
Den f01else, der gik gennem mig, var ~rkelig. Jeg, der plejer at larme op, hvis
jeg finder noget s~ndende, var pludselig en helt anden. Jeg blev helt stille
indeni, n~rmest h0jtidelig og kunne n~sten ikke tro pA mit held. Doris kunne nok
se det pA mig, for hun spurgte, om jeg havde fundet noget. Jeg svarede: ja, hvis

det er, hvad jeg tror, er det nok mit livs fund. Jeg viste Doris det, og hun
sagde: du godeste, Grete, det er jo ray ! SA kom Anny, og hun sA sig straks om

krit om der skulle vere mere, for, som hun sagde, ved du ikke, at cL.:'" er noget
der hedder en ravb01ge. Jo da, men det er nok mere ved Vesterhavet, tror jeg.

Midt i vinterens hjerte med sne og kulde sidder jeg og l~nges efter forAr med
sol og dejlige ture til stranden. Jeg ~nker tilbage pA den dag i maj 1984, hvor
tre fossilister var taget til stranden ved Sangstrup. Der var ikke rigtig bid i
s0pindsvinene, og efter lang tids s0gen i strandkanten, der som regel er alles
eftertragtede findested, blev jeg tr~t af at lede der, tog min store hammer og
gik op til den 0verste stenvold med den tanke at finde en stor kalksten med fos
siler i. Jeg var ikke gAet mange skridt mellem flintestenenej da jeg sA noget
gyldenbrunt med en grA bel~gning. Jeg stod og sA lidt ned pA det, r0rte ved det
med min gummist0vle og ~nkte, at det nok var noget forurening fra et skib, pla-

'-.,.-sticeller hvad ved jeg. UA, jeg rnA da lige se nermere pA det , tager det op i

hAnden, og sA blev jeg f0rst klar over, at jeg stod med et stort stykke ray,
Nordens guld, som man kaldte det i gamle dage.

i~IT LIVS FUND

GODT NYTAR ! Bladet udkommer denne gang p.gr.af et par trivielle besv~rligheder
lidt senere end oprindelig tilsigtet - vi beklager i et vist mAl og takker, hvis

nogen har nAet at savne det. m.v.h. red
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O~1DAGU VEDTJEGTERNE. Oagu's nye vedtcegter, som der blev f'orelab iqt redegjort for

af J0rgen Borup pA klubm0det 10/11 1984, er nu fcerdigt udformede. Oet endelige
forslag er indlagt i bladet, og bestyrelsen beder medlemmerne se pA det forud
for generalforsamlingen, sAledes at man her kan tage stilling til demo

red for bestyrelsen

bestyrelsen

Hanne Kunde, formand, er pA valg denne gang, men modtager ikke genvalg. Fra be
styrelsen er i0vrigt Erik Jensen og J0rgen Borup pA va1g. Forslag, der 0nskes
behandlet pA generalforsamlingen, mA vcerebestyrelsen i hcende senest 8 dage f~
generalforsamlingen. Bestyrelsen 0nsker at h0re, hvorledes generalforsamlingen

stiller sig til det nye forslag til vedtcegter for DAGU, der er fremkomrnet efter

OAGU-m0det i efterAret 1984.

Oer indvarsles herved til ordincer generalforsamling pA Aby bibliotek l0rdag den
9/3 1985 kl 14.30 med dagsorden efter lovene sAledes:

1. Va1g af dirigent.
2. Formanden afl~ger beretning.
3. Aflceggelse af regnskab.
4. Valg af'formand '(nAr denne er pA valg).
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 4.
6. Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant.
7. Valg af to revisorer (udenfor bestyrelsen).
8. Valg af revisorsuppleant~,
9. Fasts~ttelse af kontingent for det komrnende regnskabsAr.

10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

GENERALFORSA1'lLING

Grete Ras.Pr0v selv - god forn0jelse

kan have overraskelserslibes, men at det altid ska1 minde mig om, at naturen
til os alle, bare vi kommer ud og ser os godt for.
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'·1in"quldklump" vejer 120 9 og har se1vf01ge1ig vceret 1agt frem pA sommerens
fund ved mede t i september 1984. Hen jeg havde all igeve1 1yst til at fortcelle om
mit eventyr1ige held og om, hvordan man har det, nAr sAdan noget sker for en.
Senere var vi 2 fossi1ister, der var he1dige at finde hver en stor fin hajtand
pA stranden ved Jue1sminde. En ravmand gay mig det gode rAd, at jeg sku11e sidde

og gnide ravstykket me11em mine hcender om aftenen, nAr jeg sA TV, sA ville det
fA en fin glans. Manden havde ret, den grA1ige be1~gning, der nok var forArsaget
af det sa1te vand plus sol, vind og vejr, forsvandt, og ravet fik en b1id og fin
glans. Jeg behover vel ikke at fortce11e, at mit fund hverken ska1 skceres e11er



- men ring venligst til os f~rst.Du er velkommen til at bes~ge os

Kresten Koldsvej 38, Abyh~j, Aarhus 8230
telefon 06-253471

Efter 1 marts ses vi pa

FITTINGS

f 20 % pa STENSKIVER, STENKLUMPER, Mineraler og

15 % pa STENSMYKKER og lignende

10 % pa l'lASKINER

Ua STENBUTIKKEN flytter i nCErfremtid, holder
vi udsalg i tiden (fra nu) til 9/2, hvor vi giver

FLYTTEUDSALG .!

.~
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Anden organisk forurening. Udover botanik finder man ofte anden forurening af
mineralerne. Det drejer sig hyppigt om asphalt, der hovedsagelig best!r af h0j

molekylcl!rekulbrinter, der er op10selige i benzin og andre non-polcl!re op10s
ningsmidler. Oa mineralerne normalt ikke er op10selige i disse, kan man alts!

BEVARING OG RENSNING AF MIIlERALER, AFSNIT V - fortsat artikel af Claus Hedegaard
(se eventuelt tilbage i forrige nummer for at fA sammenhcl!ngen).

Visse bestyrelsesmedlemmer og andre prominente personer har brochurer om de to

f0rstncl!Vntemesser, og de vil givet gerne vise dem frem, hvis du er interessere~
Med hensyn til sidstncl!vntemesse, sA kender vi endnu ikke sikkert hverken tid
eller sted. - ncl!stegang maske. red

NORDISK MINERAUv1ESSE i Danmark.

(6)-7-8/9 1985. NORDISK ivtINERALMESSE Moss, Norge.

15 - 16/6 1985. STEH och MINERALMASSAN pA Brusala Loge, Kopparberg.

STENMESSER

Kilde: Appel, P. : Nuukit - Gr0nlands nye smykkesten.
Tidskriftet Gr0nland, K0benhavn. Det Gr0nlandske ~elskab, nr 6, side 157 - 158

God jagt ! O.V.

Den slebne sten er sort med masser af glitrende indre reflekser, brune, orange,

bla og gr0nne farver. Appel d0bte stenen NUUKIT efter stedet, Nuuk (GodthAb).

Guldsmede i Danmark har bed0mt stenen og mener, at den kan have en fremtid som
smykkesten, hvis der kan skaffes tilstrcl!kkeligem<Engder af materialet til en~
st0rre produktion af slebne sten. I sA fald, mener Appel, vil Nuukit kunne danne
basis for en smykkestensindustri pA Gr0nland. Fundet af en s!dan hornblende pA
Gr0nland er ogsA interessant for os, idet der burde kunne findes lignende horn
blender ogsA i de skandinaviske grundfjelde.

Sommeren 1982 arbejdede geologen Peter Appel i GodthAb-omrAdet for Gr0nlands
Geologiske Undersogelse og gjorde den spendende opdagelse. r'1ineraleter en nes

ten sort til grAsort hornblende. Oet ser ikke scl!rliginteressant ud i et hAnd
stykke. Det er f0rst, nar det bliver slebet, at der afs10res en pragtfuld labra
dorisering. Dette fcl!nomenhar som bekendt fAet navn efter det farvespil, som af
og til forekommer i basiske plagioklaser, men vi kan ogs! finde det i andre mi
neraler. Fcl!nomenetskyldes i f0rste rcl!kkeindeslutninger af mikrokrystaller.

_rWUKIT - GRONLANDS NYE SMYKKESTEN
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U0nskede mineraler. Man vil ofte ViEre ude for, at et uinteressant mineral, f.ex.
calcit, diEkker de spiEndende mineraler, hvorfor man hurtigt konfronteres med 0n
sket om selektivt at fjerne et af ~ineralerne i stykker. Man rnA ogsl her benytte
de ovenn~vnte overvejelser om, hvorvidt man overhovedet b0r fjerne et givet ~i
neral. Under alle oms~ndigheder b0r man bevare mindst et stykke, hvor hele den
oprindelige paragenese (mineralselskab) bevares. r~Ar man er fiErdig med den kemi
ske behandling af et stykke, skriver man selvf0lgelig pA etiketten, at man har
fjernet et eller flere mineraler - ogsl hvilke, man har fjernet.

- fortsiEttes i niEste nummer

Den eneste form for rensning, der har v~ret omtalt i de foregaende afsnit, har

drejet sig om fjernelse af uvedkommende materialer, men vi er nu ved at beviEge
os ind pA et omrAde, hvor det begynder at blive kriminelt. I denne situation vil
de fleste viElge det prangende resultat. Et gennemrenset stykke er nu engang
flottere end det urensede, men t0V en kende ! - Man b0r betlEnke, at ogsl asphalt
er et mineral. Asphalten har principielt lige sA stor ret til at ViEre der, som
de konne svovlkrystaller, og clem ville man da ikke skrabe af. AltsA, asphalt h0-
rer med i paragenesen, og den ansvarlige samler (bem<Erk, hvor sympatien ligger!)
vil naturligvis ogsl bevare asphalten og ikke blot svovl-krystallerne. Ofte kan
man optriEde som den vise Salomon ved at have et stykke, hvor man bevarer as
phalt-beliEgningen, samt et, hvor den er fjernet, sA man bedre kan se, hvad der
er nedenunder. Man husker selvf0lgelig at skrive pA sin etiket, at man har fjer
net afphalt-beliEgningen, hvis dette er tilfiEldet.

rense med benzin. blot det ikke er asphalt, der holder det samrnen.

Mineraler fra A - Z
Maskiner fra slib til polering
ViErkt0j

Instrumenter
Mikroskoper

Smykkedele
osv.
Katalog udleveres pA begiEring

vI Niels Schjeldahl
Birgittevej 8 • 8220 Brabrand.Danmark

Tlf. 06-253210· Giro: 2330601

International Minerals & Gems

Annonce
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Med bladene fAr du en liste, og du skal sende videre til den n~ste pA listen ef
ter dit navn. Portaen betaler du selv. De smA blade er nemt l~st pA 1 dag. De

Jeg gentager lige, hvad vi allerede har i cirkulation:
LAPIS (tysk) mineraltidsskrift - 12 nr pr Ar.
NAGS (norsk), 4 nr pr Ar. Det mangler for 1984.
VARV (dansk), 4 nr pr Ar.

KLUBBLADE fra andre danske stenklubber, ca 15 - 20 nr pr Ar.

SA er der et nyt tidsskrift. Det hedder FOSSILIEN og er pA tysk. Klubben har fA-

et alle 6 h~fter for 1984. Jeg fik dem d 15. december 1984, og straks derefter~
kornde i cirkulation blandt interesserede fossilsamlere. 0nsker flere at v~re

med, sA ring til mig snarest. Husk venligst : Hurtig cirkulation

CIRKULATIONSKLUBBEN

kassererenGirokort er vedlagt bladet til dem, der ikke fik 12/1. - Tak ! -

NytArsfors~t : Jeg vil i Ar betale mit kontingent til tiden ! - dvs senest 1/3.
Herved opnAr jeg stemmeret til generalforsamlingen og sparer samtidigt min for
ening for un~dvendige portoudgifter ! Til medlemmer, der ~nsker at forlade for
eningen : Vil I ikke nok udmelde Jer i stedet for blot at undlade at betale. Og
sA herved spares tid og un~dvendig porto!

De senere Ar er antallet af restanter steget st~t ! I 1984 mAtte jeg sende ryk
kere til 35 medlemmer, hvoraf en stor del 0nskede at forts~tte medlernsskabet af
Jysk Stenklub. Dette har inspireret til en god ide til et

Vi har modtaget f~lgende hjertesuk fra kassereren:

Kontingentet for 1985 er 50 kr for enlige ag 80 kr for ~gtepar (samlevere). ~

KO~TINGENT FOR 1985

red

AltsA: Hvem, som dette mAtte angA, anmodes indtr~ngende om at se efter deres
rodebunker !

Desuden mangler VARV nr 1 1981 og nr 1 og nr 2 1983. Vedkommende, der har lAnt

dern, har ikke skrevet sig ind i bogen.

Bibliotekaren (D.V.) meddeler, at det sidst registrerede nummer af VARV er nr 3
1983 ! - Der rnAv~re nogen, der har dArlig samvittighed !

BORTKOMNE VARV-NUMRE (1) !
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STENHUG

red.

Det vil vel v~re relevant at minde om F~r0-turen, der blev beskrevet

GEREN, nr 3 oktober 1984. Knippelfin tur med 12 personer i 3 biler !

C.E. Matthes, Grenavej 761,8541 Sk0dstrup, tlf 06-991180, som er den lykkelige
ejer af en mini-bus, kunne ~nke sig at lave en tur til Bornholm engang i 10bet
af indev~rende forar. Det rnajo sa afh~nge af interessen, om og hvordan denne
tur bliver. - Henvend Jer direkte til Matthes, dem der vil med !

TUR TIL BORNHOLM

red

Well, - I erindring om tidligere tiders n~sten overv~ldende iver inden for sten

grupperne, sa rnaman da absolut forvente, at der kommer en ny interesseb01ge
mAske bliver det n~ste vinter, den kommer igang. Det forholder sig jo nok sadan,
at stenklubbens 1. generation nu er blevet sA kloge, at de kan selv ! - Ved s~
sonens start omkring september plejer der at v~re et orienterende gruppedannel
sesm0de, sA v~r op~rksom pA dette. MAske har bestyreslen en konkret m0dedato

fastlagt til n~ste blad, der udkommer en gang efter generalforsamlingen.

Det ser ikke ud til, at det blev denne vinter ! - Redakt0ren modtog en enkelt
tilmelding til danske sten, som han lod gA videre til formanden, og formanden
havde pa dav~rende tidspunkt ikke kendskab til andre interesserede.

STUDIEGRUPPER , MINERALER , DANSKE STEN O.L.

med hilsen Grete Ras

Jeg mAtte desv~rre aflyse vor aften i januar p gr af sygdom. I februar har Aage
Hansen, Elverdalsvej 153, H0jbjerg, lovet at lede aftenen - pa Aby. Hvis I vil
v~re venlige at kontakte Aage Hansen pA tlf 270567 - helst senest dagen for, sA
han er klar over, om der kommer nogen. Ca 18.30 - 21.00. I bliver orienteret hen
ad vejen, hvordan det videre gar.

FOSSILGRUPPEN
Meddelelse til de medlemmer, der deltager fossilaftenerne pa Aby bibliotek, kl

ca 18.30 den 3. tirsdag i hver maned :

Hanne S0nnichsen
Agernvej 115,8330 Beder, tlf 06-937113

Cirkulationsklubben har til marts bestAet i 4 Ar. Fra da af overtages den af
klubbens sekret~r, Doris Valgard.
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tyske kr~ver jo nok et par dage mere. Men husk: de n~ste pA listen venter
s~ndt - og ogsA dem, der senere skal lane pA biblioteket ! Er du med i cirkula
tionsklubben, rnAdu skaffe dig en medlemsliste med adresser fra kassereren.



Kasserer, Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 Lang! 06-467282

Jysk Stenklub, giro 1217380, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 LangA
)(Bladfordeler, Grete Rasmussen, Elverdalsvej 31, 8270 Hojbjerg 06-270247

Redaktor, Sv. Sonnichsen, Agernvej 115, 8330 Beder 06-937113

tlf 06-213534
06-227304
06-149521
06-110041

Formand, Hanne Kunde, Korsh"j 96,'8240 Risskov (Dagu-repr).
Sekretocr, Doris Va1gaard, Skolevej 2F, 8250 EgA
Erik Jensen, P1utovej 8, 8270 Hojbjerg, medlem af best.
Jorgen Borup, TeglgArdsvej 27,8270 Hojbjerg, medlem af best.

Indl~g til n~ste b1ad senest ca 15/3 - n~ste b1ad udkommer snarest derefter.

bestyrel sen
Til k1ubmoderne medbringer vi se1v te/kaffe, brod og service.

Til turene iforer man sig et fornuftigt fe1tantr~k og medbringer, hvad man har
brug for hver is~r for sig : hamre, poser, ocsker, pirkeredskaber, klemmer osv.

Ti1melding til turene : Senest 1 uge for til Schnet1~r.

Lo 15/6. Tur til Trelde N~s og Vejlby Fed. Silkespat, pyrit og·tungspat. Afgang

fra Viby Torv kl OB.OO i private biler.

Lo 4/5. Tur til Mors. Besog hos Toft. Der er mulighed for at finde fisk og in
sekter i moleret m.m. Afgang fra Viby Torv kl 08.00 i private biler.

Lo 20/4. Tur~~til Dania. Du kan finde fossiler i skrivekridt, Cerithiumkalk og
i Bryoz okalk; Afgang f'ra-Y'iby Torv k1 08.00 i private biler.

Lo 13/4 k1 14.30 pa Aby bib1iotek. K1ubmode. Cando scient Erling Fug1sang holder
foredrag om ler og viser 1ysbi11eder.

Lo 9/3 kl 14.30 pa Aby bibliotek. Generalforsamling. Indvars1ing pa side 2.

Lo 23/2. Bytte-mode pa Aby bib1iotek. Der byttes sten ! Det foregar vel pa slap

line fra kl 13.00. Kom med dit frasorterede materia1e - andre vil kunne finde
noget godt i det, og du finder til geng~ld noget godt de andres

Lo 9/2 1985 k1 14.30. Klubmode pa Aby bib1iotek. Jon Svane holder foredrag om
feltspat.

Ved k1ubmoderne pa Aby bib1iotek er der norma1t abent i 10ka1erne kl 13.00-

14.30 for bytning af sten, handel og stensnak. Tiden k1 14.30 - 15.00 er reser
veret til klubmedde1e1ser og anden mere officie1 snak. Herefter, k1 15.00 - -
folger foredrag, film e1ler andet.

PROGRAM FOR JYSK STENKLUB
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