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Stenslibning: PA Koit fEidreh0jskoie blev der lavet stenslibekursus - i starten for
eeldre, som var pA hajskoleophold, men senere blev der ogsa oprettet aftenhold for
yore medlemmer. Det var sjovt at lrere noget teknologi med hensyn til sten og
spandende at fA noget af det frem, som er inde i stenene. Nu foregar det meste af
dette i vort klublokale pA Set. Annagade skole eller hjemme hos os selv hver iseer.

Ture: I starten foregik det meget med bus, dels i indlandet og dels ud til
stenbruddene i yore nabolande. Den ubestridelige succes med busturene erindrer jeg
i hej grad som et resultat af Hanne Kundes optimistiske indsats! Senere gik det mere

Interessegrupper: Vi fandt hurtigt ud af, at vi kunne fAen masse ud af at dele yore
erfaringer med hinanden, og supplerede klubmederne op med en studiegruppe. I
begyndelsen foregik mederne i gruppen hjemme hos os selv pA skift. Det var
hyggeligt, og det gay os lejlighed til bade at vise egne ting frem og til at se de
andres. Senere benyttede vi sA et af de sma rum pa Aby bibliotek. Da det var fast
uoverkommeligt at gA i dybden med alting, delte vi os pa et vist tidspunkt i flere
studiegrupper: En mineralgruppe, en fossilgruppe, en ~delstensgruppe og en gruppe
med danske sten.

18/111972 - 18/111992: Jysk StenkJub fylder 20 ar!!!!

Det far os naturligvis til at teenke pa, hvad der er sket i og i forbindelse med klubben
i de forlebne ar, og sammenligne lidt mellem far og nu. Umiddelbart kan man jo
synes, at 20 Ar ikke er nogen alder, men udviklingen af sten som hobby forbundet
med klublivet er her i landet ikke meget eeldre. Der var i forvejen, da vi startede,
kun 2 klubber her i landet, en i Kebenhavn og en i Odense.
Det blev en kontakt med Odenseklubben, der forte til, at aktive ekspansionister
dernedefra arrangerede en ikke sA stor, men meget flot udstilling pA Kolt
fEldreoojskole, hvor man kunne se mineraler, slebne sten og et arrangement til
sIibning af sten. Derudover var der fremlagt en liste, hvor interesserede kunne skrive
sig pa, og nogen tid efter fik vi sa, vi, der havde varet nysgerrige nok til at notere
os pa listen, en invitation fra H. Koch, inspekter ved Holme skole til at komme til
stiftende generalforsamling pAskolen.
Vi var godt 30 medlemmer i klubben i starten, og de fleste af os var madt op til
generalforsamlingen. Heriblandt var der en professionel stensliber, som vidste en
god del om sten i almindelighed, et par stykker, som havde vseret i udlandet og
derfra faet med sig hjem nogle krystalgrupper og andet, og sA alle vi andre, som
inden for det aktuelle ornrade med tugt at melde befandt os i begyndelsen af
stenalderen. H. Koch blev naturligvis valgt som formand, og efter det sadvanlige
tovtreekkeri blev bestyrelsespladserne fyldt op, og klubben var en realitet.
Aktiviteterne i klubben har veeret mange og speendende.

Foredrag: Egne medlemmer, som har vidst mere om et emne end andre, savel som
sagkyndige udefra har est op for os af deres viden i rigt mal. Her rna vi iseer neevne
geologer fra Aarhus universitet, som har veeret flinke til at reekke en hjelpende hand
til en klub med sma midler.
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over til at blive mindre grupper i egne biler. Mange af disse ture blev IIminder for
livet!", og det er ikke engang legnl
Selv- og tin-smedekurser: Ja, hvad ger man med aile de slebne sten, som man
efterhanden far lavet? Det er jo neesten naturnadvendigt, at noget af det bliver
indfattet, sa man kan g1 og vise det frem - iseerved festlige lejligheder. Det kan ogsa
vere helt fint, nar man ser en med en sten i en snor om halsen, at man kan se, at
beereren er en af yore egne!

Udstillinger: Vi erindrer iseer de meget flotte udstillinger, som klubben stod for, i
kunstbygningen og pa geologisk museum. En mindre udstilling havde vi p1
Langenees bibliotek. Udstillinger af enhver art ferer uveegerligt hver gang til, at der
kommer nye medlemmer til klubben. Efterhanden er antallet af medlemmer kornrnet
op over 180.

Stenmesser: Klubben turde ikke rigtigt binde an med at lave en stenmesse efter
udenlandsk menster, men nogle af yore medlemmer fandt da selv ud af det. Ferst
pioneren Mette med det, der efterhanden er blevet kendt som Rymessen. Senere
"Jyske Stensamlere" med messer i Randers og Esbjerg. Det at kornme rundt til de
efterhanden adskillige stenmesser i ind- og udland er blevet en del af livsstilen for
nogle - enten som udstiller eller som messegast.

Bytning af og handel med sten: Det er blevet et fast indslag i klublivet pa Aby
bibliotek, at der udveksles sten fer hvert klubmede. Der kan man kornme af med
noget af det, man ikke gider se mere, og erhverve nye speendendeting.

Klubmederne: Vi fandt hurtigt over til Aby bibliotek med yore klubmeder. Det
koster os kun benzinen derover, sA det skylder vi biblioteket megen tak for!
Foredragsemneme, der har spredt sig over aIle aspekter af vor hobby, vulkaner,
fosiler, mineraler, UV-sten, slibning af facet-sten, kontinentaldrift, meteoritter og
meget mere, er i nogle tilfseldeblevet varetaget af professionelle, i andre af amatarer
- og altid med ildhu! Indimellem kunne vi have ensket os et hejttaleranlseg, men det
kommer maske engang i fremtiden! Foredragssalen er helt fin og stor nok, og vi har
ogsa haft adgang til at bruge de sma interesserum inde bagved. Formanden -
undertiden ogsa andre - har kunnet berette om aktiviteter og fremtidsvisioner hen ad
vejen, og ogsa de "menige" har kunnet komme til orde. Indlreggene har ofte vseret
krydret med sma aktuelle udstillinger, film o.a.

Stenhuggeren: Vort medlemsblad er knapt sa gammelt som klubben, idet det ferste
nummer udkom pr. 1 april 1975. Men siden da er det kornmet stet med en 3-4
numre om aret. hver gang har det indeholdt det uundvrerlige program tillige med
andre vigtige meddelelser fra bestyrelsen. Derudover har bladet trods sin lidenhed
bragt en lang reekkeaf fortrinsvis korte, men praktiske og belrerende artikler.

1992/3STENHUGGERENside 4



Stort udvalg af sjteldne mineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

]HIedeg~(ffiIT'cdl
Storgade 71, 8882 Faarvang

Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

Sv. Sannichsen.

Og -hvad har vi sa faet ud af det alt sammen? - lA, vi har jo allesammen faet samlet
os nogle sten. For nogle af os i den grad, at det er blevet et problem at fa plads nok
pa hylder og i skuffer, men vi ved noget om dem allesammen, og de er jo dejlige at
se pal Man glades og feler sig beriget, hver gang man har hert noget nyt - noget om
slibeteknik, noget om, hvordan krystaller dannes, noget om fossilerne eller maske
blot navnet pa et nyt mineral. Endelig er der sa den biting ved det hele - ja, maske er
det i virkeligheden det vigtigste - det, som nogle kalder det sociale samv~r.· Mange
af yore bedste venner er jo nogle, som vi har fundet i egen eller andres klubber!
Jeg vii slutte af med at sige tak til mine medborgere i klubben for alt de.t, jeg synes
der er veerd at gemme i erindringen, og udtrykke habet om, at det gode ltv 1 ~lubben
viI fortsette pa et hejt aktivitetsniveau langt ind i fremtiden!! - God fest 1 JYSK
STENKLUB!!!!!!!!
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Ravstedhus
Telefon 74 64 76 28

Rekvirer brochure fra

Salg af vrerkt~j
og materialer

til stenslibning
og selvarbejde ••.

- kursusstedet for hAndvrerkog design -

Ravstedhus

0STERGADE 30 . 8000 ARHUS C
TELEFON 86129376

S7ENBUTIKKEN I CENTRUM
I. M.G.

K.mpe udvalg at egte .DO uaegtesmykkedele.

INDFATNINGER

LORTONEsl(bem"skiner
LORTONE'((omlernaskinerALT TIL STENSLIBNING
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Lidt kemi: Et mineral er opbygget af molekyler/ioner i et rumligt "gitter", hvor
grundstof-atomer sidder i en bestemt orden. Hvilke stoffer mineralet er sammensat
fremgar af den bruttoformel, der opgives i de fleste handbeger, f.eks. CaCg
(calcit) eller BaS04 (baryt). De farst neevnte stoffer i formlen er som regel positive
metal-ioner, og sidste del af formlem er de negative ioner, man som regel
grupperer mineralerne efter, bade i boger og i samlingen - f.eks. efter Hugo Strunz'
opdeling. Dermed har man de byggeklodser, man kemisk kan sage efter: de
negative: sulfider, fluorider, chlorider, oxider, carbonater, sulfater, phosfater,
silicater m. fl. - og de positive metaller: kalium, natrium, calcium, magnesium,
barium, aluminium, mangan, jern kobber, selv, uran m. fl. Det kan man gere efter
a)"varme-kemiske" og b)"vad-kemiske" metoder.

Paragenesen, som jeg skrev om sidste gang, er stadig det vigtigst hjailpemiddel,
denne gang til at bestemme, hvilke stoffer vi skal S0g~ efter og hvilke metoder det
derfor vil vsere praktisk at anvende pa stykker fra den aktuelle lokalitet, enten fer,
samtidig med eller efter de "fysiske" undersegelser, der blev beskrevet sidste gang.
Omrader som Cornwall, Ivigtut, Langban og Bastnas er netop karakteriseret ved
typiske parageneser, der kan danne udgangspunkt for bestemte prover.

Her ville det naturligvis veere en fordel at vsere fag-kemiker, men mindre kan gere
det. Man skal jo heller ikke vsere automekaniker eller ingenier for at kere bil. De
metoder, jeg fortreller om i det felgende, kan bruges i praksis. Fag-kemikeren vil
maske undre sig lidt hist og her, men mange af metoderne var praksis blandt
bjegvairksfolk i "gamle dage", og andre giver - med indbyggede fejlmuligheder -
amateren et godt veerktej i hamde til at bestemme sine mineraler med enkle midler
Forst en advarsel: Mange grundstoffer er giftige og danner giftige forbindelser.
Ogsa en del mineraler er giftige - egentlig kun blandt de vandoplaselige (f.eks.
Villiaumit, som er et natriumfluorid) og de saltsyreopleselige (pa grund af saltsyren i
mavesaskken, f.eks. Witherit, som er bariumcarbonat, eller Azurit, som er et
kobbercarbonat). Men nar vi bestemmer mineraler kernisk, oploser vi dem og gar
dermed giftige stoffer tilgrengelige, danner nye giftige forbindelser eller bruger
giftige stoffer (reagenser) til bestemmelsen.
Derfor er det nadvendigt at veere omhyggelig med rengering/vask af hsender og
omgivelser, f.eks. kakkenbordet, hvis det er der, det foregar. Og at undlade at spise
eller ryge, mens man arbejder.
Og at opbevare de anvendte stoffer med omtanke. De rna ikke veere tilgrengelige for
naboens eller dine egne unger, bernebern eller gaster!

Bestemmelse af mineraler, 2. del.
(fortsat fra aprilbladet 1992)

I sidste nummer fortalte jeg lidt om "fysiske" bestemmelsesmetoder - de fleste af
dem traditionelle og failles for den professionelle mineralog og samleren, arnataren.
Denne gang handler det om "kemiske" metoder til brug for netop samlere! De
professionelle har nemlig seerdeles precise metoder til at bestemme et mineral, nar
de mere traditionelle metoder kommer til kort - f.eks. rantgen, mikrosonde,
spektrofotometri, Iysbrydningsforhold. Disse metoder kan vi norma It ikke klare, og
derfor rna vi bruge andre midler, f.eks. tage kemien til hjelp i det omfang, det er
muligt.
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Ved de vad-kemlske metoder udnytter man, at de kemiske forbindelser, mineralet
udger eller indeholder, vii reagere med bestemte stoffer (kemiske reagenser) under
bestemte forhold, f.eks. temperatur eller surhed, og danne nye kemiske forbindelser
med bestemt udseende, ofte farve. Men for at stofferne kan reagere, rna der lukkes
op for dern, og det ger vi med bestemte oplukningsmidler.

Bhesereret bruges til at bleese luft (ilt) gennem en gas- eller spritflamme og derved
danne en .ang, meget varm flammespids, som rettes mod en grube i et stykke
trsekul. Her er anbragt en gnalling mineral, evt. knust og blandet med soda. Den
heje ternperatur, kombineret med overskud af ilt (oxiderende eller underskud af ilt
(reducerende) viI evt smelte mineralet, samtidig med at der dannes gasser med en
bestemt lugt (ofte giftige) og evt. rnetalilter, der slar sig ned pa trzekullet som en
farvet belsegning i en afstand fra mineralpreven. Maske kan man ved smeltning af
proven i soda pA tnekullet fA frigjort en smeltet metalkugle. Med kombinationen af
lugt, beslag, dannelse af metalkugle - eller mangel pa disse tegn - kan man sa komme
tset pa bestemmelse af mineralet. F.eks. giver arsen et hvidgrat beslag pA trtekullet
og en kraftig, ubehagelig hvidlogslugt, medens zink giver et Iysegult beslag, der
bliver hvidt ved afkaling, og ingen lugt.

Smeiteperlen dannes ved at smelte lidt af et salt, oftest borax, ind i et 0je pA en
renset platintrad eller pA enden af en hvid "magnesia-stav. Hvis man sA tager lidt af
et fint pulveriseret mineral op i den gledende perle og lader den glade videre, vii
perlen under og efter afkaling antage forskellige farver, alt efter hvilket metal
mineralet indeholder. Man far forskellige reaktioner, alt efter om perlen holdes i den
oxiderende eller reducerende del af gasflammer, og om man betragter den varme
eller kolde smelteperle. F.eks farver kobber en varm oxiderende boraxperle gran,
ved afkeling bliver den bla, hvorimod den reducerende boraxperle er farvelas som
varm, men bliver tset brunred som kold. For cobolt er det lettere: her bliver aile
smelteperler af borax bla. Ogsa andre salte kan bruges til smelteperler, og
tilssetninger af andre stoffer kan lette brugen.

F1ammefarven finder man ved at optage lidt fint pulveriseret mineral pA en trad
platin eller udgledet jern, glade det igennem, dyppe i steerksaltsyre og anbringe det
I flammen igen. Derved far flammen maske en farve, der er typisk for et metal - :.
f.eks. vii lithium farve flammen flot red. MAske skal flammen ses gennem et filter af
cobolt- eller didyrn-glas, for natrium giver en voldsomt gul flarnmefarve, som
daikker mange andre metallers flammefarver. Andre eksempler: Strontium farver
flammen orangered, calcium gar den orangegul, kalium gar den violet (gennem
filter), og kobber gar den suerkt gran - uden saltsyre, for dyppes der i saltsyre,
bliver den azurbla.

Ved de varme-kemiske metoder udnytter man, at kemiske reaktioner sker rneget
hurtigere under h.0j temperatur. Vi benytter os af a) flammefarve, b) smelteperle-
farve og c) blseserers-undersegelse pa tnekul.
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Udstyret til preverne kan vsere begreenset, i hvert fald i starten. En "Labogaz"
brander, en god bidetang til at kneekke srnastumper af mineralet, en
porceliensmorter med pistil ("st"der"), et bundt magnesia-stave, blreserer og trreb!,
borax og vandfri soda -sa kornmer man langt med de varrne-kerniske prever. Tii de
vad-kemiske prover skal man bruge srna reagensglas (heist Pyrex) og udstyr til
vandbad, f.eks. en lille kasserolle, staltrad, tejklemmer. Desuden diverse kemikalier,
ofte i oplosning pa pipette-flaske eller i fast form pa sma Iag-glas. Stofferne kan
besti!les fairdig-tilberedt pa apoteket, men det er dyrt. Man kan ogsa kebe hos et
kernikalie-firrna, f.eks. STRUERS, og sa er det nok en god ide at sla sig sammen
med andre, for kemikalier er ikke billige, og den mipdste mamgde man kan fa, er
seerdeles rigeligt til en person. _

Jeg ved godt, at ovenstaende lader en masse problemer uberarte - f.eks. hvordan
man behandler glasvarerne, hvordan man far dem rene efter brugen, hvordan orngas
jeg syrer og baser uden at edekegge hzender eller tej? Hvordan skaffer jeg mig af
med affaldet uden at fele inig som en milje-gris? Osv., osv. Det kan naturligvis ikke
besvares fyldestgarende her i bladet - man rna se at kornme i gang, sa kommer viden
og kunnen lidt efter lidt. Det hele er nogenlunde samlet og ret udferligt beskrevet i
min bog "Mineraler - en bestemmelses-handbog", som fas i kiosken ved Geologisk

Nogle eksempler kan vise fremgangsmaden: Mineralet er markt grant, ingen
tydelige krystaller, hardhed 3 1/2, lysegran streg, tydelig spaltelighed, neermest
glasglans - jeg skyder pa enten malachit, atacamit eller brochantit. Pa grund af
farven regner jeg med kobber-indhold og fraver for en sikkerheds skyld efter:
opleser en gnalling i fortyndet saltsyre, som ikke bruser (sa var det ikke malachit!),
men bliver grenlig. Jeg tilseetter lidt ammoniakvand, og oplesningen bliver uklar
bla - sa er der kobber i mineralet. Fer jeg hreldte ammonialvand i, tog jeg lidt af den
grenne saltsyre-oplesning fra, og i den hrelder jeg lidt bariumchlorid-oplesning.
Intet bundfald - sa er der ikke sulfationer i oplesningen, og sa er det ikke
brochantit! For en sikkerheds skyld opleser jeg lidt af mineralet i fortyndet
salpetersyre og hzelder lidt selvnitrat-oplesning i - kraftigt (hvidt) bundfald, altsa er
der chloridioner i, og sa rna det vsere atacamit! Havde jeg pravet mineralets
flammefarve uden at dyppe i saltsyre, havde den vist sig at veere azurbla, og sa
havde jeg gzettet pa et kobberchlorid og pa grund af farven pa atacamit.

Oplukningsmidlerne kan veere vand eller syre, der kan oplese nogle mineraler: En
stump af mineralet pulveriseres fint i en morter og anbringes i et lille reagensglas,
dsekkes af lidt veeske og seettes pa vandbad i kogende vand pa en kogeplade eller
lign. Vasken kan sa veere vand, fortyndet saltsyre. base eller lignende. Men de fleste
mineraler rna oplukkes i en stor smelteperle (se ovenfor) af natriumcarbonat,
kaliumcarbonat, en blanding af dem eller andre stoffer. Nar mineralpraven er
gennemsmeltet i smelteperlen, kan denne oplases i vand eller i den syre/base, man
skal bruge under den kommende prave. Til oplosningen kan man sa tilseette
forskellige stoffer, evt. opvarme - og til sidst se, at der dannes et bundfald med en
bestemt farve, som viser et bestemt stof i proven - eller ikke ger det, hvis proven
faktisk er negativ for det stof, man sager.
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Keeremedlemmer!
Nar I flytter, kunne I sa ikke tage et ekstra kort pa posthuset og sende det til
klubben. En flyttemeddele ville spare klubben for porto og mig for ekstra ture pei
posthuset. Tak!

Med venlig hilsen
Wanda.

(Sakset fra "Spadejen" mar. 92.)

H. von Philipsborn: Tafeln zum Bestimmen der Minerale nach ausseren
Kennzeichen (Stuttgart, 2. udgave 1967).
Chr. Bauditz.

PS: For den, der i forvejen kender en masse til kemi og vil bruge det til
mineralbestemmelse, kan jeg anbefalde felgende 2 beger:
Fritz Feigl: Spot Test in Inorganic Analysis (Elsevier Publishing Company, seneste
udgave 1972 ?)

Undlad at smage pa eller lugte til noget under arbejdet - en eventuel typisk lugt,
f.eks. af arsen eller svovldioxid, skal nok na dine neeseboralligevel! Og serg for god
udluftning under arbejdet. Og for at opbevare giftige stoffer i et aflast skab.

ICB.

Endnu en gang: Pas pa med giftige mineraler og stoffer, far, under og efter
arbejdet - omhyggelig renlighed er helt nadvendigt! Arbejd med sa sma
stofmrengder som muligt - en stofmrengdesom et tsendstikhoveder helt rigeligt!

Museum og i klubbens bibliotek. Desuden vil det altid veere en fordel at lrere sig
noget mere kemi i f.eks. undervisningsbeger om emnet eller ved at deltage i
aftenlrursus o.lign.
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Tlf. 009 46 8 782 95 97

ROCKSET
BOX 5319

S - 10246 STOCKHOLM

Rekvirer vortprogram

Vrer opmarksom pd vore GEO-Rejser for alle fra Danmark, Sverige, Fin
land og Norge, som er interesserede i Geologi, Stell, Mineraler og Fossiler
og som ogsd geme vii opleve andre landes kultur og[olkeliv. En rejse i rum
og tid gennem den geologiske histone.

af Chr. Poulsen.
af Palle Graversen.
Bioloforbundets blad.
I Ella Nielsen.

af J.P.J. Ravn.

af Wienberg Rasmussen.
af Wienberg Rasmussen.

Danmarks Geologi
Paleeontologi
Molluskfaunaen iJyllands
tertieeraflejringer
Danmarks Natur bd. 1.
Forstenede hvirvellese dyr
Verd at vide om fossiler
Kaskelot/Fur

Litteratur:

Molluskfaunaen, iseer snegle og muslinge, sammen med
Ingemann Schnetler.
Egne fund fra Danien (kridttiden) skal vi snakke om.
Seren Bo Andersen vii kikke ind et par gange.
Hvad gemmer sig i moleret? Et emne, som vi nok kan fA
'noget ud af, iseerefter Ella Hochs foredrag i klubben.

Emner:

Fossilgruppen, efterar 1992.

Studiegruppen starter vinterseesonentil september pAAby
bibliotek den 4. tirsdag i hver maned fra kl. 19.00 til 21.30.

1992: 22/9 - 27/l0 - 24/11, intet mede i december.
1993: 26/1 - 23/2 - 23/3 - 27/4.
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Bruton:

Nyere mcdlcmmcr cr rueppc klar over, hvor rncgcn faglittcratur klubbcn hur til udlan
- de eeldre i garde kan ogsa have glemt det. Derfor bringes en oversigt her i
septemberbladet ved szesonens begyndeJse, og bager og tidsskrifter star pa
veerkstedet pa Skt. Anna Gades skole, hvorfra de kan udlancs i den alrnindcligc
abningstid.
Men - for der er et men, og det knytter sig ferst og fremmest til tidsskrifternc: Det
lante skal tilbage igen inden for en rimelig tid, sa ogsa andre kan fa fornejelse af
indholdet. Et tidsskrift kan nok lseses inden for 3 uger til 1 maned, og sa skal det
videre til de nseste. Er man sasrligt optaget af en artikel, kan man jo lane det
pageeldende hsefte igen senere i stedet for at blokere det i hele og halve ar.
Veer sa flink at tzenke lidt over det hjertesuk, og sa i evrigt god fornejelse med:
Andersen: EMALJEARBEJDE.
Bauditz: MINERALER - EN BESTEMMELSES

HANDBOG
A REVISION OF THE ODONTOP
PLEURIAE FROM THE PALAEZOIC OF
BOHEMIA.
STEN I FARVER.
FUR:
GR0NLANDS SMYKKESTEN.
NORDENS aULD.
KRYSTALLERNES VERDEN.
FOSSILS IN COLOUR.

Callisen og Gry:
Christensen, Fjeldsa og Brock:
Den kgl. grenlandske Handel:
Jensen:
Johnsen:
Kirdalby:

Vores eget bibliotek.

K. Pii

Lardagsmede og sandagstur med Per Smed.
Om lerdagen fik vi ved medet pa Aby bibliotek trukket linierne op med hensyn til
forskellige mader at se pa ledeblokke og ud fra dem forklare isens
bevsegelsesrerninger under de senere perioder af istiden.
Ingen kunne veere i tvivl om Per Smeds fundamentale uenighed med reldre geologers
arbejdsteorier, f.eks. V. Milthers' ledeblok-system, efter at Per Smed med
entusiasme havde fortalt, forklaret, vist eksempler (konkrete stykker og lysbilleder af
illustrationer fra hans bog "Sten i det danske landskab") i henved et par timer.
Det gik steerkt, fag med navne og betegnelser, men blev afbrudt indimellem, nar det
mere praktiske var ved at kikse, eller Per Smed i sin iver sprang i sin egen
disposition. Alligevel blev interessen holdt fangen, og en snes medlemmer rnedte op
igen sendag formiddag ved bussens endestation ved Moesgard strand.
Vi gik ud syd for Fiskerhuset, blev delt i fire grupper med 4-6 mand'Ji hver. Aile
grupper skulle sa tage rub og stub af, hvad der var af sten pa ca. 1 In' og sortere
dem i 5 bunker: Sedimenter, metamorfe, granitter, magmabjergarter og "alt andet".
Det kunne veere vanskeligt nok, og der diskuteredes ivrigt i grupperne, inden Per
Smed kom rundt og bekneftede vores opdeling, rettede misforstaelser, forklarede
seerligt karakteristiske stykker og trestede os ved at hide meget af det, vi ikke kunne
klare, for "ubestemmeligt" og hive det ud over venstre skulder!
Et resultat var helt klart: Stenene ved Moesgard var langt overvejende kommet fra
0sterseomradet, altsa med det baltiske isfrernsted.
Det var to Ieererige dage i det ferste endnu kalige, men solrige vejr, og en bid bred
var blot noget, man snuppede i farten, for der var andet, der var vigtigere!
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S.tELGES: Rejseskrivemaskine - ADLER Gabrielle 25 - med kuffert og
brugsvejledning. SOM NY, pris 500 kr. Tlf. 8628 11 13.

Endelig er der de andre stenklubbers blade i rigelig mangde.
K. Pii

1974.
Arsskrift 1984: DANSK NATUR - DANSK SKOLE.
Blandt tidsskrifterne kan neevnes: VARY, NAGS NYT, LAPIDARY JOURNAL
LAPIS, DER AUFSCHLUSS og FOSSILIEN. '

Zwann og Petersen:

Zwann, Petersen and Hooker:

Vary:

Rosier:
Scavenius:
Smed:
Strunz:
Sveriges Geologiske Undersokning:
Vangerow:

Richter:
Roberts, Rapp og Weber:
Rosendahl:

Poulsen:

Norman:
Paakkonen og Lindberg:

Poulsen:

Moody:
Noe-Nygaard:

Maynard:
Meesenburg:
Milthers:

RAV.
EKSKURSION TIL F.tER0ERNE.
LAPIDARIUM.
PALAEOBOT ANICAL INVESTI
GATIONS INTO SOME CORMOPHYTIC
MOERO-FOSSILS FROM THE
NEOGENE TERTIARY LIGNITES OF
CENTRAL JUTLAND.
FORTIDENS DYRELIV.
LIMFJORDEN I FLYFOTOS OG KORT.
STENENE OG DET DANSKE
LANDSKAB.
FOSSILER.
STRANDSTEN.
MINERALOGI.
DINOSAURERNE OG DERES VERDEN.
STENKUNDSKAP FOR
MALMLET AREN.
SILURIAN PELECYPODA?
MONOPLACOPHORA? AND GASTRO
PODA FROM THE REEFY FACIES OF
THE OFFBY ISLAND FORMATION OF
WASHINGTON LAND AND OFFBY
ISLANDS (NORTHWEST GREENLAND)
THE LOWER MIDDLE CAMBRIAN
KALBY-LER (KALBY-CLA Y) ON THE
ISLAND OF BORNHOLM.
HANDBUCH DER FOSSILIENSAMLERS
ENCYCLOPEDIA OF MINERALS.
KREATIV FRITID - GROVERE
HOBBY ARBEJDER.
LEHRBUCH DER MINERALOGIE.
INFORMATION OM FELDSPAT.
STEN I DET DANSKE LANDSKAB.
MINERALOGICHE TABELLEN.
KARTKATALOG 1985.
MIKRO-PALAEONTOLOGIE FUR
JEDERMANN.
GEOLOGI pA 0ERNE.
GEOLOGI pA BORNHOLM.
GEOLOGI pA R0SN.tES.
GHANA.
WORLD DIRECTORY OF
COLLECTIONS, 1977.

Kristensen:
Larsen og Bak Jensen:
Lund:
Mathiesen:
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ANKU Sliver and Stones ApS
Godthabsve] 12B.2000 Frederiksberg
Abnings1ider:Mandaglukkel. li~ag. onsdag12·17.to~ag 12·19.Iredag12·16.terdaglukkel.Udenlordina tider - enaranale.

51(1'. lager al EmalJeovne - emaljepulver samt lilbeher iii emaljearbejde.
Porcelrensplader i mange sterretser,
Gemmologisk udstyr Ira KrLiss: Mikroskoper, retractometre, UV·lamper m.m.
Beger om stenslibning og gu'diselvsmedearbejde fagerferes ligeledes.
Beseg os pA vores adresse eller kontakt os pA telelcn 31 B741 70, telelax 38 88 6006.

Stort lager al verktel, malerlaler og ma,klner til guldl1lelvsmedearbeJde
Sterling selv, messing, kobber, tin, nyselvog tombak I plade og trid i mange dimensioner.
Stebeqramrlat i sterling selv samt lin·selv.
All til savning, lilning, slibning, pole ring, lodning, stebning, valsning og troekning al salv.
Halvfabrikata i sterling seiv.
Sterling selvk;eder i mange lamgder og modeller - ogsA i melermAI.

Slort lager al slenbearbeldnlngsma.klner
Stensave, slibe/polermaskiner, lacetslibemaskiner, vibratorer, lromler samt slenborsmaskiner i Reresterretser,
AI! i tilbeher til bearbejdning al slen.

~ ANI<U
~ ft Sliver Dnd StDne. ApS er leveringsdygtig
~ i all Iii slenslibning og guld/501vsmedearbejde

Stort lager al aten Ira heIe verden
RAsmyllkesten til cabocncn- og lacetslibning - ogsi i skiver.
Tromlepolerede sten og polerede stenkugler i mange sterrelser.
Krystaller og druser.
Faerdigslebne cabochoneristenkaeder.
HaMabrikala sAvel i sterling setv som i lorselveVlorgytdt.
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K. Pii,.__
-'.

En dejlig tur til moleret p4 Mors.
Mens den lange varme sommer endnu var ny, drog vi en hel bus fuld afsted den 23.
maj fra tidlig morgen og karte direkte til Molermuseet, der er indrettet i
avlsbygningerne til en gard lige ved det gamle molerveerk med grave og
udskibsningshavn ved Skarrebage pAdet nordligste Mors.
Museet er enkelt, helt uden falbelader, men overordentligt sagligt og alsidigt, sA
bade molerets geologi, de mange aftryk af planter og dyr - store som sma - og
anvendelsen af og arbejdsmetoderne med leret fra gammel tid og frem til i dag bliver
belyst.
Det var meget interessant at studere de mange fine billeder af aftryk, der psedagogisk
rigtigt belyst og ophaingt fik de ting frem for publikum, som de fleste ellers neeppe
ville have fAet "je pA.
Efier beseget pi selve museet blev vi sluppet las i en tre timers tid, hvor vi kunne
gA, som vi ville. De fleste stilede direkte over og ned i den meget store molergrav,
der snart summede af aktivitet. Enkeltvis eller i sma grupper pillede, bankede,
snakkede og undersegte folk, hvad de fandt. Indimellem led der sma og store hyl,
nar noget speendende blev afdsekket.
Der var dundrende hedt i solen nede i lergraven, og efterhanden listede folk op,
fandt madpakken og satte sig ind i skyggen. Sidst af aile, neesten da vi skulle kere
videre, kom Henrik og havde naturligvis gjort dagens fund, noget museets leder var
pA nippet til at betegne danekrse.
Derfra karte vi en vending ud omkring Feggeklit for dog at have veeret der, og have
hart sagnet om kong Fegge. Men vi var ikke ude af bilen, fordi man ville have sA
meget bedre tid til turen pA stranden neden for Hanklit, der ligger en del vestligere
pA"en.
Det var pA aile mader en dejlig strandtur, enten folk sA bare gik og sA pa de
pragtfulde molerskreenter eller pA stenene i vandkan-ten, eller som de mest ivrige
mAtte op pA sknenten og preve at finde det helt eksceptionelle.
Da der var gaet sma to timer, og vi skulle medes ved bussen, manglede der et par
stykker. Klokken passerede fern, og et par andre gik ud og fik dog kontakt, sA der
var ikke sket noget med nogen. De nsestsidste naede tilbage, men Henrik havde vi
endnu ikke i syne. Enkelte begyndte at knurre, at en tid skal holdes, selvom man er
meget optaget. Da dukkede han op langt langt ude og kom seert vaklende med
hsenderne oppe foran sig. Han bar pA noget, som han passede overrnade meget pa
ikke at tabe. Omsider fremme kunne han vise os, hvorfor han ikke kunne komme
fer: Et aftryk af en fisk pa sterrelse med en makrel var dukket frem, lige far han
skulle til at gA tilbage, og den matte han give sig tid til at redde. Gik han, ville den
givetvis veere tabt for altid. Det forstod vi aile, jublede med, og karte mod Arhus.
Mon ikke vi vii fAHenriks to fund forevist ved et mede i efteraret?
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Aflaser sages til ca. 10 timer om ugen. Henvendelse til
I.M.G. STENBUTIKKEN
International Minerals and Gems
0stergade 30
8000 Arhus C. Tlf. 86 12 93 76.

Bemeerk at deadline til decembernummeret af Stenhuggeren er 10. november.
Materiale sendes til Karen Pii.

19.12.12.

19. 5.12.

19.14.11.

19.10.10.

Klubmede p4 Aby bibliotek.
Vi afholder landsbyttemede sammen med inviterede ruedlemm-r
fra aile de andre stenklubber. Se blad nr. 55, side -::.

Klubmede p4 Aby bibliotek.
Ingenier Jargen Trelle Pedersen fortaller om ledeblokke.
Hvad er det, og hvilke finder vi i Danmark? Har du nogle, du
gerne viI. rune nsermere om, s4 tag dem med til medet.

Klubmede p4 Aby bibliotek.
Vi fejrer klubbens 20-4rs fedselsdag.

Hamborg-messe, pris ca. 150 kr.
Tilmelding til Hanne Sennichsen senest 20111.

Klubmede p4 Aby bibliotek.
Vi holder vores store julemede med julehygge, lagkage (eller
eebleskiver) samt det store lotteri med de mange fine gevinster.

Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra kl. 13 er der abent for
handel, stensnak og "Sten pAbordet". Klubmedet starter kl. 14.30, og foredrag
begynder kl. 15.00.

Program for Jysk Steoklub efteniret 1992.

19.12.9

MYNTEVEJ 16
8240 RISSKOV

JYTTE FREDERIKSEN

0039805507



TILMELDINGS-KUPON.

,

Udstyret til preverne kan veere begrtenset, i hvert fald i starten. En "Labogaz"
brander, en god bidetang til at kneekke smastumper af mineralet, en
porcelamsrnorter med pistil ("st0der"), et bundt magnesia-stave, blseserer og trrebi,
borax og vandfri soda -sa kommer man langt med de varme-kerniske prover. Tii de
vad-kemlske prover skal man bruge sma reagensglas (heist Pyrex) og udstyr til
vandbad, f.eks. en lille kasserolle, staltrad, tejklemmer. Desuden diverse kemikalier,
ofte i oplasnlng pa pipette-flaske eller i fast form pa sma lag-glas. Stofferne kan
hn..~ ..:l1_ .... l"__ ..J!_ ...:IL J .... _ 0 •• .. - - -

.. Jrr J' b ........... ~

havde jeg gattet pa et kobberchlorid og pa grund af farven pa atacamit.

Ino/yoe/sv
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