
Fsrste dag gik V1 alle pA museum for at se dets udstilling af lokale mineraler,

Nogle sA med lidt bange anelser frem ti~ 38 timers sejltur over Kattegat, Skage
rak og At1anterhavet, men vejrguderne viste sig fra deres bedste sider, og al
sejlads ud og hjem og mel1em 0erne foregik i magsvejr. Der var ~t tAge i lange
perioder, men vi fik da set 1idt til Kul1en, Shet1and-0erne og et par borep1at
forme undervejs. Derimod sA vi intet til F~r0erne, f0r vi b1ev man0vreret pA
plads ved kajen i Thorshavn. Her mAtte urene s~ttes en time tilbage, fordi vi
var sej1et ind i en anden tids-zone. Se1ve i-1and-k0ringen blev 1idt af en fest
forestilling. A1 gAende og k0rende trafik bAde til og fra bAden plus opmarch af

~ taxi-er og rutebiler foregik pA samme tid og sted, sA der var ~rmest kaos. Vo
re tre biler kom fra hinanden, men vi fandt dog frem til S0mandshjemmet, hvor vi
sku1le v~re den f0rste nat. Thorshavn er ikke sA stor set med syd-danske 0jne.
Vores bil kom f0rst, og mens vi ventede pA de andre, blev vi kontaktet af en me
get "glad" f~ring. SAdan en er et s~rsyn, da spiritus ikke rnAforhandles pA 0er
ne ~ ikke engang en 01 kunne opdrives. Han var'meget tilfreds med vores bes0g og
fortalte, at han havde taget en fridag. Dagen efter ville han igen v~re at finde
bag rattet i sin taxi, og han 10vede at v~re klar til at hj~lpe os med alt. Vi
sA ham igen. da vi skul1e hjem, men han genkendte ikke os.

Vi skul1e slet ikke have v~ret til F~r0erne i Ar ! - Men da nogle energiske sj~-
1e fandt ud af, at sAdan en tur kunne gennemf0res ret bil1igt, hvis man var en
gruppe pA ti, ja, sA sp~ang vi til, og da det viste si~ mu1igt ~t fA tre bi1er
gratis med, hvis man var tolv, ja, sA b1ev det en gruppe pA tolv, der den 11 ju
ni ved 8-tiden om morgenen k0rte om bord pA "Winston Churchill" i K0benhavn.
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Og hvad kom vi sA hjem med ? - Ja, de, der var m0dt op til klubbens f0rste m0de
efter sommeren, fik forhAbentlig et indtryk af de mange forskellige zeo1itter,
som var en del af udbyttet. En anden del, nemlig indtrykket af naturen og den

I de to dage, vi var pa Sud~roy, fik vi oplevet lidt af F~r0erne i regn og tAge.
Det bedste at have pa i den situation var faktisk grove handstrikkede f~r0tr0jer, ~
som lod vandet l0be af uden at ga igennen. Dette hindrede os alligevel ikke i at

tage ud pa ture. Der var et par tamrne krager, som underholdt os ved at l0se sn0-
reband op, nar de kunne komme af sted med det. Da vi sejlede tilbage til Thors
havn, fik vi set lidt til alle de sma 0er, der ligger i farvandet. Lille Dimon,
Store Dimon og mange flere. Vi kom til kaj om aftenen og sejlede videre mod K0-
benhavn samme nat - igen med "Winston Churchill", der er en rar bAd at v~re om-
bord pA med underholdning for bAde b0rn og voksne.

I den periode, vi k0rte rundt pA Streymoy, Eysturoy og VAga, boede vi pA et li1-
le vandrerhjemsannex til UH i Thorshavn. Ingen havde gjort op~rksom pA, at n0g
len skulle hentes i Thorshavn, sA der stod vi, mens v~rten befandt sig Thors

havn ca 40 km v~k ! A1le problemer blev dog 10st, og vi kom pA 'skift i gang med

madlavningen i det lille lavloftede k0kken i den gamle ejendom, som nu var van
drerhjem. Senere kunne vi sA str~kke yore m0dige lemmer pA de stenhArde madras
ser, der gay os b1A ~rker i l0bet af natten. Ikke alt var s~rlig bekvemt, men
det var et s~ndende lille sted, og vi er vist nogle, der godt kunne ~nke os at
komme tilbage qertil. Vi matte forlade det, da vi skulle til Suduroy. Sejlturen
fra Thorshavn til Tvaroyri (Tv~ra) varede to timer og foregik med "Smyril", der
er en tid1igere Mols-f~rge. Vejret holdt endnu og gay os mulighed for at se os

omkring, mens vi k0rte til Lopra pa den sydlige del af 0en. Her var reserveret

3 ferielejligheder, som skulle v~re vores base under opholdet. Der var god plads
og udstyr til 4 perSOAer i hver.
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og der fik vi kontakt med Joannes Rasmussen, en af 0ernes f0rende geologer, sam
pa e1ske1igste vis supplerede yore op1ysninger. Og sa gik det ellers ud ad lan
devejene ! Mest ~nt asfalterede veje, somme steder smalle, men med mange vige
p1adser, tunneler og en 0forbindende bro gjorde det let at komme omkring, og
stigninger og harnalesving var intetsteds noget problem. Et enkelt sted skulle
der efter kortet v~re en god vej, som viste sig slet ikke at v~re lavet endnu

kun pabegyndt, sa vi matte k0re'en lang omvej, men ellers kunne man stole pA
kortet. De stenbrud, vi fandt frem til, 1A n~sten alle med indk0rsel direkte fra
vejen. De fleste var nedlagt, men hvor der blev arbejdet, blev der straks givet
til1ade1se, og vi fik endda assistance af folk, der syntes, at det var interes
sant at f01ge med i, hvad vi foretog as. I Leirvik blev vi ovenik0bet mAl for
s0ndagsudflugten for en del lokale beboere, da vi klatrede rundt i de store bun-

ker af b10kke, der var op1agret her. De stammer fra arbejdet med en ny tunnel, ~
der endnu ikke er f~rdig.



Hvis man har et uopleseligt mineral, der er kraftigt forurenet af ler eller et

andet porest materiale, kan man ofte rense det med brintoverilte i en 5 - 10 %
cplasntnq, Pyrit og ogsA andre sulfider (pas pA mineraler med metalglans) v t l
anlebe ejeblikkeligt eller helt nedbrydes. Man skal ogsA v~re opmerksom pA mine
raler fra gruppe 4, da en del ofte er por0se og derfor skades ved behandlingen.
Mangan (Mn)-holdige mineraler rnA aldrig uds~ttes for behandlingen. Mn-oxiderne
er ofte mere eller mindre jordagtige, sorte e11er grAsorte. Mn katalyserer pro

cessen 2 H202 ~ 2 H20 + 02 ,sA den forleber meget hurtigt, og Mn-mineralerne
omdannes i et vist omfang. Sammenfattende kan vi sige om brintoverilten :

1) Den ~vanlige 3 % oplesning (hArvand) er ret uvirksom og for dyr. Man beta

ler for en sterre indpakning og noget mere vande

2) I~r s~rke oplesninger kan virke svagt ~tsende og blegende, sA lad ~re med

Vi er i f~rd med at ~tte os ind i nogle "vaskemidler" for fjernelse af
JORD OG STeVe Vi starter med gentagelse af de sidste linjer i afsnit 111:

BEVARING OG RENSNING AF MINERALER, afsnit IV -fortsat artikel af Claus Hedegaard

Messen fyldte hallen ~nt ud, og der var ogsA et ~nt fremm0de af publikummere,
men dog sAledes, at der var god plads til alle, bAde byttere, handlende og bes0-
gende, og det var rart og hyggeligt at v~re med. Oms~tningen kneb det nok lidt

med - sammenlignet med f. ex. Ry-messen. Mange betragtede Abenbart messen mest
som en slags udstilli~g. Ved m~dnatstide pA vejen hjemad gik iuften ud af mit
hejre bagben, men jeg tror nok, jeg vil -erindre denne ekspedition til Sj~lland
mest pA grund af samv~ret med go'e venner. Lad os hAbe, vi fAr besked om tid og
sted for den Mste nordiske mineralmesse i god tid, sA vi kan arrangere os efter
det. Rygtet siger: maske 1. weekend i september i AbenrA. Sv.S.

DEN NORDISKE MINERALMESSE I HILLER0D (1 - 2 september 1984)

red

De fundne zeolitter er forelebigt udlagt som heulandit, chabasit, laumontit,

stilbit, natrolit scolesit og mAske andre. Det er sv~rt at v~re sikker med zeo
litter! Herudover er fundet apofyllit. Nogle fik et ~nt stykke f~r0-kul med
hjem, og det er jo da en morsom souvenir. I hvert fald en af turdeltagerne har
fundet gedigent kobber (Cu) i noget jaspis fra Sumba - kun lidt, men fint ! Lidt
calcedon og opal blev ogsA fundet - meget beskedent.

Inger og Johan
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~enlighed og hj~lpsomhed, vi medte overalt, lever videre billeder og erindring
og ger, at der altid vil v~re et enske om at komme igen.



Lichener (laver) har som bekendt en noget grovere struktur, hvorfor en stor del
kan fjernes mekanisk med pincet, nAl osv, is~r, hvis de er fugtige, men der vil
altid blive lidt tilbage. Det kan ofte.·fjernesved pensling med koncentreret
svovlsyre, H2S04(aq), 96 W%, eller koncentreret salpetersyre, HN03(aq), 62 W%.
Efter at mineralet enten er penslet eller har ligget i syre i nogle timer (eller
dage), kan lichenerne fjernes under rindende vand med en middelhArd b0rste. Be
handlingen kan evt gentages. Ulempen er, at begge syrer er s~rkt ~tsende i kon
centreret form og skal omgAs med star farsigtighed. Mange pensler med kunst- el-

NAr man har renset sit mineral for alt det lese, opdager man ofte til sin r~sel
at der sidder er del botanik, noget af det gre~ne stads, som kun en moder kan
holde af, tilbage pA stykket - tilsyneladende ret upAvirket af de tidligere an
grebe Oftest vil der v~re tale om alger eller lichener. F0rstn~vnte vil ofte v~
re modtagelige overfor behandling med ammoniak (salmiakspiritus)eller hypochlo
rit-pr~parater (klorin). Man rnAv~re op~rksom pA, at sAvel ammoniak som hypo
chlorit-forbindelserer (s~rkt) basiske, hvad ikke alle mineraler er glade for.
Specielt mineraler fra kvarts-gruppen, kvarts, agat, calcedon, jaspis etc, er
opleselige i basiske v~dsker. Det fornuftigste vil v~re at br~kke et lille styk-
ke af og koge det i f.ex klorin for at se, om det skifter karakter. G0r det det, ~
skal man naturligvis undlade at bruge behandlingen. Er stykket uforandret, vil
behandlingen oftest v~re anvendelig.

Botanik

De ovenn~vnte processer, is~r ultralydrensning i benzin, er ogsA velegnede til
rensning for stev, fed tobaksre9 etc, nAr et stykke er blevet snavset efter at
have stAet i en samling gennem nogle Ar.

5} Hvis der er meget, tert ler, og man bruger en kraftig brintoverilte, kan det
godt boble lidt kraftigt i baljen. Det kan afhj~lpes ved at tils~tte lidt s~be
(evt shampoo). Det g0r processen roligere, og man fAr en mere effektiv rensning.
Ulempen er, at der dannes meget skum, sA sigtbarheden mindskes. Man kan fA en
tilsvarende effekt, uden at der dannes skum ved at tils~tte ethanol (hushold
ningssprit). Til geng~ld bliver rensningen knap sA effektiv.

6) Mineralet afskylles med rigeligt, rindende vand, efter at det er kommet op af
brintoveriltebadet.

4} Det, man ensker at rense, kommes i baljen til sidst, - efter brintoverilten.
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~t skvulpe med brintoverilten. Hvis man fAr noget pA tejet, kan der opstA lyse
pletter. S~nk pA huden, der prikker, kan fjernes ved afvaskning. Gummihandsker
kan bruges.

3) Her som andetsteds g~lder det, at man ikke rnAblande pA rnAog fA, blot fordi
man har travlt, eller man "vil se, hvad der sker".



Af hensyn til vagten bedes man melde afbud, hvis man er forhindret i at slibe !!
bestyrelsen

kl 19.00 - 21.30. Metalarbejde.torsdag aften

onsdag eftermiddag kl 14.00 - 17.00 for stenslibning,
onsdag aften 19.00 - 21.30 (ca)
Kun et begrc2nsetantal kan deltage, da der er kneben plads.
kr. 10.- pr gang.

Oer er Abent

V~RKSTEOET - pA Sct Anna-Gades Skole, bygning 02, k~lderen.

Klubbladet vil naturligvis nu og i fremtiden som tilforn v~re glad for at hj~lpe
med ejerskifte af sten-aktuelle ting, sA kom frit frem med dine loppeannoncer!
Nogen fast linje-takst har vi ikke, men vi plejer hurtigt at kunne forhandle os
frem til et vederlag, som begge parter finder billigt. r

LOPPEMARKEDET

(forts~ttes i n~ste nummer)molekyl~re kulbrinter, der er opleselige i benzin.

Anden organisk forurening

Udover botanik finder man fra tid til anden andre former for forurening af bio
logisk oprindelse. Bortset fra fugleklatter vil det hyppigst v~re asphalt, der
omgiver fex svovl-krystaller, calcit, aragonit, colestin, selenit mv fra fex de
sicilianske eller de russiske asfaltseer. Asphalt bestAr hovedsageligt af hej-

Man rnAerkende, at der her er et stort problem, da botanik pA mineraler ikke er
A forf~rdeligt sj~ldent. da processen ikke er 100 % effektiv, og da den ikke

tAles af de fleste af mineralerne. I fremtiden kan man hAbe pA, at det bliver
muligt for et overkommeligt·beleb at kebe enzymer, som kan ordne problemet, men
det herer til i den fagre nye verden.

huller, og dryp pA inventar kan ogsA seSe Bor man samrnenmed personer, der er i
mod, at man t~er ind i alkymisternes verden indenders, har man vel lov at gA
udenfor. V~sentligst er det nok at vide, at mange mineraler ikke tAler denne
kraftige behandling. Den kan tAles af enkelte fra gruppe 1, af ingen i grupperne
2 og 3, kun af en del fra gruppe 4. af ingen fra grupperne 5, 6 og 7, men til
geng~ld af en v~sentlig del af gruppe 8 og kun af fA i gruppe 9.

SAfremt uheldet alligevel
S~nk pA tej kan give·

kalirritation, anbefales brug af ~tte gummihandsker.
er ude, skylles det pA~ldende sted med rigeligt vande
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_ler naturhAr opleses. Be~rk: Syrebehandling skal altid foregA glas eller
plastkar, aldrig i metal. Oa st!nk pA huden giver en kraftig, ejeblikkelig 10-
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NAr m0rketiden s~tter ind, er det tiden at t!nke pA at gA ind studiegrupper,
de, der har tid, lyst og lejlighed til det. Der har i tidligere s~soner v~ret
dannet grupper om fossiler, ~delsten, mineraler, bjergarter og danske sten. Fo
re10bigt ser det ud til, at der er dannet en fossil-gruppe, som Grete Rasmussen
tager sig af. Andre emner gAr det t~t med - mest vel fordi bestyrelsen ikke
har tilsagn fra nogen om at lede grupperne. Er du interesseret i at g4 ind i en
gruppe, vil det vel v~re fornuftigt at anmelde det. Sliver der nok, kan gruppen
mAske selv finde ud af at fA l0st sine problemer.

STUDIEGRUPPER

Fra maj til oktober er der Abent pA Tyfors HerrgArd, Sergslagen, Sverige for
samlere og byttere af mineraler og fossiler. Der er mulighed for overnatning.

bestyrelsen

ET TR[FFESTED I SVERIGE

Nye numre af diverse klubblade samt tidsskrifterne VARV, det norske NAGS og det
tyske LAPIS bliver cirkuleret blandt en kreds af interesserede medlemmer. De
gamle numre kan ses p~ vort bibliotek. Nye medlemmer, der gerne vil med i cirku
lationen, kan melde sig til Hanne S0nnichsen. De eneste optagelsesbetingelser
er, at man forpligter sig til en hurtig videreexpedition af bladene og selv be
taler portoen for forsendelse til den ~ste i r~kken. HS

CIRKULATIONSKLUBBEN

DAGU. Der er nu pA initiativ af de k0benhavnske og odenseanske stenklubber
fremkommet et nyt opl~g til ved~ter for DAGU. Umiddelbart opfattet ligger ind
holdet - set med mine 0jne - ~t op ad det tidligere forslag fra Odense. Sagen
diskuteres p.t. ivrigt i de officielle kredse, sA vi kan nok forvente at h0re~
lidt om det i klubben engang i ~r fremtid. ~

Sven S0nnichsen

STENMESSE PA KOBBERBERG 15 - 16 JUNI 1985. Messen afholdes pA Brusala Loge. De.
der gerne vil derop, kan jo sA denne gang nA at planl~ge ferien efter det.

- evt ~rmere oplysning ved bestyrelsen'fabrikation !
En inder 0nsker at k0be 1000 kg fossile s0pindsvinepigge Arligt til medicinsk

SA ER DET MED AT KOMME IGANG
6



Halden Geo10giforening udsender et b1ad, MONOLITTEN 4 gange Ar1igt, som man kan
abonnere pA for d kr 25. Postbox 232, 1751 Halden, Norge. (best.)

BYTTETILBUD. Jire Koska, Manerova 60, 12000 Praha 2, CSSR, 0nsker at bytte kry
staller. Kan ti1byde minera1er fra Czeckos10vakiet, Polen, Bu1garien og Ru~nien
samt tjekkiske mo1davitter. (best.)

Interminera1 & Fossil, v. Regina Layes, Gejsingvej 35, Gejsing, 6640 Lunderskov.

(best.)

05-586075
~ ;N NY STENFORRETNING, der gerne sender kata10g:-

Aase og NielsMed ven1ig hi1sen

I sidste med1emsb1ad lovede vi, at vi til oktober
m0det ville pr~sentere he1e vort righo1dige udva1g.
Hvad man lover, ska1 man ho1de. SA vidt mu1igt !! .
Der er nem1ig opstAet prob1emer.
Som de f1este k1ubmed1emmer mAske ved, har vi ingen
k0revej direkte til vort hus. Dette har vi hidti1
k1aret ved at k0re pA gr~sp1~nen sa t~t pA som mu-
1igt, nAr vi sku11e l~sse bi1 e11er t0mme den igen.
Slut med det ! Bo1igforeningen (det "k~re" v~sen) har
forbudt os at k0re pA gr~sp1~nen, og det betyder, at
vi ska1 ~re e11er k0re pA tri11eb0r f1ere hundrede
kg sten og v~rkt0j m.v. ca. 80 m til n~rmeste vej.
Det er for hArdt, for det ska1 jo ogsA i hus igen.
Derfor, k~re venner, mA vi begr~nse det udva1g, som
vi kan tage med i k1ubben, til det, der er mest in
teresse for, men I er meget ve1komne pA Birgittevej 6
til enhver tid, og har I specie11e 0nsker, sA slA pA
trAden inden m0det, sA tager vi det med til m0det.

VI Niels Schjeldahl
Birgillevej6 • 8220 B,abrand.Danmark

TlI.06·253210 Giro,2330601

International Minerals & Gems

Annonce

SLIBE- OG POLERPULVERoIAt1ANTSK[RESKIVERSK[RE- OG POLERMASKINER

SJ~DNE BJERGARTER - SLIBE-SMYKKESTENRA IIDELSTENMINERALER

STENBUTIKKEN Borggade 3

8000 Aarhus C 06-190422
KJELD ROSE
MINERALIMPORT

Annonce ....



06-270247
06-937113

06-227304
06-149521
06-110041
06-467282

tlf 06-140100Formand, Hanne Kunde, B0gevej 7,8260 Viby J. (Dagu-repr.)
Sekre~r, Doris Valgaard, Sko1evej 2F, 8250 EgA
Erik Jensen, Plutovej 8, 8270 H0jbjerg, med1em af best.
J0rgen Borup, Teg1gArdsvej 27,8270 Hejbjerg, med1em af best.
Kasserer, Ingemann Schnet1er, Fug1ebakken 14, Stevnstrup, 8870 LangA
Jysk Stenk1ub, giro 1217380, Fug1ebakken 14, Stevnstrup, 8870 LangA
B1adforde1er, Grete Rasmussen, E1verda1svej 31,8270 H0jbjerg
Redakt0r, Sv. S0nnichsen, Agernvej 115, 8330 Beder

L0 12/1 1985. K1ubm0de pA Aby bib1iotek. Der vises film. Vi ved endnu ikke, hvad
det kan b1ive om, men satser pA en film om diamanter e11er en om Surtsey.

bestyre1sen ~

N~ste blad kommer til ju1em0det ! (?)- Indl~ til redakteren senest 1/11, pse

Le 8/12 kl 14.30. Jule-k1ubm0de pA Aby bibliotek med amerikansk 10tteri. Husk at
medbringe gevinster ! - og kaffekop ! Formanden laver kaffe og 1agkage og keber

wienerbr0d.

Le 24/11. Messe i Hambung. F~llestur i rutebi1. Afgang fra Randers, Frederiks
p1adsen (rutebilstationen) k1 06.00. Afgang fra Arhus, Va1demarsgade k1 07.00.
Hjemkomst forventelig k1 23.0C - 24.00. Tilme1dingsblanket er ind1agt i b1adet.
Den bedes afgivet til formanden i beherigt udfy1dt stand sammen med beta1ingen,
ca 100 kr inden 1. november.

Le 10/11 kl 14.30. K1ubmede pA Aby bib1iotek. Frede Jensen, Odense for~ller om

og viser si1kespat.

~
Le 27/10. Byttedag i Odense - pA Hejmesko1en k1 10.30 - 17.00. Der byttes (han-
del forbudt) og snakkes som hver is~r 1Y$ter. F~llesspisning af de medbragte
klemmer om middagen. He1e dagen kan der kebes kaffe/te, bred, e1 og vande

Le 20/10. Tur til G1atved syd for GrenA. Afgang fra Viby Torv k1 09.00. Ved
G1atved findes b10kke af Danien-ka1k med forsteninger, kora11er, brachiopoder,

mus1inger m.m. I egne biler. Ti1melding til Schnet1er.

Le 13/10 1984 k1 14.30. K1ubmede pA Aby bib1iotek. Inggaard Madsen for~ller om
sin tur til Canada i sommer, og der bliver vist lysbil1eder fra Rocky Mountains.

Ved k1ubmederne pA Aby bib1iotek er der Abent i 10ka1erne kl 13.00 - 14.30 for

bytning af sten, handel og stensnak. Tiden k1 14.30 - 15~00 er reserveret til

k1ubmedde1e1ser og anden mere officiel snake Herefter, kl 15.00 - - felger fore

drag, film el1er andet.

PROGRAM FOR JYSK STENKLUB
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