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Indhold i dette Dummer:

Y rerkstedet pa Skt. Anna Gade Skole:
Abningstider: Efter juleferien abnes tirsdag den 16. januar

Tirsdag: 16.00 - 19.00
Onsdag: 14.00 - 17.00 og 19.00 - 22.00
Torsdag: 9.00 - 12.00
Priser som hidtil.
Brug af slibeveerksted 15.00 kr. pr. gang.
Brug af salvveerksted 5.00 kr. pro gang.

86 13 45 05

86467282
86 15 46 13

8628 11 13
86892858
862955 18

Fonnanden

Klubbiade fra andre klubber bedes sendt til:

Wanda Christensen, Frederiks Aile 126, 8000 Mus C.

Mediems-/adresselisten: - pris 8 kr. - kan kabes bas:

100 kr. for ealige, 150 kr. for par i 1995.

Annie Buus, Rugbjergvej 14, Stautrup, 8260 Viby J.
bedst fer kl. 16.

Peter K.A. Jensen, Egevej 16, 8680 Ry
Hans J. Mikkelsen, Kjerslund 18,8260 Viby J.
Ingernann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevnstrup,
8870 Langa
Sinne Renn Mikkelsen, Klokkerbakken 3, 8210 Arhus V.
GIRO 1217380, Klokkerbakken 3,8210 Arhus V.

Arskontingent:

Kasserer:
Jysk Stenklub:

MedLar best:
MedJ.ar best:
MedJ.af best:

0vrige adresser
Fonnand:

86 17 78 76
86270784

Karen Pii Pedersen, Skolesvinget 32, 8240 Risskov
Solbakkens Vzrksted, Holmevej 128, 8270 Hejbjerg

Ansvarsh.
redaktsr:
Tryk:

STENHUGGE.JlEN, medlemsblad for Jysk Stenklub
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Meteorkrateme er syv meter dybe i midten, og krateranden er hsevet tre til syv meter
over den omgivende pampas. Krateme fordeler sig over en 50 km lang strsekning fra
nordast mod sydvest med det sterste krater i den nordlige ende. Det sterste meteor
krater er 4,5 km langt og 1,1 km bredt. 11 km leengeremod sydvest ligger to mindre
kratere, der hver er ca. 3,5 km lange og 0,7 km brede. Yderligere ca. 10 km mod
dvest ligger seks mindre kratere.

For at veere sikker pa at der virkelig er tale om meteorkratere og ikke en tilfseldighed
i landskabet, indsamlede Peter Schultz og Ruben Lianza prover i kraterrandene pa

Meteoritstumper afslerer det forhistoriske nedslag.

Synet at"den sjeeldne og voldsomme lynvisit fra rummet mil have forbleffet datidens
befolkning pa den argentinske pampas. De mennesker og dyr, som var i neerheden,
er blevet dreebt pa stedet, men pa afstand har meteomedslagets gigantiske
energiudladning veeret et imponerende og ussedvanligt syn.
Det aldrende meteomedslag blev farst for nylig beskrevet af den amerikanske geolog
Peter Schultz og Ruben Lianza, tidligere kaptajn i Argentinas luftvaben, i
videnskabsmagasinet Nature. Deres teori er, at den strejfende meteor ramte Jorden
inden for de sidste 10.000 ar. Hvis det er rigtigt, kan begivenheden veere overveeret
af de mennesker, der indvandrede til Sydamerika for ca. 1O.O<>?ar siden.
Kaptajn Lianza bemeerkede ferst krateme under rutineflyvninger i omradet omkring
byen Rio Cuarto. Denne del af Argentina kaldes pampassen. Den er helt flad og har
veeret brugt til landbrug i mange ar. Heldigvis har landmsendene ladet randen af
meteorkrateme stAubererte. De er nemlig umulige at pleje og kan i dag tydeligt ses
fra luften.

11 langstrakte kratere er for nylig blevet genopdaget pa den argen
tinske pampas-slette. Undersegelser tyder pa, at de stammer fra en
stor meteor, som hoppede hen over Jorden og forsvandt ud i rummet
igenfor omkring 10.()()()ar siden.

Pa sporet af en hoppende meteor.

Forskere opdager 10.000 at gamle kratere pa Argentinaspampas.
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METEOREN ~NDREDE lANDSKABET
vsndleb og smA floder i omrsdet er stump stenmeteorit langt det steerkesteargu-
blevet omdirigeret af de store kretere. ment for, at der virkelig er tale om et me-
teomedslag. Forskerne ved endnu ikke preecis, hvad der skete ved sammenstedet. De
mener, at der er to muligheder. Den ene er, at meteoren, der bestod af stenmateriale,
allerede ved sammenstedet med atmosfseren blev delvist opsmeltet. Meteoren kom
ned mod jordoverfladen fra nordest og ramte jorden ferste gang i det store krater A
(se illustrationen). Derved kneekkedemeteoren i to stykker. Det ene hoppede videre
til krater B og D, det andet til C og E. Herved gik der endnu nogle stumper af de to
novedde e, og de hoppede bver iseervidere til de sydvestlige kratere. Til sidst styrede
al e meteordelene ud i rummet igen og forsvandt vsek fra Jorden.

5

Ved mange af krateme fandt forskerne
mere glasagtige slagger. En kemisk analyse
viste, at disse slagger havde stor lighed med
tektitter.
Tektitter er sma glasagtige sten, der er
aerodynamisk formede. De findes mange
steder pa Jorden, og fagfolk mener, at de
dannes ved meteomedslag. Tektittemes
sammenseetninger ikke sa forskellig fra jor
diske klipper, fordi over 90 pet. af stoffet
bestir af jordiske materialer.
Hejst 10 pet. af det materiale, som tek
titteme bestir af, regner man med stammer
fra meteoren. Derfor er fundet af den lille

N

I

To teorier om den
hoppende gest fra rummet.

flere af meteorkrateme. Et sted fandt de
en lille stump af en stenmeteorit af en be
stemt type, som forskerne kalder H4.
Stenmeteoritstumpen var indesluttet i en
glasagtig slagge, men var ellers
nogenlunde velbevaret.

I

Den argentinske pampas

C , ,a

SYDAMERIKA KraterOmridet
Meteoren har skabt
11kratere (A-K) i
retning nord"st-syd
vest. Vandl"b viser,
at der kan have
vsaretflere kratere,
som er pl"jet vlBk.
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Meteorkratere er meget sjeeldne pa Jordens overflade. Kun i erkener og andre
ufrugtbare og terre steder kan meteorkratere bevares leengere end nogle fa tusinde ar.
Det mest kendte meteorkrater ligger i Arizonas erken, og man regner med, at det
ogsa er omtrent 10.000 ar gammelt. Derfor er de argentinske meteorkratere meget
bemserkelsesveerdige. Selvom pampassen ikke decideret er en erken, bestir den
geologisk set af et jordlag, som kaldes less. Den less, der ligger pa pampassen, er
25-30 meter tyk og blev dannet under den sidste istid af St0V og sand fra
Andelsbjergene i nord og Patagonien i syd.
Pampassens flade udseende kan sammenligne med et gigantisk havebed, som er tint
revet og har en helt glat overflade. I dette bed kan man tydeligt se det kosmiske
fodaftryk fra meteoren.
Meteorkrateme pa pampassen viser sig ogsa ved, at vandleb og sma floder i omradet
nogle steder afbejes og andre steder samles af meteorkrateme. Hvis man ser
neermere pa vandlebenes forleb i omradet omkring Rio Cuarto, ser det ud, som om
der findes andre meteorkratere, som det er lykkedes landmsend at pleje over, men
som tidligere har naet at pavirke beekkenes 10b i omradet. PAden baggrund mener
man, at der maske yderligere har veeret 20 kratere i omradet. Det store krater A er
omtrent 1 km. i bredden og 5 km. i leengden. Det betyder, at meteoren kom ind i en
meget lay vinkel. Hvis en meteor slar ned i en vinkel mellem 15 og lodret, 90 , viI
energien fra selve ekspiosionen bevirke, at krateret bliver neesten cirkelrundt. Ud fra

Fa meteorkratere pa Jorden.

Den anden teori er, at meteoren, allerede inden den stedte sammen med Jordens

atmosfiere, var delt i flere stykker. Det kan nemt ske pga. tidekrsefterne fra Jorden,
der kan meerkes langt veek. Det betyder, at den oprindelige meteor var begyndt at
dele sig flere timer fer sammenstedet med Jordens atmosfsere. Meteoren ville da
vsere kommet ind som en sveerm, bestaende af 20-30 sterre og mindre stykker, der
hver iseer kun ramte jordoverfladen en gang og lavede hver sit krater for derefter at
forsvinde ud i rummet igen. Denne forklaring er mere sandsynlig end den ferste, som
ikke kan forklare, hvorfor meteoren havde sa lidt bevsegelsesenergi, at den hoppede
hen over Jorden flere gange, nar den trods alt havde energi nok til at forlade Jorden
igen.
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KRATERNE KAN SES FRA LUHEN. umdmeendene har ladet
renoene oj ttere ar meteorkraeerne seaubererte. Oeres afiange Man rna ogsa gennemga indianske sagn og
iorrn vtset. aemereoren stretteoe iorden I en lsv vinket . fortsellinger , hvor gudemes vrede ofte

indgar or a ~::;. urn d neg. s ede ornta e~ ild f a 0 n, en hammer fra himier.

eller iignende. Sadanne beskrivelser kan mash afslere, om mennesker har se~

neoslaget og rortalt det videre i generauoner, indtil det er blevet skrevet nee
liluatreret....io.n.kr:'.

Om stenaldermenneskene pa pampassen
overveerede denne begivenhed eller ej, ved

vi selvfalgelig ikke. Men hvis de gjorde,

har de oplevet et imponerende syn. De har

veeret vidne til en serie af enorme brag og
en reekke superintense lysglimt.

Energiudladningerne har vseret rneget sto
re, 14.000 gange steerkere end den atom

bombe, der blev nedkastet over Hiroshi

rna. AIle, der har veeret teet pa, d. v .s. in

den for adskillige kilometers afstand, er
blevet dreebt pa stedet.
I fremtiden vii det veere oplagt at forsege
at datere nedslagsbegivenheden ved hjeel

af kulstof 14-datering. Det knever blot, at

man finder nogle planterester indkapslet i
de glasagtige tektitlignende klumper.

N

\
1-- --

Nedslaget pa den argentinske pampas har helt sikkert pavirket klimaet flere ar efter.

Et sa stort nedslag viI sende store meengder stev op i den evre atmosfsere, og det
giver en stribe af meget kolde vintre, ganske som efter store vulkanudbrud.

Stenalderfolk kan have oplevet nedslaget.

fra det steerkt aflange krater har forskeme beregnet, at meteorens vinkel med
jordoverfladen var under 70, altsa meget teet pa et strejfende nedslag. Ud fra
bredden af kraterne kan man ogsa regne meteorens diameter ud. Den var mellem 150

og 300 meter i diameter.

Det betyder, at den har vejet mellem tre og 30 millioner tons, og nedslaget har

frigjort en energi svarende til omtrent 350 megatons trotyl.
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Begge beger virker som samlinger af artikler fra modeme leksika - lige sa kortfattede
og ikke altid med seerligt velvalgt indhold. Aile tekster er sat med modeme typer med

Den anden bog- - 'Jorden' - er med 160 sider selvsagt alt for lille til at kunne dsekke

emnet bare overfladisk. Ogsa selvom man har begrsenset enmet til lordens opstaen,
geologi og naturgeografi. Der er samme hang til kuriositeter som i 'Sten & mine

raler', og det, der er udvalgt som det vigtigste, forekommer poppet. Hovedparten af

de 3 opslag om fossiler drejer sig om dinosaurer. lordens opstaen kan forklares pa

kun 5 opslag. Pa samme made er bogens evrige 11 emner behandlet pa listefod.

Som den 'ferste' mineral bog er 'Sten & mineraler' velegnet til at veekke interessen.
De mange kuriositeter antyder, at der ligger andet i faget end de harde facts. Som

feltbog er den ikke bevendt. Der forudseettes sa megen forhandsviden, at de fa ud
valgte mineraler bar vsere velkendte og ikke kreeve opslag i en bog.

'Sten & mineraler' giver en skematisk indgang til, hvad mineraler og bjergarter er,

hvordan de identificeres - og overfladiske beskrivelser af de enkelte arter.

Mineralopslagene har en indledning af historisk, ekonomisk eller politisk orientering,

mens de fysiske egenskaber er begrsenset til en uhyre kortfattet tabel. Identifikation af
mineralet og dets evt. varianter er sparsomt beskrevet. Det meste af pladsen bruges

pa 'kunosa', som er morsornme at Ieese, men uden betydning i felten.
Beskrivelsen af hver enkelt bjergart indledes med dens generelle kendetegn og har

flere oplysninger om variationer.

Forlaget hegger op til serie af opslagsbager'<- sa sma, at de kan ligge i lommen, men

store nok til at give et grundigt indblik i emmet'.
1\.1~rl11)() "11'1.,.. t"\~ 1() v 11 em holder erundisheden 00.

... - . -

Sten & mineraler' af Sue Fuller
.j orden: af Caliy Hall og Scarlett 0 IHara

Anmeldelse af 2 nye boger fra GAD -
Pockets pa 160 sider til 80 kr. stykket.

side 7STENHUGGEREN1995/4



a

Sa er vi atter fremme ved januar, hvor kontingentet for 1996 forfalder. Igen mA vi
indtrrengende opfordre medlemmeme til at betale deres kontingent inden for de nreste
2 mfmeder, da deres medlemskab ellers opherer fra 1. marts.
Det vil bl.a. medfere, at I ikke modtager april-bladet med hele efterars-programmet i
- og sa ved Islet ikke, hvilke gode foredrag m.v. I gar glip af.....
0nSk~r man ikke at fumy sit medlemskab, sa ger kassereren den tjeneste at ringe Iii

hende og meld jer ud

GIROKORTET:

Vedrorende julemedet den 2. december 1995.
Traditionen tro holder vi amerikansk lotteri (pris 1 krone pr. lod), og klubben keber
stort ind af preemier, men vi viI alligevel opfordre medlemmeme til at tage med,
hvad de har af dubletter af mineraler og fossiler samt andre rele-vante ting, som sa
vii indga i lotteriet. Ligeledes vii der som seedvanlig blive mulighed for at kebe
Otbellolagkage (pris 10 kr. pro stk.) til den medbragte kaffe.

Martin Mortensen, Vib~
Vi haber, I vii fa gleede af medlemskabet og megen god stensnak med andre
medlemmer til mederne og pa ekskursioneme.

Jette Wiemert, Randers
Kurt Wiemert, Randers

Peter Aaen Erichsen, Arhus
Jonas Stempe, Arhus

Vi byder velkommen i klubben til falgende nye medlemmer:

Nye medlemmer:
J6n Olaf Svane.

fedder. Det gar det sveert at leese de meget sma billedtekster, som udger langt
hovedparten af begernes tekst. Figurer og tegninger er selvfelgelig ogsa sma, Den
forsvindende tynde streg fra billedteksten peger ind i mellem pa et forkert sted i
figuren, eller ogsAkan man bare ikke se, hvor den ender. Havde bagerne bare veeret
lavet i det dobbelte format, eller i disse modeme tider pa en CD til hjemme
computeren, havde de kunnet bruges som godnat-leesning eller underholdning. Hvis
der i stedet var veegtet anderledes mellem facts og kuriositeter, billeder og fancy
opseetning, havde de veeret fagligt mere interessante.
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Leverer III mstuunoner, erhverv og private
Egen proouknon at srnykketorarbejdrunqsrnaskrner
Har eget servrcevzerksted og yder tekrusk vejtedruno

Besog vores udstllhng eller rekvrrer kataloq pa·
ANKU Silver and Stones ApS

Godthabsve] 128 - 2000 Frederiksberg - TIt. 31 8741 70 - Fax 38886006
Abningstider: Mandag lukket, tirsdag - fredag kl. 12-17.30, 10rdag kl. 10-13

I juru og lull oqsa lu~",el om trecaqeo

ApS
~~ ANKU
~ Silver and Stones

ANKUer leveringsdygtig i:
Maskiner. udstyr og tilbeher til stenshbrunq.

Masklner, VCErkt01og ulbener til smykketremstilling (guld/s0Ivsmedearbejde),
oqsa som tuldt monterede veerksteder. Ra og polerede smykkesten og smykkehalv tabrikata.

Sterling solv I plade. trad og rer.

Ravstedhus
Ravsted Hovedgade51
6372 Bylderup-Bov
tlf. 74 64 76 28

~l
~.~~

Rekvlrer
KATALOG

Rekvlrer
KURSUSPROGRAM

Salg at va1<blJjog materiaJer
til sfensllbnJng,slIlvarbejde,
emafje og glas.

- kursusstedet for handvzerk og design ...

Ravstedhus
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Etter frakost guider Helge Ekebakken os rundt i det meget smukke Serlandet ud og
ind mellem talrige fjorde og vige. Hen pa ettermiddagen ankommer vi til stedet
Mellandlangt ude i skoven, fjernt fra alfervej i det omrace, der betegnes Iveland, ca.
50 km nord for Kristiansand. Her macer vi stedets ejer Knut Melland, der hersker over
mere end 2.000.000 m2 sa, skov og fjeld. Det viser sig, at vi skal overnatte to gange
pa Knut Mallands ejendom. Hovedstyrken, der udqeres af 12 personer, bliver
indlogeret pa selve garden, et stort gult treehus. Garden, der er Knut Mellands
barndomshjem, har veeret ubeboet i 15 ar, men der er peent og nydeligt indvendigt.
Desveerre har den langvarige terke udterret branden, sa det kniber med vandet. Men
Knut Me lIand har heldigvis skaffet store, fyldte dunke tilveje. Dasset befinder sig i
laden og er et tarkloset, der vistnok har lidt vanskeligt ved at klare belastningen fra tolv

Vel ankommet til Kristiansand fredag morgen kl. 7 maces vi med vores norske guide,
Helge Ekebakken pa havnen. Helge Ekebakken skal veere vores guide i de tre dage
turen yarer. Han har pA torhand planlagt ruten og hvilke stenbrud (aile private), vi skal
besege. Fredag formiddag skal vi som det farste sted besege et barytbrud", Lista
i Serlandet. I det herligste regnvejr (efter flere ugers tarke) karsr vi ca. 100 km vestpa
langs Norges sydkyst ad ruten Kristiansand-Mandal-Lyngdal og helt ud til det lille sted
Je lie ved Listafjorden - ikke langt fra Norges sydligste punkt, Lindesnees. Her finder vi
et Iilie stenbrud med hegn og heengelas - altsammen ejet af en eeldre herre, som vi
terst beseger pa garden lidt ovenfor bruddet. Vi tilbringer et par timer i bruddet, i
tarvejr, og finder foruden baryt bl.a. gren flourit, ametyst, calcit og jerndruser.

Lista

I dagene torsdag den 24. til sandaq den 27. august var 18 at klubbens medlemmer pA
mineraitur til Iveland-omrAdet i det sydlige Norge. Turen foregik i to stk. lejede
minibusser, der hver kunne rumme ni personer. Chaufferene var Tage Borrebye og
Peter K.A. Jensen. Vi medtes torsdag aften lidt fer kl. 21 ved Musikhuset, hvorfra vi
karte til Hirtshals, hvor feergen til Kristiansand afgik kl. 045.
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Den tarste aften gar med fcellesspisning og hygge pa garden.

besaqte miner
1: hovedstyrken
2: vaskehuset
3: jomfruburet

,
EVJEOG HORNES

M011and rummer flere srna og starre stenbrud, der prirneert bestar af feldspatrige
bjergarter (iseer kalifeldspat og cleavelandit) med talrige forskellige mineraler, hvoraf
mange er radioaktive. Flotte plader af biotit og muskovit er oqsa hyppige.

IVELAND-OMRADET

Yderligere 500 m oppe i skoven, ved en underskan og jomfruelig SkOVS0og i det
nydeligste Iille hus ved bredden ("jomfruburet") indlogeres nymferne Dolly, Karen Pii
og Jytte Frederiksen.

500 m lcengere oppe i skoven, ved et mindre brud, indlogeres Hans J. Mikkelsen, Lars
Helms og undertegnede i en nyindrettet hybel pa tarstssalen af det sakaldte vaskehus
(oqsa kaldet karlekammeret). Adgangen er en meget smal, udvendig vindeltrappe.
Underetagen bliver anvendt til vask af kalifeldspat beregnet pa eksport: det fungerer
samtidig sam badevcerelse for de logerende. Dasset er et lille nybygget skildehus.

trcengende personer. Garden fungerer desuden sam samlingspunkt og fcelles spisested
under vort ophold. Hovedstyrken udqeres af: Sinne Mikkelsen, Eli Stoffregen, Florence,
Eva Rudolf, Jytte og Knud Pedersen, Inger Clausen, Margit Schmidt, Anny Hildebrandt,
Else Larsen samt Hanne og Tage Borrebye.
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Etter et par timer pa asen returnerer vi til Olas gl:\rd, river vi far torevist det sjeelcne
minerai tnortvsnn. og oer oliver ocsa muiigned tor lidt handel til en bilitg pengE:

Sandaq vaqner vi op til en kold, men klar morgen. Der morgenbades ikke. KI. 9 tager
vi afsked med Knut Malland, hvorefter vi kersr med Helge til Ola pl:\H~v~sen 10 km
fra M011andog lidt syd tor Evje. Ferst besaqer vi Olas brud oppe i tjeldet, hvor han har
lavet en frisk sprGengning til as; dog uden at have veeret sGerlig heldig, hvad anqar
rnesnqden af nyopdukkede mineraler. Vejen op til bruddet er meget stejl og ujesvn og
xan kun torceres i terste gear. Vel ankommet bliver vi udstyrret med hjelme og hugger
os derefter vel gennem kalifeldspatten ("tandspat") til smukke stykker med granater og
rnusxovit. Desuaen finder VI urarurut, columbit, beryl, monazit og bleg amazonit.
pauserne torteeuer Ola as ivngt am glceden ved at arbejde med og finde sten.

Til aften nyder vi Margits vidunderlige hamburgerryg til Jyttes underfundige risotto.
Derefter kaffe og masser at hyggeligt sarnveer. Vi er aile enige am, at det har vesret
en tin dag med gode oplevelser, rimeligt udbytte samt sol og he] himmel hele dagen.

Den sidste del af eftermiddagen tilbringes i et andet brud pa M011and- ved tarorntalts
S0. Det viser sig at vGere et scoop tor Eva, der g0r voluminase fund af glimmer.
Desuden findes der her masser at fin skriftgranit. Eftermiddagen afsluttes med lidt
handel med Knut, hvor vi kan kabe nogle af de mineraler, sam vi ikke fandt.

Efter frokost foretager Knut M011anden frisk spreenqninq med dynamit for at atdeskke
nye mineraler. Et kGempestykke beryl dukker frem af dybet, men er desvesrre umulig
at hugge ud af blokken. Vi forlader bruddet midt pa eftermiddagen og tager pa
vandretur rundt i ornradst, hvor vi ser flere nedlagte, til dels underjordiske brud. Et
seetsornt landskab med labyrinter, tunneler og gange.

KI. 10 er der afgang til tersts brud, der findes oppe pa fjeldskrl:\ningen. Ferst kerer vi
ca. 1 km i bilerne, hvorefter vi rna gl:\ den sidste km. For de magelige har Knut
medbragt en gummiged, i hvis skovl der er plads til omkring 10 personer. Bruddet
ligger h0jt med pragtfuld udsigt over skov og fjeld. Feldspatten er tarst og fremmest
cleavelandlt, men oqsa kalifeldspat (til fremstilling af kunstige tesndsr) og Na-feldspat
er hyppig. Formiddagen tilnersr sa afgjort Florence. Hun er den tersts, der samler en
sten op, og det viser sig at vGeredet flotteste stykke cleavelandit, der findes den dag.
En time senere samler hun et pragtstykke af beryl op. Andre finder oqsa pesne stykker
beryl. Desuden finder vi monazit, fergusonit, magnetit, spessatit, rneslkekvarts.
r0gkvarts, skriftgranit m.m.

Lardaq star vi op til en skan, skan morgen ude i skoven med klar luft og he] himmel.
Elverpigerne danser og mosekonen brygger pa seen, tarorntatte nymfer morgenbader
i saen: og inde i skoven Iyder elgtyrens kalden. Skannere morgen findes ikke pa
Jorden, er vi mange, der er enige am.
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Der var meget primitive forhold; men dem klarede alle i fin stil.

Det vigtigste mineral i ornradet var kalifeldspat, der anvendes til fremstilling af glas,

porceleenog kunstige tandkroner.

Ferste stop var i Jalle i omradet ved Lista, og der blev vi sluppet las i et barytbrud,

hvor vi bl.a. fandt baryt, fluorit, calcit, kvarts m.m. Vi fik nogle kraftige byger

indimeIlem; men de var ikke seerlig generende, og pa resten af turen var vejret rigtig

fini. u~lned vi godt af, nar Helge ferte os ad sma, snoede veje gennem det smukke

landskab frem til Melland i Iveland, hvor vi blev indkvarteret pa en gammel gird

midt ude i "minefeltet".

ll1uJt.agc~ii[ .ncig~ Ekebakken, der skulle viere vores guide pa hele turen.

Vi var 18, der medtes ved Musikhuset torsdag 24/8 Om aftenen, for i to stk.

folkevognsrugbred at starte pa en rejse til stenbrud i det sydlige Norge. Turen gik via

Hirtshals med fsergen "Skagen" til Kristianssand, hvor vi neeste morgen blev

Norge i august 1995.

- det var oplevelsen af turen set fra tilrettelseggeren og lederens synsvinkel, og at

hans billede ikke er forkert eller overdrevet kan underbygges med en beskrivelse af

turen, som er modtaget fra en "menig" deltager:

Peter K. A. Jensen

PA vegne af samtlige deltagere

KI. 16 gAr det sydpa til fcergen i Kristiansand. PA halwejen tager vi afsked med vores
guide, Helge Ekebakken. KI. 1915 afgAr fcergen i magsvejr, og vi "lander" i Hirtshals lidt
far midnat. KI. 0215 mandag karer vi ind pa parkeringspladsen ved Musikhuset i Arhus.

Godt middag karsr vi 112time i bil til Setersda/ Mlnera/museum pa Hornes. Museet
rummer en flot samling af mineraler fra Iveland-Evje ornradst samt fra resten af Norge.
Museet er sprcengt ind i fjeldet og udformet som minegange.
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J.C.

Den reneste feldspat eksporteres til Liechtenstein og der forarbejdes til tandporcelsen.

Der bruges 2 1/2 t "tannspatt" til 1.000.000 tsender, fortalte Knut M011and os. Han

ejede nogle af de brud, vi besegte, og han medbragte en bulldozer og et bundt

dynamitstrenger, sa der kunne vendes rundt i bunkeme, hvor vi naede frem. En del af

os naede seerlig nemt til det ferste omrade, for vi blev transporteret derop i grabben

pa bulldozeren. Deroppe blev fundet cleavelandit, skriftgranit, regkvarts, hvid kvarts,

beryl, fergusonit, monazit, magnetit, spessartin, muskovit, biotit m.m.

Her var ogsa store huler, der 'stod tilbage efter brydning af den fine feldspat.

lOla's mine lidt derfra, blev der fundet lidt uranit og columbit og en meget, meget

bleg amasonit.

Sendag eftermiddag blev tilbragt i Setesdalens Mineralpark i Hornnes. Der findes en

meget flot udstilling af meget fine mineraler, der er arrangeret inde i fjeldet, hvor der

er spreengt "minegange", der ogsa rummer museumsgenstande. Det kostede 50,

n.kr. at komme ind, og jeg syntes, det var pengene veerd.

Herfra startede hjemturen mod Musikhuset i Arhus, hvor vi var fremme kl. 02.15

efter en veltilrettelagt og vellykket tur - Tak for den.
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Rosenkrantzgade 31,1
8000 Arhus c.

Liberalt Oplysnings Forbund
PS LOF udgiver et righoldigt pro
gram 2 gange arligt -i august og
december. Del kan fas ptJ LOF's kon
tor, ptJ bibliotekeme og i kommunein
formation.

Ring til LOF - og vi klarer resten
7LF. 86/12 1811.

START DIT EGET KURSUS
LOF star til radigned med dygtige
Larere i de fleste fag indenfor
folkeopiysningen. '-

Er l/eks.14 personer med samme
interesse, lean I oprettejeres helt
eget kursus.

Peter K. A. Jensen

Vi er stcsrkt modtagelige for inspiration og forslag til ture fra medlemmernes side.

Pc1vegne af turudvalget

Peter K.A. Jensen, Egevej 16, 8680 Ry
Tlf: 86-892858.

*

Rigmor Kloock, Kappelsdal 6, 8450 Hammel
Tlf: 86-969557.

*

Henrik Jensen, Rundhsl aile 97, 2.tv., 8270 Hsjbjerg
Tlf: 86-148178.

*

Dolly Silander Jacobsen, Augustenborggade 19, 8000 Arhus C
Tlf: 86-143461.

*

Stenklubbens turudvalg har fc1etny sammenscetning, og bsstar herefter af f"lgende
personer:
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Fra myte til syndikat
De ferste kendte diamantfund er fra flodaflejringer i Indien (0.400 f.Kr.). I 1600-
tallet begyndte importen af indiske diamanter til Europas konger og rigmeend. Det er
i de indiske miner, de store beremte diamanter Koh-i-Noor, Stormogulen og ulyk
kesbringerern Hope-diamanten blev fundet. Overtroen siger, at Hope-diamanten er
skyld i dad og ulykke, der bl.a. har ramt Louis 16, Marie Antoinette og dele af den
engeske Hope-familie. Diamantfundene i Sydafrika og Namibia placererede for alvor
diamanter og firmaet De Beers, syndikatstifteren, pa det ekonomiske verdenskort.
For ferste gang fandt man i Sydafrika en "fast" diamantfore-komst. Diamanteme
findes i en blagren, jemrig bjergart, der kaldes kimberlit. Diamantminer, er
udmundingen af vulkanske rer, der reekker ned gennemjordskorpen til stor dybde.

Diamanter er fra de sydafrikanske krmberlitrer
transporteret med floderne ud til Namibias kyster,
hvor meget rige forekomster findes i sandlagene,
oparbejdet af havet. De russiske forekomster i
Sibirien blev ferst kendte efter 2. verdenskrig,
hvor der blev sendt ekspeditioner ud pga. mangel
pa diamanter til industrien. Sibiriens diamanter,
der brydes under nogle af de veerst teenkelige
kIimaforhold, har gjort Rusland til verdens
fjerdestarste diamantproducent.

lEdelstene er brugt som smykker helt tilbage til oldtiden. Man har i udgravninger
fundet sten med borede huller, og sedelstene, bl.a. safir og smaragd, er neevnt i Det
Gamle Testamentes skabelsesberetning som en del af skenhedens mangfoldighed i
Paradisets Have. Diamanten er ikke med i Paradiset, dens storhedstid som smykksten
starter relativ sent.

Diamanten er en sten med helt specielle egenskaber. Den er bade smykke, hard
valuta og vidundennateriale i dele af industrien.

At' geolog Birgitte Lund Nilsen
Den ultimative sten

1995/4.~TENHUGGERENside 16



Dannelse
Der er mange teorier om diamantemes dannelse. Man ved, at kulstof under ekstrem
hej temperatur og tryk viI krystallisere som diamanter i stedet for den almindelige
heksagonale krystalform grafit (et af de bledeste mineraler man kender!). Denne

Ekstreme egenskaber
Diamanten har sa mange ekstreme egenskaber, at man kan tale om "den ultimative
sten". Krystallinsk kulstof i form af de kubiske diamantlcrystallerer naturens hardeste
materiale og definerer hArdheden 10 pA Mohs' skala (skalaen er pA ingen made
Iineeer, diamant er 100-150 gange hardere end korund med hArdheden9). Diamanten
har steerk lysbrydning og farvespredning og har den krafiigste diamantglans, der ken
des. Desuden er diamant ved temperaturer under l()(P C nsesten kemisk upavirkelig
der kendes.
Disse egenskaber har gjort diamanten til et uovertruffent veerktej i den modeme
industri. Diamant giver bore-, save- og slibeverktej hardhed, skarphed og slidstyrke
og endvidere pnecision (diamantbor udvider sig ikke som stalbor, og varmen ledes
bort). Diamant bruges i veirsatellitter til at registrere sma udsving i Iys og varme, og
modstandsdygtigheden overfor syreangreb bliver bl.a. udnyttet i foreskellige typer
oliebnendere.

Industrien bruger de 75% af diamantproduktionen, der bliver tilovers, nAr smyk
kestenene er sorteret fra. Smykkestenenes vserdi afhenger af de fire C'er; Carat
(veegtenhed, 1/5 gram, som ikke mA forveksles med karat, der er en renhedsangivelse
for f.eks, guld), Colour (mest efiertragtet er farvelese diamanter med en antydning af
blat), og Clarity (klarhed, indeslutninger) og Cut (slibning).

Australien er "det nye land" - udnyttelsen af de store forekomster i den nordvestlige
del af kon-tinentet startede ferst i 1975. Nu er Australien det land, der producerer
sterst meengde pr. Ar, men kun en lille procentdel er smykkestenskvalitet.
Diamanteme i Sibrien og Australien er fundet i bjergarter, der minder meget om
kimberlit.
IBrasilien har man stadig ikke fundet en fast forekomst i regnskoven. Der rna veere
en kilde til de diamanter, der er fundet i flodaflejringer helt tilbage fra 17oo-tallet.
Maske bliver Brasilien fremtidens store diamantproducent?
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Stort udvalg af sjeeldnemineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

H~dleg1al1aill'tdl
Storgade 71, 8882 Faarvang

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

r

Geoloaisk Nyt

proces kan gennemferes i laboratorier ved at bruge en katalysator, geme nikkel der
nedseetter det nedvendige tryk. Sadan fremstilles de syntetiske diamanter, der er med

til at dsekke mdustriens sugende benov. Det store spergsmal er hvilke processer, der
har dannet diamanterne i kirnberhtrerene. Ved vulkanske processer kan den plastis

ke/smeltede bjergart tvinges op gennem de overlejrende lag, men hvorar i processen

er diamanteme udxrvstalliseret. og vii der fortsat dannes diamanter i naturen?

Det er de store geoiogrsxe spergsmal, som ikke interesserer investoreme pa penge
markedet, hvor handel en sty res med hard hand af diamantkartellet. Den harde sten e

hard vaiuta
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Den t vpisx.e mammUL, fundet nedfrosset I 51
orrrens uruierqrurui

Mammutten, den uddede, arktiske istids-elefant med fire-fem meter lange sted

bender, er pludselig kommet os 6.000 ar neermere i tid. Den er blevet samtidig med

f.eks. Egyptens pyramider, der blev bygget for 4.000 ar siden. De sidste mammutter

er hidtil formodet uddede for 10.000 ar siden, senest i Sibirien. Men et nyligt fund af
talrige mammut-tsender pa Wrangel-een 200 km fra den nordest-sibiriske kyst viser,
at der her levede mammutter endnu for 4.000 ar tilbage. Det arktiske hav rna have

veeret frosset, da de vandrede til een, De blev isoleret ved istidens ophar, da isen

smeltede, og havet steg.

Ordet mammut indebeerer noget gigantisk.
Men Wrangel- eens mammutter var sma, formentlig kun 180 em heje og to tons lun

ge mod normalt 320 em og seks tons. Det er ikke ukendt, at dyrs isolation pi eer flr
dem til at udvikle sig, sa de bliver mindre. I Middelhavet levede der engang dveerg

flodheste pa Cypem og dveerg-elefanter, kun en meter heje, pa Malta.

Det opsigtsveekkende fund, gjort af zoologer fra Moskva, fomyer debatten om,

hvorfor mammutten dade ud. Det gjorde den neesten samtidig pa de tre nordlige kon
tinenters fastlande. Blev den udryddet ved menneskelig jagt? Eller var det ldimaet,
der berevede den istids-steppemes planteveekst? Miniature-mammutteme pi Wrangel
een synes at have overlevet Ieengere, fordi steppeme her bevarede deres planteveekst,

men maske ogsa, fordi der ingen mennesker var. Da de kom for 3.000 ar siden, var
dyrene uddede.

Der er gjort 130 fund af mammutrester i Danmark - med det yngste dateret til at
veere 13.000 ar gammelt.

Sma giganter
Mammuterfor kun 4.000 dr siden
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Dvargelefanterne pd Cypern blev udryddet af eens forste beboere, viser nye arkaologiske
udgravninger: Elefanterne var pd sterrelse med en stor hund og derfor et nemt bytte.

I/Iustreret Videnskab

Fakisk kan arkseologerne di

rekte afleese disse dyrs hur
tige uddeen. I det eeldste lag

pa bopladsen er der nemlig
masser af deres knogler.

Hvorimod de i neeste lag

sort set helt forsvinder og

afleses af blandt andet fug
leknogler. Og fra senere bo

pladser pa Cypem ken des

kun et par enkelte knogler

af dveergdyrene,

Arkseologi. Menneskeheden har faet endnu et par dyrearters uddeen pa

samvittigheden, selv om det er meget leenge siden. Arkseologiske udgravninger under

et klippefremspring ved Akrotiri Aetokremnos pa det sydlig Cypem har afsleret, at

Cypems ferste mennesker udryddede de seeregne dveerg-elefanter og miniflodheste,
som Ievede der.

Under klippefremspringet, hvor stenalderfolket har segt ly for elementemes rasen,
har arkeeologeme udgravet tusindvis af dyreknogler, der la sammen med

flinteredskaber og affald fra tilhugget flint. Langt de fleste af dyreknogleme viste sig
at stamme fra den lille elefant-art og den lige sa lille flodhest. Flodhesten var unik for

Cypern, mens de sanktbemhardshunde store elefanter ogsa var kendt fra andre eer i
Middelhavet. Videnskabelig dateringer ved hjselp af kulstof-14 metoden forteeller, at

klippelyet var beboet for mere end 10.000 ar siden. Det viI sige 2000 ar Tidligere,

end arkseologeme havde regnet med. Og udgraveme antager, at eens eeldste beboere

er kommet sejlende fra enten det nuvserende Tyrkiet, Syrien eller Israel.
0ens nye beboere har bogstaveligt talt msesket sig i kedet fra de forsvarslese.under en

meter heje elefanter og flodheste. De sma dyr havde indtil menneskets ankomst ingen
naturlige fjender i form af store rovdyr pa den isolerede 0. Men medet med det mest

effektive af aIle rovdyr, mennesket, ferte til en hurtig udryddeise.

De sma elefanter blev udryddet af aens forste beboere

Sadan forsvandt Cyperns dveerg-elefanter
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Her ramte. . ( Det unde~ordiskeog underseiskekrater
asterolden Mexicanske,1"-'Jorden Golf { ---,,--r-;)

'.r ''. ''', . _ ,)Y~TJ
~~.. M::X;;~' . B~~IZE
~ - "-- '", GUAT~-(/' r __ ...r"
Udsnit \, _MALA HONDU-

SYDA" RIM Stilll3havet' -_ RAS,

I, o« 180 kilometer brede meteor-krater ved den mexicanske
Iwlv_ YuCalan lean ikk« j dog ses fra jordoverfladen:

krateret ud fra malinger af to isotoper af luftarten argon i klippeme i krateret. Det

ene hold mener, at krateret er 64,98 millioner ar gammelt, med en usikkerhed pi

50.000 ir. Det andet hold siger 65,2 milioner ir med en usikkerhed pi 400.000 ar. I

betragtning af de indbyggede usikkerheder stemmer resultateme tint overens.

Nogle af klippeme, som smeltede ved meteomedslaget og siden starknede igen, er

ogsa blevet undersegt. Da de sterknede, var de under pavirkning af Jordens

magnetfelt, og dette felt er sa at sige blevet indefrosset i klippen. Det indefrosne felt

svarer til retningen af Jordens magnetfelt for mellem 66,8 og 64,3 millioner ar

siden.lgen en bekreeftelse pa, at Jorden blev ramt af en ksempe asteroide pi den tid,

da dinosaureme uddede.

Nye malinger af et meteorkrater i Mexico underbygger nu teorien. Krateret er 180

kilometer i diameter og ligger delvis under jordoverfladen, delvis under havbunden i

Den Mexicanske Golf. To hold videnskabsmsend fra USA har nu aldersbestemt

Geologi: lover 10 ar har der veeret en heftig debat mellem geologer, astronomer og

eksperter i dinosaurer om arsagen til, at de store dyr uddede for omkring 65

millioner ar siden. Ikke aile har troet pa teorien om, at arsagen var et sammensted

med en stor asteroide.

Afgorende nyt om de store oglers massedad

side 21STENHUGGEREN1995/4



Madrid, sendag

Et ussedvanligt ravfund i Nordspanien kan maske bringe ny viden om insektemes

udvilding. Ravklumpeme indeholder nemlig perfekt bevarede myrer, myg, fluer,

edderkopper, biller og hvepse, der kan veeretbelt op til 100 mio. ar gamle.

To amaterstensamlere fandt ravet allerede for et par ar siden i et bjergrigt omrade ca.

20 km. fra byen Vitoria i Alava-provinsen. Men museumsfolk og videnskabsmsend

har holdt pi hemmeligheden indtil nu af frygt for, at nysgerrige lykkejeegereskulle ga

pi jagt efter de sjeeldneklumper.

Der er fundet rav mange steder iverden, bl.a. skyller der jsevnligt klumper op pa den

jyske vestkyst. I nogle af dem er der dyrehar, sma grene og blade, og i enkelte

tilfeeldeogsa hele insekter. Men det useedvaligeved det spanske fund er alderen.

De ferste undersegelselser tyder pa, at de spanske ravinsekter stammer fra kridttiden

for op imod 100 mio. ar siden, da dinosaureme levede. Hvis det viser sig at holde

stik, viI det spanske fund veeredet eeldste i Europa, og samtidig tangere to andre fund

i Alaska og i Libanon, hvad alder angar.

"Opdageisen viI gare det muligt at fylde huller pa milioner af ar i mange insekters

udvikling, " siger direkteren for det naturhistoriske museum i Vitoria, Jesus Alonso.

Forelebig er der dukket dusinvis af insekter op. Men videnskabsmeendenehaber at

finde en bi i en af ravklumpeme. Det ville nemlig ejeblikkelig gere fundet

verdenskendt. For honningbiens hidtil eeldste forfader er fra New Jersey iUSA. Men

den er "kun" 60 mio. ar gammel.

Usredvanligt ravfund i Nordspanien.
Af Jens Ulrich Pedersen

Jyllands-Postens korrespondent.
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ARHUS:

Fredensgade38 . 6900Skjem
Telefon97 351600
Abent mandag-fredag kl. 9-17
LBrdag kl. 10-13
Bstergade 30 . 8000Arhus C
Telefon8612 9376
Abent rnandag-fredag kl. 10-17
LBrdag kl. 10-13

SKJERN:
ALTTIL HOBBYARBEJDE
inden for stenslibning
og smykkefremstilling
- start udvalg i stene
fra hele verden.
Beseg os i Skjern og Arbus.

1¥EST-GEM

56 S., fast bind. 168 kr.272 skier 248 kr.
(ring efter brochure)

,,\ 0,).. Ringellerskrivtil G.GEOGRAFFORLAGET
~~. 54&11kondorup .TH.64 44 16 83 . Fox 64 441697

64 S., fuldt farveillustreret,
a5-format. 88 kr.

Smuk og enkel bog om
Fagligt spesndende og forsteninger, vi kan finde i
meget flot iIIustreret bog Danmark.
om LesS0208 sider. 175kr.

geologisk interesse.
Farveillustreret.

~,..r fra GI) GEOGRAFFORLAGET

Geologlsk Set: Geologisk Set: LA:S0 ~~ Danske
Oetmellemste Oetnordlige - om Bender Forsteninger.
Jylland Jylland rokker og Kort fortalt
Skov- og Naturstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen hopper Af Leif Banke

Af Jens Morten Hansen, Rasmussen, DGU
Handboqen, der Beskriver 31 lokaliteter. DGU
beskriver geologien pa Illustrationer med bla
59 lokaliteter af national stettetarve



Deadline for februarnummeret af STENHUGGEREN er 3. januar 1996.
Materiale sendes til Karen Pii.

AL DELTAGELSE I FORENINGENS AKTIVITETER SKER pA EGEN REG
NING OG RISIKO.

Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra kl. 13.00 er der abent
for handel, bytning, stensnak og "Sten pa bordet". Medet starter kl. 14.30.

La. d. 13/4

Generalforsamling.
"Sten" pa bordet: Selvflet.

Klubmede pa Aby Bibliotek.
Svend M. Blaschke, Neestved.
Min afrikanske samling - opaler - min store
lidenskab.
Sten pa bordet: Slibe- og selvarbejder fra vinteren 95/96.

Le. d. 9/3

SIDSTE DAG FOR RETTIDIG BETALING AF KON
TINGENT FOR 1996. Benyt venligst girokortet, der er
indheeftet i dette blad. Belebet er anfert pa side 2 i bladet.

Fr. d. 1/3

Klubmede pa Aby Bibliotek.
Museumsinspekter Georg Stenstrup, Fur Museum.
Foredrag om een FUR.
Sten pa bordet: Fundet pa Fur.

Le. d. 10/2

Klubmede pa Aby Bibliotek
Peter K. A. Jensen. Foredrag om en amatergeologs
oplvelser i Amerika.
Sten pa bordet: Medbring nordamerikanske sten.

Le. d. 13/1

Program for Jysk Stenklub foraret 1996.


