
storehvor vi gravede nogle meget sk0nne ting frem. Enkelte med ret

Vi naede velbeholdne frem til det s~dvanlige sted, og straks begyndte

vi at bore og grave. Resultatet var nedslaende. Var det virkelig rig

tigt, at der ikke fandtes mere pyrit ?

Men her viste "stenfolkets" st~dighed sig at b~re frugt. Nogle fa me

ter fra det "gamle" sted begyndte en at stikke skr-uet r-eakker-en ind

det sejge ler, dg snart st0dte den pa noget hardt. Stor var gl~den, da

det viste sig at v~re pyrit, og snart havde vi alle fundet et sted,

samme.

Vejret var som bestilt, og da det var s0ndag, tilloo vi os at k0re ad

landmandens markvej ned i skoven, hvor vi parkerede yore biler. Vi be

v~bnede os med st0vler, hammer og mejsel og andet v2rkt0j samt madpak

~er og termokander m.v. og begav os af sted mod malet til fods. Stedet

er for en ikke-stedkendt ganske umuligt at finde, og maske godt det

Altsa drog en lille st~dig flok af sted fra Viby Torv. Nar jeg skriver

lille, er det ikke fordi flere ikke ville med, men fordi vi begr~nser

antallet af deltagere til 2 a 3 biler, dels fordi vi skal passere pri

vat ejendom, dels fordi findestedet jo er ret begr~nset.

Vi havde ganske vist h0rt, at stedet fQr tiden var udt0mt, men "sten

folket" er ukueligt. Der kunne jo trods alt v~re noget, som var over

set, og det viser sig.da ogsa altid, at selv om en absolut ikke kan

finde noget som heIst pa et sted, kan en anden ga i vedkommendes fod

spor og finde en masse sp~ndende ting.

Trelde N~s star vist for mange af yore medlemmer som et sted, man ma

bes0ge. T~nk, at der i vort lille mineralfattige land findes et sted,

hvor der findes en sa fascinerende ting som pyrit.
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7. Et bestemt grundstofs atomer har ofte en lidt forskellig v~gt, da

6. Atommasse er v~gten af et atom. Som hovedregel er atomets masse

stor, nar atomnummeret er stort. Et tungt atom er ogsa stort.

5. Der er kun ialt lidt over 100 forskellige grundstoffer. Af dem er

nogle allerede kendte, og du beh0ver kun at kende et rille halvt

hundrede for at kunne klare dig et langt stykke hen ad vejen.

Find nu grundstoftabellen og en grundstoftavle frem, for eks. dem, der

blev sendt ud sammen med sidste nr af Stenhuggeren. 8egynd sa med

at se, hvormange navne, du allerede kender, og byg sa lidt pa efter

handen. Kik efter i tabellen, hv~r gang du st0der pa et nyt navn.

4. Grundstof: Stof, der kun bestar af atomer med samme atomnummer,

kalder man et grundstof. Atomet er den mindste del, grundstoffe~

kan forekomme i. ~

3. Et atoms atomnummer (- eller grundstofnummerl er lig med antallet

af elektroner, nar der netop er tilstr~kkelig mange til at:g0re a

tomet elektrisk neutralt.

sammen.

2. Et atom er en n~~ten ufattelig lille ting. Den bestar af en tung

k~rne, hvorom der sv~ver et antal lette elektroner. K~rnen er la

det med positiv elektricitet. Elektronerne er negativt ladede. A

tomet siges at v~re neutralt, nar de positive og negative ladnin

ger er lige store. Det er de elektriske kr~fter, der holder delene

Som bebudet i sidste nummer af Stenhuggeren i tilslutning til Niels~

Schjeldahls artikel om det mineralogiske system kommer her nu resulta

tet af en r~kke overvejelser om, hvad der er n0dvendigt og tilstr~kke

ligt at vide for at kunne l~se det stenkemi, vi kommer ud for i det

daglige:

1. Vore sten bestar af en eller flere slags atomer.

Lidt Stenkemi

Niels Schjeldahl

Vejret var som sagt fint, og det var sv~rt at 10srive sig, men hjem

skulle vi jo, og vi hankede o~ i yore poser og tasker, der som det

altid gar - var blevet alt for tunge. Op ad skr~nten kom vi, og vi

fandt da ogsa yore biler, - ellers var dette indl~g ikke blevet til.

Nar vi blev tr~tte af at bore eller fik vabler i h~nderne, s0gte vi

efter baryt, som der ogsa blev fundet en hel del p~ne stykker af. End

vidre silkespat, men vistnok kun et enkelt stykke.

krystaller, andre med en burre-agtig oyerflade.

2
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11. Vi husker sa lige, at et tal i en kemisk formel anbragt forneden

(til h~jre) h~rer til det atom eller den atomgruppe, der star lige

foran (til venstre). og fort~ller, hvormange der er af dem i et

molekyle.

Oet er det, man kalder mineralets kemiske formel.- Sa enkelt er det !

eIler

ryt) bestar af

atom af grundstoffet barium. der skrives Ba

atom af grundstoffet svovl , der skrives S og

4 atomer af grundstoffet ilt . der skrives 04 (. 40)

Man skriver dette sammen til

10. E~ molekyle er en under passende betingelser st~rk og stabil for

bindelse mellem flere ens eller forskellige atomar. Et molekyle er

elektrisk afbalanceret. Et eksempel: Et molekyle af tungspat (ba-

9, De fleste atomer er tilb~jelige til at klumpe sig sammen - af lidt

forskellige grunde. der alle har noget at g~re med de elektriske

ladninger pa k~rner og pa elektroner. Vi viI maske st~de pa navne

for sammenh~ngsmekanismen som: ion-bindinger, Van der Waalske-,

kovalente -, pol~rt kovalente - og metalbindinger. men skulle ikke

beh~ve at komme n~rmere ind pa detaillerne i disse.

Oet korte navn omtales af og til som grundstofsymbol eller kemisk

tegn. Som et eksempel mere af denne art. kan n~vnes tin, der og

s~ har navnet (betegnelsen) Sn, hvilket er en forkortelse af ordet

stannum. De ~vrige aktuelle tilf~ld~ af denne art er der redegjort

for under gennemgangen af mineraleksemplerne. (Se blad nr 3, 1976)

- af latins~ oxygen.

langt navn: ilt

kort navn : 0

De forkortede navne er internationale - alts~ ogs~ danske. De lan

ge navne er. i nogle f~, men hyppigt forekommende tilf~lde forskel

lige fra land til land. Eksempel:

langt navn: Aluminium

kort navn: A I

8. Et grundstof har to navne: ~t, der kan anvendes, n~r der snakkes.

og ~t. d~r er en forkortet udgave af det f~rste og derfor nemmere

at anvende, n~r det skal skrives. Eksempel:

3
k~rnerne ik~r helt ens. De grupper af helt ens atomer, et grund

stof kan deles op i,kaldes grundstoffets isotoper. De atomv~gte,der

er angivet i grundstoftabellen, er middelv~rdier.



4=+
+ S04"

18. En syre er et stof, hvis molekyler for det f0rste indeholder et

eller flere atomer af grundstoffet brint, H (fork. af hydrogenium)

og for det andet ret nerot far dern aJs.t0dt, bvor der er tr~ngsel,

f. eks. i en v~dske, idet dog H-atomet ikke far sin (det har kun

~n) elektron med sig og derfor bliver til en positiv H-ion, der

skrives H+ . Eksempel: Svovlsyre, H2S04 (molekylet bestar af 2

brint-atbmer, 1 svovl-atom og 4 ilt-atomerJ blive~ til 2 brint-io

'ner, H+ og 1 su Ifat -ion, SO 4 ' hv i Ike t kan skr ives sal edes:

17. En bjergart bestar af et eller flere forskellige,mineraler. Granit

er en bjergart, der bestar af kvarts, glimmer, feldspat med flere.

,dan sk min era 1•

16. Naturligt forekommende fast stof kaldes et mineral, hvis 'det be

,star af samme slags ~madele. Dog benytter man ogsa betegnelsen mi

neral om visse karakteristiske blandinger af mineraler. Der findes

over 2000 kendte mineraler. Tungspat, BaSD4 findes f. eks. som et

15. Fast stof, der ikke er krystallinsk (ikke bestar af krystaller)

siges at v~re amorft. Drdet amorf betyder "ud€3n form". V~lkansk

glas, obsidian, er amprft. Et amorft materiale bestar af partikler

uden nogen bestemt indre orden, og har derfor ikke noien karakte

ristisk ydre,afgr~nsning.

14. Drdet kr~stal skrives ~f og til forkortet sorn x. En x er opbygget

regelm~ssigt af et stort antal en~ eller forskellige partikler i

en bestemt orden, der sammen med de 0vrige omst~ndigheder er be

sternrnende frir krystallens ydre form. Partiklerne kan v~re atomer,

molekyler eller ioner. N~sten alt fast stof er krystallinsk, dvs.

det bestar af krYstaller.

++
-'BaSD4-- Ba + SD4

idet pilen kan l~ses som "bliver til".

H~ndelsen kan skrives saledes:med sig og skrives SD4

Et BaSD4 -molekyle slas i stykker, og vi far en Ba-ion, der er et

Sa-atom, der har mistet to elektroner og skrives Ba++. Den anden

del, der kaldes en sulfat-ion, har faet de to ekstra elektroner

Ionen er derfor en negativt eller positivt ladet 'partikel. Hvis

et molekyle slas i to stykker, og den ene del far for ~ange elek

troner med sig, far vi to ioner. Eksempel:

4
12. Den kemis ke formel betyder et molekyle af stoffe~ Af og til an-

vendes den dog som almindelig betegnels.e for stoffet.

13. En Ion er et enkelt atom e11e1;'en stabil forbindelse mellem et an-

tal atomer, der har faet e11er mistet en eLler- flere elektroner.



Sv. Sennichsen

Val" det mon en ide at fa bestyrelsen til at arrangere ~n 'eller flere

'lektibner om emnet ? •••• el1er maske en studieg~uppe

Nar du hal" tilegnet dig indholdet af de foregaende 23 punkter, skulls

del" ikke mere v~re nogen grund til at springe de kemiske'formler over.

Del" mangler maske lidt erfaring og noget af forstaelsen, men det skal

nok komme, hvis viljen er del".

Eksempel: '

opbygget

leI'. Tegnet skal i disse tilf~lde l~ses som "eller".

Nogle af de molekyler, en wolframitkrystal (Fe,MnlW04 er

af~ er FeW04• og andre er MnW04 .

22. Krystalvand. Ret j~vnligt ses, at et minerals molekyler indeholder

eller hal" bundet et antal vandmolekyler (H20} til sig i krystal

len. Sadant vand kaldes krystalvand. Stenen er ikke af den grund

»vad», da vandet indgar som fast 'bestanddel af krystallerne. Fjer

nes vandet. fas et andet·mineral. Eksempel: Mineralet KMgC13.6H20

er vandholdigt kaliummagniumklorid. Til hvert molekyle er del" bun

det 6 vandmolekyler (H20) som krystalvand.

23. Kommaet: Man st eder' af og til pa et komma (,) i de kem iske Fo rm-

21. Eksempler pa mineraler: Del" er anf~rt et stort antal eksempler.som

man nok kan have gl~de af at l~re nogle af efterhanden, men i f~r~

ste omgang ma det'v~sentlige v~re, at de studer~s med henblik pa

at v~nne sig til l~sning af kemiske formler og pa at l~re at klas

sificere mineralerne efter molekylets indhold og opbygning.

20. Mineralerne inddeles af mineralogerne i grupperne: grundstoffer,

salte og or-gan iske.'stoffer, .og saltene underinddeles i grupper ef

tel", hvilken syrerest de indeholder. Jfl". skemaet i forego nr af

bladet . Man hal" jo da ogsa selv lov til at tilf~je nogle grupper

efter behov: f. eks. bjerga~ter, fluorescerende mineraler, fossi

leI' o. S. v. - I det f~lg. t~nkes stadig pa artiklen i forego nr:

Sa ++ B SOS04 _. a 4

De fleste af vore mineraler er salte. Af og til er de dog nok dan

net pa anden vis end her beskrevet.

5

Syrebegrebe~r nyttigt at kende, fordi syreresten S04 i foregae.n- .

de aksempel ligesom syreresterne fra mange andre syrer optr~der

gruppevist sam dele af de fleste mine~aler. Jfr. eks.vist B~S04'

19. Et' salt dannes, nar syrerestens negative ion tr~ffer pa en positiv

metalion. De to ioner viI sa ga sammen og danne en mere eller min

dre stabil forbindelse. I mineralerne er forbindelserne i reglen

overordentlig stabile. Eksempel:



Nyt fra omverdenen

Ved sj~llandske stenvenners generalforsamling skete der ~ndringer i
bestyrelsen. Kitty J~rgensen, der havde v~ret klubbens formand siden

starten, trClK sig tilbage, og sam ny formand blev valgt Doris Ingemann

.Tryksager med stenbilleder

~Vi, har i lighed med sidsta ar faet tilbud am k0b af kalendere og kart,

sa 'hvis du vi I sikre dig nogle, har-sr- jeg gerne fra dig ret hurtigt.
Hanne Kunde

Hanne Kunde

tlf 1455r
\._.,t

interesseret, kan du henvende dig has Hanne S~nnichsen,
Disse aftener viI blive am tirsdagen.

Studielokale p~ Aaby bibliotek

Vi har f~et loy at l~ne et studielokale i biblioteket en gang am ugen,
hvor vi viI fors~ge at lave klubaftener, og samtidig viI der p~ disse
aftener kunne arrangeres studiekredse am emner sam mineraler, danske

·sten, fossiler, ~delsten eller andre omrader indenfor sten. Hvis du er

Hanne-Kunde

End~lig var vi en tur til Sverige sammen med fynboerne. besv~rre kom
vi kun 4 afsted. Oet var en dejlig tur med mange gode fund. Maske
skulde vi selv pr~ve at arrangere en lignende tur.

Dgs~ t~ren til Gram startede i regnvejr, men efter vores frokost kla
rede det op, og vi gik igang med det store areal af et krater. Der var

langt mellem fundene, men vi fik aIle nogle forsteninger med hjem. Oet
var meget sp~ndende. Efter kaffen var vi p~ bes~g p~ det nye museum,
hvor vi kunne se, hvad vi kun~e have fundet. Oet var ikke sm~ting

Den n~ste tur'gik til .~ efter en invitation fra Vestjysk Stenklub.
Desv~rre var det attar regnvejr, en stille silende regn, der ikke h~r
te op med det samme, s~ dat var dejligt at komme i t~rvejr has Vagner
Toft, hvor.vi endnu en gang havde nogle dejlige timer. Derefter k~rte
vi h~n til en kro, hvor vi drak kaffe. Vi hyggede qs med vestjyder.ne
og fik en god stansnak. Vi siger endnu engang tak for det dejlig~
~tykke f6rstenet tr~, sam klubben modtog fra vestjyderne.

Den f~rste var en pr~ve p~ en aftentur, og den gik godt. Vi var ca. en
halv snes stykker, der .trodsede r~gn og bl~st og m~dte op ude ved V~r

~~ Regnen var heldigvis h~rt op, men det blev desl1~rre Cllt for tid

ligt rnar-kt . Der v es: ikke de heIt store resu Hater, men -hum~ret var
h~jt, og vi sluttede aftenen has Hanne og Sven S~nnichsen til en kop
kaffe.

Sommerens ture i korte tr~k
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Den Vestjyske Stenklub. Oer gar rygter om. at vestjyderne nu ogsa har

faet deres eget blad. og det kan vi jo sa glcede os til at fa at se.

Den Fynske Stenklub, H~jmeskolen kl 14.30, har

2/10: foredrag med film om vulkaner af Asger K. Pedersen. 6/11: fore

drag om fossiler af Merete Bjerreskov. og 4/12: er· der en j~dagstur

til Hamburg til salgsudstilling med mineraler. fo~siler og maskine~

9/10: tur til Sydsverige med Helsingborg, 29/10: foredrag med lysbil

leder af geolog Funder om strandsten, 12/11: institutionsbes~g, 26/11:

foredrag, 11/12: julem~de.

Stenvennerne, K~benhavn har

Kirsten Munch / redhenvisninger, der findes bag i enhver bog.

B~gerne har vceret lant fra biblioteket, som maske ikke har sa mange af

dem staende fremme pa hylderne, men kan skaffe mange frem, blot man op

lyser om forf. og titel. Oer er mange ideer at hente i de litteratur-

Gemstones af Herbert G. F. Smith.

Gemcraft, How to cut and polish gemstones af Lelande Quick and Leiper.

Gemcutting af John Sinkankas, van Nostrands forlag.

Creativ gold- and silversmithing af Sharr Choate.

The art of gem cutting af H. C. Oake.

Jeg har haft stor forn~jelse af og anbefaler varmt f~lgende b~ger:

Litteratur

redserede kan forh~re hos Hanne Kunde, der har en finger pa pulsen.

2. Oer er planer om et kursus i fremstilling af smykker under ledelse

af en guldsmed. Hvor og hvornar, det blive~ vides endnu ikke. Interes-

·1. Pa Kolt ~ldreh~jskole slibes igen i ar under Hilbert Nielsens kyn~

dige ledelse, mandage 19.00 - 21.45 og tirsdage 14.30 - 17.15 og 19.00

- 21.45. Ncermere oplysni'ng: AOF, M~rksgade 9, tlf 124566.

Stenslibnings- og smykkefremstillings-kurser

H.K.

Til vores jUlestue efterlyser vi sten til ud~odning. Ou ma godt komme

med dem til et af vore nceste m~der, allersenest den 1 december, da vi

skal have det tilrettelagt. Bestyrelsen tager imod !

Jule-stue-sten

Hanne Kunde
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Rasmussen. NcestMman.d bley Hans Hansen, sekretcer Inger Bohn, kasserer

Erik Saxtorph, og redakt~r Niels 0stergard Knudsen.



Redakt~r, Sven S~nnichsen, Regnersgade g, 8260 Viby J, tlf 06-145572

_,Bes tyre 1sen
Formand, H. Koch, Ol·lerupvej 16, 8270 He j bj er-g, tlf 06-112502.

Sek'retffir, Hanne Kunde'cB~gevej 7, 8260 Viby J, tlf 06-140100.

Kasserer, Niels Schjeldahl, Birgittevej 6, 8220 Brabrand tlf 06-261210

Hugo Tuver, Vr~nding, 8762 Flemming, tlf 05-673134.

Jon Olaf Svane, Hasle Ringyej 113, 8200 Aarhus N, tlf 06-164683.

Indlffig til nffiste blad til redaktionen senest torsdag 25 november.

Bestyrels~ny diamantfilm.

L~rdag 8 januar kl 14.30 pa Aaby bibliotek. Vi regner med at have en

sidste ar arrangere en julestue med lotteri, film, m.m., lidt mund

godt, og eventuelt hvis nogen har et godt forslag ....

lighed medL~rdag 11 december kl 14.30 pa Aaby bibliotek. Vi viI

L~rdag 4 december. Vi regner med at fa arrangeret en 1-dags bustur til

en salgsudstilling i Hamburg med mineraler, fossiler og maskiner. Til

melding til Hanne Kunde senest I november. Prisen afhffinger af delta

gerantallet. Vi regner med 40 - 50 kr per person.

L~rdag 13 november kl 14.30 pa Aaby bibliotek. Foredrag af lektor Hans

.Dieter Zimmermann fra Aarhus universitet.

Tirsdag 12 oktober kl 19.30 pa Aaby bibliotek. Specialaften for de nye

medlemmer, hvor disse kan rette foresp~rgsel til de gamle.

kaldes til ny extraordinffir generalforsamling tirsdag den 26. oktober

til vedtagelse eller forkastelse af fremkomne forslag.

ind-.I tilfffilde af, at generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig,

j. vedtffigtsffindringer.

2. fastsffittelse af kontingent •

fra Gr~nland. Derefter er der extraordinffir generalforsamling. Til de

bat er f~lgende emner:

L~rdag 9 oktober kl j4.30 pa Aaby bibliotek. Vi viser filmen Umanak

Vi har i bestyrelsen vedtaget, at vi fors~gsvis pr~ver med handel fra

kl 13.30 - 14.30 pA madedagen, sA hvis nogen er interesseret i at fA

en sten med hjem, skal de Vffireopmffirksomme pa, at det foregar i det

.nffivntetidsrum og ikke senere. Indbyrdes bytte kan finde sted under

m~det. Forhandlere, der ~nsker at sffilge, bedes henvende sig til besty

relsen.

JYSK STENKLUB' PROGRAM
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