fine be- ~
tegnelse krmves yderligere, at det indesluttede vand sidder i calcedonen som sml
vandkugler af en passende stsrrelse og i et regel~sigt msnster. Hyppigst er
opal ikke smrlig farvestrllende. Vandet kan drives ud af opal ved opvarmning, sl
hvis du har en flot en, sa lad V2re med det !

Vi kan begynde med at forestil1e os en passende stor silika-nodul, der er dannet
i magmaen. Da den er bAde stor og tung, er den sunket ned pi bunden af magmakam
meret. Mange agatklumper har en flad side, der viser, hvordan de har siddet.
Magmaen udenom er nu stsrknet, slledes at nodulen er kapslet helt inde, og pA
grund af en fortsat faldende temperatur vil nodulen nu ogs4 begynde at udfzlde ~
fast stof udefra og indefter. Her ml vi erlndre', at der findes forsk~l1ige slags
kiselsyrer i nodulen, og den indeholder ogsA andre ting i .oplesning. Den type
stof, der ferst begynder at udfmlde sig, er den, der tilfmldigvis ferst er for
holdsvis mest af i oplssningen. En udfzldelse kommer altid lidt vanskeligt i
gang - derfor mA der vmre en vis ovenmmtning, fer udfmldelsen begynder. NAr der
ferst er dannet et tyndt lag af krystalkim af en bestemt slags, sA vil krystal
lerne af denne slags votse hurtigt, og den tilsvarende ovenmetning forsvinder.
I mellemtiden er der fremkommet en ove~ning af et andet mineral eller mine
ralmodifikation, og vi fAr pludseligt dlkket det ferste lag af krystal1er med et
lag kim af en anden a~t, 09 sAdan kan spillet fortsmtte - lag pi lag - indtil
hele klumpens indre er blevet fast. Ind imellem bliver lagene farvet af jernfor
bindelser og andre tilstedevmrende ting - efter det samme princip.

4
annonce

~KJELD ROSE STENBun KKEN Borggade 3
MINERAL IMPORT 8000 Aarhus C 06··190422

MINERALER RA JIDElSTEN SMYI(KESTEN SJJtLDNEBJ£RGARTER - SLIBf-
SK/WE- OG POLERMASKINER DIAMANTSY~.R£SKIVER SLlB£::=.OG POL ERPUL \lfR



Her er sl en del af 1nventarlisten: begerhe. Efterhlnden .sam der bliver anskaf
fet flere. ,11 dette blive meddelt 1 bladet. Det naste. jeg skal have orden pi,
er tidsskrifterne. Da der er en del huller i klubbens beholdning af disse, bedes
llnere levere dem, de har liggende~ tilbage ~. sl vi kan fl dem registreret.

- tat I Doris Valgaard

Callisen og Gry: STEN I FARVER

Dragsted: lDElSTENE I FARVER

Jensen: NORDENS GULO

Kirdalby: FOSSILS IN COLOUR

Larsen og Bak Jensen: EKSKURSION TIL FIROERNE

Mathiesen: PALAEOBOTANICAL INVESTIGATIONS INTO SOME CORMOPHYTIC MOERO-FOSSIlS
FROM THE NEOGENE TERTIARY LIGNITES OF CENTRAL JUTLAND

Maynard: FORTIDENS DYRElIV

Meesenburg: LIMFJORDEN I FLYFOTOS OG KORT

Mi1thers: STENENE OG DET DANSKE LANDSKAB

Moody: FOSSILER

Hoe-Nygaard: STRAHDSTEH

Hoe-Nygaard: MIHERAlOGI

Paakkonen og Lindberg: STENKUNDSKAB FOR MALMLETAREN
Poulsen: SILURIAN PELECYPODA? MONOPLACOPHORA? AND GASTROPODA FROM THE REEFY

FACIES OF THE OFFBY ISLAND FORMATION OF WASHINGTON LAND AND OFFBY IS
lAND (NORTHWEST GREENLAND)

Poulsen: THE LOWER MIDDlE CAMBRIAN KALBY-LER (KALBY CLAY) ON THE ISLAND OF
BORNHOUI

Richter: HANDBUCH DES FOSSILIENSAMlERS

Roberts. Rapp og Weber: ENCYCLOPEDIA OF MINERAlS

ROsler: LEHRBUCH DER MINERALOGIE

Scaven1us: INFORMATION OM FELDSPAT

Vangerow: MIKRO-PALAONTOLOGIE FUR JEDERMANN

Zwann 09 Petersen: WORLD DIRECTORY OF MINERAL COLLECTIONS

!»
IHVENTARlISTE. lISTE OVER KlUBBENS BOGER OG SKRIFTER

Bruton: A REVISION OF THE OOONTOPLEURIOAE (TRILOBITA) FROM THE PALAEZOIC OF
BOHEMIA



sa godt som al1e medlemmerne er tidligere aftenskoleelever fra et kursus om
stenslibning og smykkefremstilling. Nogle fA har v~ret med p& disse kurser ; 5
Ar. Beklageligvis rejste l~reren fra byen, 09 da det ikke er en hobby, der nemt
lader sig arrangere i det hjemlige, opstod tanken, om der mon ville v~re inter
esse for at starte en forening pA interesse~ssig basis. Selvfelgelig var der

~re stenvenner. MAske har du i et af klubbladene l~st navnet Harsens Stenfore
ning. Hvad er nu det ? Jo - ganske rigtigt. Det er en nystartet forening •. Sam
nystartet kaster man sig ikke sam det ferste over at udgive et medlemsblad. Der~ '-'
for har vi bedt din forening om at optage n~rv~rende, idet vi gerne vil have lov
til at pr~sentere os og for~lle lidt om vores baggrund - hvordan starten er
forlebet, hvad vi laver og vore fremtidsplaner.

HILSEN FRA HORSENS STENFORENING

redgrupperinger.

Man ml~ med venlig hils-enfra formanden, gerne i mel.leni~idenpreve at finde ud
af, hvilke em~er, man k.a.nti!nkesig at tage op efter sonmerferien, slledes at vi
nAr mederne begynder igen 10/9, straks kan preve at finde ud af de nedvendige

PA Aby bib1iotek tirsdagaftener er der studiegrupper. 1. og 3. tirsdag er det de
gamle, der danner en mineralogisk gruppe. 2. og 4. tirsdag i mAneden er det de
nye, der er ved at komme i gang. Holdene bestemmer selv, hvornAr de holder som
merpause, men s~sonen gAr jo pA ~ld nu.

STUDIEGRUPPERNE

Doris ValgaardGiv venligst lyd til sekre~en !

Hvem ??11? har Unt k1ubbens bog: SLI.BNINGAf STRANDSTEN 7111?

EFTERlYSNING

Fire kasser i merkbejdset
egetf'!:. pA TN-.;r.tft lebord.
til sa19 kr 300

Doris Valgaastii
tH 1473U3 elTer
tlf 128066 (om d_gen)

0.055
0.055
0.055
0.055;

0.38

0.47

AnnOftce
6



Vi var 51 heldige. at vores nuvcerendeformand havde sA megen ~lderplads. at vi
kunne indrette et rum til slibev~rksted med 6 maskiner 09 et rum til salvsmede
vcerksted.Hertil kommer yderligere et hyggerum. Vi betaler ikke husleje, og vi
betaler heller ikke for varme. men alene for forbrugt stram til vores maskiner.
MAske synes du, at det af en nystartet forening at vcere,lyder,som am vi er me
get velhavende, men det er vi ikke ! Vi har klaret os pA den mAde. at hvert med
lem har indbetalt 400 kr i indskud og derefter betaler 100 kr i 3 af Arets kvar
taler. Hertil kommer, at foreningen tjener nog1e fA p.rocentpA sten og fatninger
opkebt af foreningen til videresalg til med1emmerne. Indtil nu har vi ikke mod
taget nogen form for offentlig tilskud eller hjcelp.Foreningen kgrer p3 den mAde
at vi har delt os op i hold af 4 - 6 medlemmer. der sliber m. v. hver aften kl
19 - 22 pI ugens 4 forste dage. Der er ikke nagen egentlig instruktar, men det

Indtil skrivende stund har vi fortrinsvis betjent os af ferdiglavede fatninger
til vores smykker, men i disse dage har vi netop indkebt forskelligt verktej og
rl sa1v i trAde og plad;r, 51 vi se1v b1iver ; stand til at fremstil1e indfat
ninger til vore stene Til dette arbejder vi netop pi at indrette et lille salv
smedevcerksted.Maske 1yder det som en stor mundfu1d at gabe over for en nystar
tet forening. Det er det vel 09sl, og uden med1emmernes abso1ut positive ind
stilling - ogsA til en arbejdsmlSsig indsats - til at komme med. hvad de har
kunnet undvcere,borde, stole, boremaskine, holdere etc, 09 en udp~t evne til
at undersege, hvor og hvordan vi kunne fl en rimelig god kvalitet af maskiner og
vcerktejbilligst muligt, var det nok hel1er ikke glet 51 godt. Vi synes selv. at
vi er kommet et enormt langt stykke vej pi 51 kort tid !

Aroejdsgruppen indkaldte til mede og stiftende generalforsamling i februar 1982.
I mBdet deltog 22 steninteresserede , og foreningen blev en realitet med 1ige sA
mange medlel1l11er.Modsat mange andre foreninger sam1er vores interesse sig alene
om slibning af sten og smykkefremstilling. Til dette brug indkebte foreningen 2
slibemaskiner, 1 plansliber og en maskine til brug ved selvarbejder. Derudover
stillede 3 medlemmer deres private maskiner, 2 save og 1 t~le til r~dighed. De
sten, vi arbejder med er kort sagt alle - strandsten. marksten samt indkebte
sten i blokke og skiver.

7
enkelte, der al1erede havde udvidet deres hobby ud over aftenskolens tilbud om
undervisning, men det viste sig meget v~rdifu1dt at kunne hente inspiration 09
erfaring b1andt ligestil1ede i et samv~r. I del~mber mAned 1981 modtog al1e .tid-.
l1gere elever fra aftenskoleholdet .,stenslibning en tnvi tatton til et modE: med
henblik pAt om der var interesse for at fA en forening aD at sU. PA m0dft ble"
del"nedsat en arbejdsgruppe, dEtrfik p3.iogtfit ilrbejdefor en foreniflgs opret
t~lse 09 komns med opl~ til en stiftende gener,,1forsamlingmed , hvacloeraf fel
ger, love, "konomi etc.



Et ~tom bestIr af en tung k~rne omgivet af starre eller mindre svarme af elek
troner, der beveger sig omkring k~rr.eni bestemte afstande fra den. En elektron
har et energiindhold, der er bestemt ved den best_te afstand, dens bane bar fra

Storrelsen af en foton karakteriseres af dens energiindhold, der igen afhlnger
af dens frekvens. Hoj frekvens betyder stor foton (med 1ille balge1ang~e) og 0.
vendt. En foton af UV-lys har haj frekvens og er dertor store

Partik1erne kaldes fotoner e11er energikvanter. De er utroligt sml, men foreka.-
mer i virksom strl1~ng i ubegribe1igt stort tal. PI grund af den indbyggede b.1-
ge-natur har hver foton en frekvens (svingningstal) og en b.1gelangde. Frekven-
sen for en foton kan v~re alt melle. 0 og uende1ig. Den fysiske virkning, .strl
ling har, afhanger af frekvensen. Derfor deler man ind i grupper, synligt 1ys,
osv. som ~nt ovenfor. Den synlige del af sollyset omfatter frekvenser, der '-'
svarer til regnbuens farver, rod, orange, gu1••••violet. Ultraviolet lys falder
udenfor det synlige spektrum 09 kan derfor ikke seSe Infrarad varmestrlling fal-
der udenfor spektret til den anden side og kan he11er ikke seSe

Elektromagnetisk strAling er en form for en energistram. Det g~lder strlling af
enhver frekvens og bolgelangde, synligt lys, ultraviolet 1ys (som ikke kan ses)
varmestr41ing, radiobolger, rontgenstrl1er, osv. Strl1ingen er en stram af par
tikler, der har bo1ge-natur.

OM ARSAGEN TIL FlUORESGENS

Det har v~ret hyggeligt at genopleve pionertiden og -Anden. Vi vil herfra .nske '-'
jer (i Horsens) fortsat god underholdning og fremgang. Vi er klubberne imellm
meget 4bne overfor hinanden, og I er ligeledes velkomne til ib1andt, nAr I synes
at komme op og besoge os ! Et godt naboskab kan vi ~pe undgl at fl !

re~. Sv. Sennichsen

formand, K Rosenkj~r Hansen.med venlig hilsen
meget velkommen.

Vores hAb for fremtiden er, at vores forening mA stabilisere sig, og at vi kan
bevare en god og positiv kontakt til andre ligestillede foreninger landet over.
Skulle du v~re interesseret i at here mere eller eventuelt i at bes.ge os, er du

II
er naturligt, at al1e hj~lper al1e. Indtil nu har vi hverken bes~tiget os med
mineraler eller fossiler, som vi ved er en stor hobby 1 andre foreninger. men
yore love hjemler mulighed for, at s4danne aktiviteter uden videre kan optages ,
foreningens regi, nlr og hvis et behov skulle opstl. Vi har heller ikke varet
s~rlig udadvendte, men har i fDrste omgang str~t efter at fl foreningen til at
k.re 51 godt som mu1igt.



Nu er vi fremme ved sagens ~rne. Indstrllet synligt 1ys, der absorberes af et
legeme. repr~senterer en energistram til legemet, og dets temperatur er tilbaje-
1ig til at stige. Der vil hurtigt komme en udadrettet energistram igang, sl der
bliver temperaturbalance, men denne energistrom vil, selv om den er lige 51 stor
bestA af strlling med lavere frekvenser mindre fotoner, som der sl blot er

er det enkleste. og derfor nok det, der hyppigst sker. Dette hop indad er mindre
end det, der fandt sted i tilf~lde (b). Den foton, der sl skal afieveres, b1iver
derfor ogsl noget mindre, dvs den returnerede strA1ing fAr en lavere frekvens.
Hvis vi f.ex. forestiller os. at der indstrlles violet lys (store fotoner), sa
kan vi ta!nkeos, at der returneres radt lys (mindre fotoner).

Det kan ogsl ske, at .enanden elektron, som er
~re, hopper ind og fylder hullet ud (c). Det

hopper derind. Hvis det tilf~ldigvis bliver den
samme elektron, som fIr hoppede ud, som nu hopper
ind (b), ml den afgive en lige sl stor foton, som
den modtog i tilf~lde (a)s 09 hele aff~ren svarer
til, at lys er blevet reflekteret diffust.

~.~ oer mangler nu en elektron i d~n indre bane,
4 hvorfra der far var en, der hoppede ud. Den man

gel afhj~lpes ved, at en elektron langere udefra

NAr en elektron rammes af en foton, et energikvant, og elektronen knytter foto
nen til sig, fir den et hajere energiindhold og bliver nadt til at hoppe ud i en
af de baner. der ligger langere ude, for at der kan blive balance i energiholde
ne pi stedet, og det gar den sA (a).

NAr 1ys rammer fast stof (el1er vadske), er der 3 muligheder: Enten passerer det
igennem stoffet. glas. vand 0.1. - eller det reflekteres, i~r fra blanke over
flader. spejl - eller det absorberes af stoffet. oet er d~n sidste af disse mu
ligheder. vi nu er interesserede i.

9
karnen. Jo langere ude, elektronen befinder 5;9, jo sterre er energiindholdet.



periode forekom der eksplo$ionsr i protostjernen (den kommende sol)5 hvorved der
slyngades mere gas ud. Det beted hurtig afkeling, 09 der blev dannet faste stof
fer som jem, silicium og magnesium. De fortlttedes og blev til stsvko~ i den
stadigt hvirvlende tlge. - fortsatter i et fslgende nr. leo de Laurent

indre
d!.mne

ligere sammen. hvorved dens
temperatur steg og steq.

tationshastighed. V~ldige gasskyer
blev slynget ud fra protostjernen
og dannede en skive rundt om den
net - ~nnest af form sam en dis
koso

EfterhAnden fik protostjernen sit
eget tyngdefelt og trak sig yd~r~

Fem tusind millioner (5000.000.000) lr skal vi tilbage i tiden for at finde Jor
dens oprindelse. Universet (himmelrummet) var i dette omrlde fyldt af en samling
af hvirvlende gasskyer. som var i f~rd med at tr~kke sig sammen og derved begyn
de sin selvsta!ndige,eksistens sam protostjerne (dvs et forstadium i en stjemes
tilblivelse). TAgen skrumpede langsomt ind. og samtidigt sgedes derved dens ro-

pi opfordrtng af Kirsten Munch - Sv Ssnnichsen

OM. HVORDAN DET HElE BEGYNDTE

Ordene fluorescens 09 fluorescerende stammer fra mineralet flusspat. der ofte
fluorescerer med en kraftig og fin bl1 farve. Flusspat er dog ikke altid fluor
escerende. I reglen er det en betingelse for. at mineralerne fluorescerer. at de
indeholder passende ~gder af passende urenheder. Fluorescens-farven afh~ger
ogsl af disse urenhede~.

med de fine rene farver gsr det bare flot-flot at se pI !

Stremmen af fluoresceret lys fra et mineral. selv de bedre af dem. er i reglen
ikke ret kraftig. og det er derfor nsdvendigt~ hvis vi vil se det. at vi belyser
yore mineraler i et fuldst!ndig msrkt rum med UV-1ys. Oet er selvfslge1ig lidt
besv~rltgt. men oplevelsen er da al umagen v~rd !Det genudsendte lys ser ud.
somom det kom fra mineralet selv. hvad det pI en mAde ogs4 g0r. og det bevirker.
at mineralet selv synes at have en ~ventyrlig indre g10d. 'Dette i forbindelse ...._.

Hvis vi vil have synligt lys retur i stedet for. mA frekvensen af det indstrlle
de 1Y5 heH op i det ultraviolette omrlde. Oet gsr vi 54. og vi kalder det gen
udstrllede lys for fluorescens.

10
sA mange 'des flere af. Frekvenserne vil mest ligge helt nede det infrarsde om
rAde. og vi kalder det vannestrlling.

.;.



Erik Jensen, 149521besked herGIII til

VlRKSTEDET, pi Set Annagades skole
holder vel lbent 1idt endnu for slibning. Meta1-smykke-fremsti11ingen er nu ind
stillet, men der er mu1ighed for, at der kan blive metal-arbejde i week-enden
18-51 28 - 29/5, begge dage fra kl 10.00 - hvis der er interesse for det. Giy

Hanne Senniehsen. 937113

ne til at fA en snak og se vores samling n4r som he1st. Men ring for en sikker
heds skyld ferst.

EfterhAnden er der nogle stykker, der er blevet grebet af denne dille. Jeg selY
sam1er minera1er - se1yfBlgelig i nogen grad kritisk, men ~ altsl temrneliguhmm
met (mAske ni$ten som en prik-fi1atelist). Hyis der er nogle i k1ubben - jeg
tinker i~r pi de nyere - der har ti1bBje1igheder i samme retning, er de velkom-

SYSTEMATISKE SAMLERE - MINERALER

K.G. Brundbjerg: 17 metaller/minedrift, Gy1dendal 1974 (I.S.B.N.8700 28841 1).

Erik Jensen opfordrer medlemrnerne til at lAne ·pA biblioteket fe1gende .bog:

EN BOG

Hanne Senniehsen 06-937113
Doris Va1gaard 06-147303

vi1 fs1ge1ig knIYe to overnatninger.

I det sydlige ud1and: Klubbens sekretlr har en liste over. mineral- og foss11-
messer, taget fra MINERALIEN-MAGASIN. Var det en ide at prlve en stenmesse 1
Tysk1and, hvor der ikke er handlende med. Der ville vel sA ·vere en mu1ighed for
mere bytning. Det ville ogs& vere interessant at Se, hvad amatBrfolkene har at
byde pA. Er du interesseret, var det mAske en ide at melde sig sam sldan. Vi kan
sA tales ved pi septembermedet. MAske der er in el1er to med biler, der melder
5ig. Disse messer ligg~r gerne noget lengere sydpl end Hamburg, og en sldan tur

I det nordiske omride er der vel sam vanligt stenme5ser - bAde i Norge, Sverige
09 i. Damark, men vi ved endnu i skrivende stund intet bestemt om dem, sA du mi
se1v ho1de Ijne og Iren ibne.

STENMESSER

Hanne Sennichsen Agernvej 115
8330 Seder 06-937113

Henvendelse og narmere oplysning fA~ hO$

$I kommer der igen et nyt blade Klubben har tegnet abonnement pi det danske ~eo-
10giske tidsskrift VARVe Det udkommer 4 gange.om 6ret.

CIRKUlATIONSKlUB8EN
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06-270247
06-937113

Bladfordeler, Grete Rasmussen, E1verdalsvej 31,8270 Hejbjerg
Redakt8r, Sy. Sennichsen, Agernvej 115. 8330 Seder

Jar-yen Borup Kristensen, Teglg4rdsvej 27~ 8270 Hejbjerg, medl. af best,06-110041
Kasserer, Ingemann Schnetler, F~lglebakken14, Stevnstrup, 8870 Lang! 06-467282
Jysk Stenklub, giro 1217380, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 Langl

06-149521Erik Jensen, Plutovej at 8270 Hajbjerg. medl. af best.

Formand, Hanne Kunde, 8egevej 7, 8260 Viby J. (Dagu-repr.) tlf 06-140100
Sekret~. Doris Valgaardt Augustenborggade 218, 9.tv., 8000 Aarhus C 06-147303

Tilmelding. til ture"normalt senest 1 uge fer - til Faxe dog godt en maned fer
til Schnetler eller til Kunde.
T;l mederne medbringer vi selv te/kaffe, bred og service. Husk til ud-turene:
foruden mad og drikke ogs4 praktisk ude-antn!k og -udstyr ! Bestyrelsen '--'

Indleg til neste blad senest 15/7 - til redakteren - modtages gerne tidligere

(Fr)-Le-Se (23)-24-25/9. Tur til Faxe. Detailler endnu ikke fastlagt. Tilme1ding
senest 20/8 til Schnetler e11er Kunde.

Le 10/9 1983 kl 14.30 p4 Aby bibliotek. Sommerens fund vises frem, og der byttes
stene Handel og officie1 snak som angivet for le 9/4.

Le 20/8 1983. Tur til frel1enes. Afgang kl 08.00 fra Viby Torv. Der kan findes
pyrit, tungspat. m4ske silkespat, og hvem yed hvad el1ers ?

1/7 - 9/7. Udlandstur. Af1yst.

Le 4/6 1983. Tur til Troldhede brunkulsleje. Afgang fra Viby Tory k1 08.00. Der
er forstenet tre, vinds1ebne sten o.a. at finde.

Fr 6/5 1983 kl 15.00. Introduktion til ekskursion med DGF, le 7/5.
Le 7/5 1983 k1 08.00. Rundtur i dansk 1andskab med udgang fra Randers. DGF. ~
Ti1melding til denne DGF-tur til Jon Svane senest le 16/4.

Le 7/5 1983. Vesterhavstur til B14yandshuk. Afgang fra Viby Torv kl 08.00. Der
er mu1;gheder for ray.

Le 16/4 1983. Grusgrav-tur til Ans. Afgang fra Viby Tory kl. 09.00.

T1 12/4 1983 kl 17.00. Fored~ag i Dansk Geol F om Nordgrenland. Sted, sporg J6n.

Le 9/4 1983 k1 14.30 p4 Aby bib1iotek. Peter Jacobsen foredrager om arlelsten.

Bytning, handlen og privat snak kan ske 13.00 - 14.30. 14.30 - 15.00 klubsnak.

PROGRAM FOR JYSK STENKLUB
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