
Efter at Leo pA et l0rdagsm~de havde fortalt, at disse to interesser kunne
kobles sammen pA en bustur til Clausthal-Zellerfeld i Harzen, blev jeg sA in
teresseret, at jeg meldte mig til, selv om den prismessigt forekom at v~re i
overkanten af, hvad jeg k~nne tEnke mig. Men da der skulle to chaufforer til
et begrcEnsetantal personer, var det jo uundgAeligt. Turen kostede 575 kr til
bussen og yderligere 20 OM (knapt 75 kr) for en overnatning med morgenmad - og
hvad fik vi sA for pengene 1

I en bus med plads til 34 havde vi 14 deltagere god plads pA rejsen, der forst
gik til T~nder, hvor der blev kikket pA en international udstilling af knip
linger. Efter grcEnsen blev der tid til lidt handel,· inden vi fortsatte til
iuntenbock, et lille sted syd for Clausthal-Zellerfeld. Her blev alle modtaget
med Abne arme og aftensmad af Sabine og Udo, som stod for knipletrcEffetog al
le arrangementer i den forbindelse. Oe er et ungt ~gtepar, som har gjort en
stor indsats for at l~re at tale dansk, 09 alt var parat, da vi kom.

Vi var fire, der blev indkvarteret privat, og det var virkelig godt - store,
lyse v~relser med gode dobbeltsenge, fine sanitEre forhold. kokken og spise
stue, hvor den rigelige morgenmad stod parat til aftalt tid,
Oa vi havde anbragt bagagen, samledes vi alle igen - de avrige boede pa et
lille hotel for 25 OM - og tog til det lokale kulturhus, hvor der var l~rdag
aftensunderholdning med sang, musik, jodlen, tommerhugst og hekseridt.
Sondag morgen gik vi igen til kulturhuset, hvor Sabine og Udo var i f~rd med
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PA k1ubv~rkstedet i Annagades Skole er al1e rekordfors0g i udhuling af slibe
stenene lykkedes den grad, at de n~rmest ligner en sam1ing ki1eremskiver.
At man ikke kan foretage en h~der1ig slibning af smykkesten pA sAdanne slibe
sten, er der nogle der har erfaret, mens andre stadig ikke har forstAet noget.

Nu kan Erik jo ikke stA med afretteren i hAnden hele tiden, dels ryger der et
par centimeter af slibestensdiametren hver gang, og dels har han sikkert noget
mere morsomt at tage sig til. Lidt omtanke og megen selvjustits fra folk og f~·'-'
kan imidlertid vende grAd til gl~de.

AngSende omtanke:
De fleste slibesten er hArdest og sejest ved endefladerne. Hvad er sA mere
indlysende end at slibe mest ved kanterne af slibebanen - i stedet for at hov
le uafbrudt pA midten af banen.
Oet bedste er en ret bane, det ~stbedste er en udadrundet bane, og det helt
umu1ige er en hul bane. Og - for at sk~re det ud i pap - slibestenen, slibe
emnet og lungerne trives ikke ved torslibning, sA lad for pokker v~re med at
spare pA vandet !

Hul i hovedet - sliberekorder.

Inger Clausen, HovedgArd
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at stille an til knipletr~ffet, der havde 30-40 deltagere fra Tyskland og Oan
mark, men Udo tog sig tid til at kere os stenfolk ind til mineralmessen
Clausthal-Ze11erfeld, medens bussen blev tomt for kniplesager.
Messen var en positiv oplevelse - ikke sA stor som i Hamburg, men mere over
skue1ig og med mange minera1er. Oer var ikke sA mange fossi1stande, og smykker
var der kun fA af, sA set med mine ojne var den god, og jeg kom hjem med ca 30

nye numre til min samling.
Midt pa eftermiddagen kornbussen og hentede os for at bringe os ud til Ober
Schulenberg, hvor vi selv kunne kravle omkring og lede pA, hvad Sabine kaldte
et mineralbjerg. Vi havde ikke lang tid, men foruden kvarts og calcit, som der
var mest af, fik jeg da fundet 1idt linarit, ma1akit, galena og siderite
Herfra korte vi tilbage til ku1turhuset og fik knip1efo1kene sam1et op igen, ~
inden vi startede den lange nattur hjemover.

Vejret var fint hele den weekend med sol og varme, sA alt i a1t kan jeg se
tilbage pA en tur med mange nye op1eve1ser, og jeg synes, at den var pengene
v~rd. BAde messe og tr~f ser ud til at b1ive arrangeret pA samme dag ogsA til
n~ste Ar.



OvenstAende er uddrag af et brev med mere udf0rligt program, som er ti1sendt
k1ubben. Eventue11e interesserede bor selv snarest kontakte afsenderen og fA
unders0gt, om der stadig er k0d pc!sagen.

Willi Hammer Pedersen. Sanderumvej 64. 5250 Odense SV. T1f. 09-174512.

Har I lyst til en studietur til Norge, sA er her mu1igheden for dette. Det
eneste der mangler, er dig. Norsk guide, hotel og rejsearrangor haves.
Tidspunkt: ca. f0rste ha1vdel af juni 1986. Turens l~ngde: 6 dage. Pris: me1-
1em 2000 kr. og 2500 kr. Teknisk arrang0r: Thinggaard Rejser.
Turens for10b er i det sydlige Norge, Te1emarken. Vi regner med at 1ande i
Larvik, hvor vores guide st0der til. Guiden - J.A. Dons - er en kapacitet in
den for norsk geo10gi, og han ti1rette1~gger vores ekspedition i Te1emarken.
Lidt biologi vi1 der ogsA v~re mulighed for, ligesom det vil undre, om vi ikke
ser en del til ~verens arbejde.
Efter vinterens kurser, sA tag med pA denne studietur, find dine egne smykke
sten 09 fA samtidig udvidet dine kundskaber til mineraler 09 fossi1er.

Hej Stenvenner.

JULETILBUD:
ESTWING geo10ghamre 10 % julemAneden

Nu - kun kr 270.

oIAIw1ANTSKJERESKIVERSJ~DNE BJERGARTER

SLIBE- SKJERE-OG POLERt·1ASKINERRA IffiELSTEN

MINERALER - SMYKKESTEN - SLIBE- OG POLERPULVER

Kresten Ko1dsvej 38, Abyhoj
Aarhus 8230, t1f 06-253471

KJELD ROSE
MINERALIMPORT

STENBUTIKKEN
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Opbevaring.
NAr man er kommet igennem alle de forskellige rense-processer. medes man af
sp0rgsmAlet: "Hvordan opbevares mineralerne bedst muligt?". PA dette sp0rgsmAl
findes n~sten lige sA mange svar. som der er samlere. Her skal blot ~vnes et
par novedtrek af de muligheder. man har for at opbevare mineralerne. sA der
ikke sker nogen skade pa demo ~
Ofte vil man med fordel kunne benytte plast-~sker for at beskytte i det mind-
ste de mindre stykker mod mineralernes d0dsfjender: Stay og pilfingre! ~sker
kan v~re mange ting. men ofte har de et til f~lles: De koster penge. hvorfor
man ikke kritik10st skal s~tte alt i ~ske. bare fordi det kan v~re der eller
det ser godt ud. Man skal begribeligvis prioritere de skr0belige stykker og de
stykker. der kun vanskeligt lader sig rense. F. eks. lader et stykke massivt
Feldspat sig ud~rket rense med vand og en negleb0rste. og da det samtidig er
ret solidt. vil det sj~ldent v~re rimeligt at ofre en ~ske pA et sAdant. me
dens f. eks. en Zealot med fine krystaller ubetinget skal have en ~ske.

Inden for sidst~vnte kategori skal omtales en enkelt behandling. der angriber
mange mineraler. inventar, svigermor m.m.m. Behandlingen er pA sin vis iden
tisk med "Aqua Regia". men ikke desto mindre noget mere kraftig og noget mere
voldsom i udviklingen. Personligt har jeg med stort held anvendt den til at
fjerne en uspecificeret bel~ning. der oprindeligt lignede Limonit. pA Kvarts
krystaller. Under alle oms~ndigheder holdt Kvartsen til behandlingen (Kvarts
er faktisk meget holdbart). og bel~ningen forsvandt. FBr den egentlige omtale
skal be~rkes. at processen er ekstraordin~rt sundhedsfarlig (d.v.s. at blot
et enkelt fejlgreb kan medf0re varig skade pA helbredet - i bedste fald!).
selvom den udf0res udend0rs. Processen gAr i al sin enkelthed ud pA.at man med
en borste fugter stykket med koncentreret Saltsyre (HC1(aq) 40 W-%) og med en
anden fugter det med koncentreret brintoverilte (H202(aq) 40 W-%). Herved dan
nes chlorgas (C12) i rigelig ~ngde (den er meget farlig. men det opdager man.
n~r man er ved at hoste sine lunger ud pA gn2spl~nen). Denne chlorgas er i
stand til at fjerne endda temmelig mange tinge Som kraftigt antydet er proces
sen alt andet end ufarlig. hvorfor brug da ogsA frarAdes (Aqua Regia giver ~
sten samme virkning og,er trods alt noget mindre ubehageligt at arbejde med).
men nu skulle det v~re velkendt. hvordan man kan gBre.
SporgsmAlet om an10bning. naturlig sAvel som den. der er opstAet under opbeva
ring. behandles i ~ste afsnit.

Fortsat artikel af Cl. Hedegard.
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Arsagen til anlobning er n~sten udelukkende luftens pAvirkning, hvorfor den
eneste beskyttelse er at udelukke luft - pri~rt Ilt. Oet emne er der mulighed
for at l~se om i ~ste udgave af STENHUGGEREN.

Stannit
Stibnit
Temiskanit
Wismuth

Gersdorffit
Jern
Pyrit
Pyrrhotit
Smaltit

Chalcopyrit
Cobaltit
Domeykit
Oyskrasit
Enargit

Arsen
Berthierit
Bismuthinit
Bly
Bornit

Anlobning 09 anden nedbrydning

Nogle mineraler lober an, nAr de opbevares. De almindeligste er gedigent Kob
ber og Solv. Anl"bning kan ogs4 tr~ffes pa f"lgende mineraler (samt flere):

NAr man har fAet sit stykke bestemt, vasket, pr~pareret, renset, lagt i ~ske
og stillet op pa hylden sammen med en etiket, kunne man forledes til at tro,
at den hellige graver forvaret til evig tid. Det er den ikke! Mange mineraler
undergAr forandringer under opbevaringen. Disse forandringer og i s~rdeleshed
forhindring af samme er ~ste punkt.

HUSKAT
ringe, hvis der er specielle ting,
som du onsker, vi skal tage med til
m"derne.

/~

W

Foruden vort hidtidige udvalg af
maskiner, har vi nu ogsA forhandling
af Edus maskiner fra Tyskland og
Graves maskiner fra USA.

Julegaven til mineralsamleren eller
stensliberen er ikke noget problem.

Henvend dig trygt til os, sa finder
du bestemt et emne.

vI Nitl. SChitldehl
8irgintvtj 0 • 8220 8rabrlnd, Denmtrk

Tif. 06·253210' GIfO:2330001

International Minerals & Gems

.~nnon
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STENKLUBBEN abonnerer pA et udmerket norsk klubblad, MONOLITTEN, fra Halden.
Tal med sekreta!renom at komme med i en eventuel tidsskriftsl~sekreds.

Jon
Med de bedste 0nsker for klubben

_ Studiekredse

Stenklubbens bestyrelse har fra Aby Bibliotek fAet en - forsigtig - henstil
ling om, at vi b0r bruge vores studielokale.
Som det er nu, har vi et studielokale hver eneste tirsdag aften - og det er
n~sten ikke brugt. Det er for dArligt.

Jarnen,siger I sA! Skulle bestyrelsen sA ikke arrangere noget? Jo! Men nAr man
oplever Ar efter Ar, at det er samme ernne,samme indhold, samrnesp0rgsmAl fra
samme deltagere, og de nye medlemmer voyer sig kun til m0de, nAr de er meget
modige, sA mA der g0res noget.·
For det f0rste har klubben reserveret studielokalet mindst 4 aftener om mAne
den. i vinterhalvAret, altsA er der plads til 4 studiekredse om maneden - for
uden de private. For det andet kan det ikke v~re meningen, at de samme fA mest
vidende skal tage hver eneste evige aften.

De "gamle" klubben, som var rnedfra begyndelsen, for1:a!ller,hvordan man
startede - uden videre - med 1 bog, 1 sten og allervigtigst ukuelig nysgerrig
hed. De samrne"gamle" siger stadig, de ikke kan noget. SAdan er det altid. Jo
mere man ved, des mindre ved man. Det er heldigvis bare noget andet, man ikke
ved.
Hvor er det jeg vil hen? Jo - hvis ikke Jysk Stenklub skal miste grebet i med
lemrnerne,ja endog sit tilholdssted, sA skal vi v~re mere aktive i udvidelsen
af kendskabet til stene Ikke bare slibning af sten, forsteninger og ~ne sten,
men ogsA ~delsten, smykkefremstilling, fossiler, systematik, mineraler, bjerg
arter, opsUen, tilblivelse, geologi - det, vi alle sammen mA vcereinteresse
rede i.
Selvfelgelig skal man starte et sted. For at nogle fA vidende ikke skal l0be
tr~t i at forta!l1e,hvad en sipho, en spalteflade, en kornstarrelse eller en
skive er, rnAvi have de knapt s4 vidende t t l at forta!lle.

Vi skal have nogle af de nyere medlemmer til at kore studiekredse for de helt
nye, sA de kan blive mere vidende og forta!llevidere. Samtidig mA vi mest vi
dende - og stadig ukyndige i meget - give, hvad vi ved, videre. Det er sA u
troligt trist og frugtes10st at sige det samme hvert Ar - der skal nye for1:a!l
lere med mellemrum.
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Tirsdag 21-1-86: Crinoidea (sD1i1jer).
Tirsdag 18-2-86: Cephalopoda (b1~ksprutt~r).
Tirsdag 18-3-86: Makrofossi1er, mikrofossi1er, tyndslib og acetatpeel.
Tirsdag 15-4-86: Anthogoa (kora11er) fra Gotland.

FOSSILER:
Fossi1gruppens moder holdes 3. tirsdag mAneden kl 18.30/19.00-21.00 pa Aby
Bib1iotek. Al1e er ve1komne.

Vel modt - Jon Olaf Svane

BJERGARTER:
Den 7-1-1986 k1 19.30 pa Aby Bib1iotek starter jeg en studiegruppe, som skal
studere bjergarter. Is~r med henb1ik pA strandsten.
Vi skal foretage en gr~y inddeling af bjergarterne og l~re dem at kende. Vi
skal se dem, f0le dem, smage dem og maske finde demo PA det f0rste mode snak
ker vi om for10bet af studiekredsen, og vi laver en grov inddeling af bjergar
terne at arbejde videre pa.

BESTYRELSEN

Forslag, der 0nskes behandlet pa generalforsamlingen,ma v~re bestyrelsen i
h~nde senest 8 dage f0r genera1forsamlingen.

Der indvarsles herved til ordin~r generalforsamlingp~ Aby Bibliotek
l0rdag den 8/3-86 kl 14.30 med dagsorden efter lovene, sAledes:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden afl~ger beretning.
3. Afl~ggelse af regnskab.
4. Valg af formand (nAr denne er pA valg).
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 4.

Afgaende: Ingemann Schnetler og Doris Valgaard.
6. Valg ·afen 1. og en 2. bestyrelsessuppleant.

Nuv~rende .erInger Clausen og Anker Svendsen.
7. Valg af to revisorer (udenfor bestyrelsen).

Nuv~rende er C.E. Matthes og Aage Hansen.
8. Valg af revisorsupp1eant.

Nuv~rende er Kai Br0sted.
9. Fasts~tte1se af kontingent for det kommende regnskabsar.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

_ GENERALFORSAMLING.
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SA k1arede bladstaben det jo alligevel midt decemberr~set trods •••••..••..,
og vi onsker se1vfolge1ig alle stenvennerne en GL[OELIG JUL og et GOOT NYTAR.

Indlug til n~ste b1ad ska1 v~re redaktionen h~nde senest 12/3-1986

B1adredaktion, Henry Weinkouff, Marse1is Boulevard 30, 8000 Arhus C 06-122724

06-270247
06-251024

Bladfordeling, Grete Rasmussen, E1verda1svej 31,8270 Hojbjerg
Bladproduktion, Eva Rudolf, Janesvej 5,8220 Brabrand

Jorgen Borup, Teg1gArdsvej 27,8270 Hojbjerg, med1em af best. 06-110041
Kasserer, Ingemann Schnet1er, Fug1ebakken 14, Stevnstrup, 8870 LangA 06-467282 ~
Jysk Stenklub, giro 1217380, Fug1ebakken 14, Stevnstrup, 8870 LangA

t1f 06-210606
06-227304
06-149521

Formand, Jon Svane, Skejbyvej 36, 8240 Risskov
Sekre~r, Doris Va1gaard, Sko1evej 2f, 8250 EgA
Erik Jensen, Plutovej 8, 8270 Hojbjerg, med1em af best.

Adresser:

Turudvalget fremkommer senere med et program for turene ud det b1A.

Ti 7/1 Studiegruppe BJERGARTER, se side 7.

L~ 11/1 K1ubmode. Film af Per Kirkeby: Geo10gi - er det egent1ig videnskab?

Ii 21/1 Studiegruppe FOSSILER, se side 7.

La 8/2 K1ubmode. Foredrag af 1ic. scient. Kristian Kronborg, Geo10gisk Insti-
.tut, Arhus: Kort1~ning af 1andrAstoffer i Danmark.

Ti 18/2 Studiegruppe FOSSILER, se side 7.

Lo 8/3 Genera1forsam1ing, se side 7.

Ti 18/3 Studiegruppe FOSSILER, se side 7.

La 12/4 K1ubmode. Foredrag af professor Arne Noe Nygaard. Emne: ?

Ti 15/4 Studiegruppe FOSSILER, se side 7.

Klubmoderne pA Aby Bibliotek starter kl 13.00 til 14.30 med bytn;ng, handel og
snak om stene Fra 14.30 til 15.00 snakkes der om k1ubbens aktiviteter, desuden
forventes det, at et af med1emmerne kort og h~j1ydt forkynder en del af sin
viden el1er op1eve1se for a11e vi andre. Fra k1 15.00 forts~ttes m~det med det
i programmet fast1agte foredrag el1er 1ignende.

PROGRAM FOR JYSK STENKLUB
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