
Niels Schjeldahl

Stranden kunne OgSB byde pa andet end flint, f. eks. 0jegnejs og gra

nater i gnejs for kun at n~vne et par stykker, men der var faktisk aI

le vore kendte strandsten. DeI' blev fundet en pyritiseret knold ogsa,

sa det er absolut et sted, der er v~rd at bes0ge.

Hurtigt fandt aIle noget i de udvaskede kridtsten, og selv en ikke

fossil blev grebet af iver. DeI' var store og sma s0pindsvin, bade for

kalkede og forstenede. Endvidre var der muslinger, s01iljestilke, 50-

pindsvinepigge (-k011er) og koraller samt kiselalger i kalkskr~nterne.

Vi satte os straks til at spise vore medbragte madder, og under indta

gelsen af disse fik en af deltagerne 0je pa det f0rste svin (s0pind

~vin forstas), og det gav blod pa tanden.

Turen til Sangstrup klint nord for Grena var begunstiget af godt vejr,

og en lille, men uds0gt flok pa 7 personer drog afsted til det s~dvan

lige sted ved klinten.

Da vi havde gaet der et stykke tid og ikke rigtig fundet noget, st0d- I
te Leo de Laurent til os. Han kunne +o r t.e lLe os , at vi ikke var pa det ..

bedste sted, som la noget sydligere. Altsa os ind i bilerne og tilbage

gennem Sangstrup og ud ad en vej, som vistnok hedder Dragsmosevej. Den

gar i hvert fald ned forbi Forn~s fyr. Kommet ned til stranden skulle

vi holde til venstre (mod nord), og der la kalkskr~nterne.
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For disse 4 og de n~ste 3 (Se, Te og Cu) grundstoffer skal der en an

seelig m~ngde til, f~r der bliver en akut virkning. De sidste 3 grund

stoffer er i ringe m~ngde ganske ufarlige.

Hg, Cd, Tl, og Pb's giftighed beror pa, at de ophobes i vores fedtv~v.

Oerved opstar muligheden for en kronisk forgiftning. Ved Hg udarter

det sig til vanvid, og ved Tl bevirker det, at haret falder af, og man

afkr~ftes. I aIle tilf~lde bliver resultatet d0d.

gram.

bedre kendt under navnet arsenik og er d~deligt i fa tiendedele af et

~
erOetDe .farligste mineraler er de, der indeholder grundstoffet As.

Ikke aIle mineraler med disse grundstoffer er giftige. Oet afh~nger

af, hvor godt bundet de er i krystallerne. Oa giftigheden varierer fra

menneske til menneske, er der god grund til at v~re forsigtig i aIle

tilf~lde.

(rottegift)

(rottegift)arsen As

kviks~lv Hg

cadmium ~d

thallium Tl

bly Pb

selen Se

tellur Te

beryllium Be

kobber Cu

krom Cr

nikkel Ni

Mineraler indeholdende f~lgende grundstoffer kan v~re giftige ellp·

give ubehageligt udsl~t: ~

De direkte giftige mineraler udg~r forbindelser indeholdende nogle

ganske fa grundstoffer.

af mineralet dannes der et pulver. Hvis det indandes i st~rre m~ngde

gennem nogen tid, kan det forarsage sygdommen siliaose. Oerfor skal

der ALTIO SLIBES MEO VANO, eller pulveret skal suges v~k.

kun de

slibning

Oet er jo en noget foruroligende udtalelse. Oet er da ogsa

f~rreste tilf~lde, at mineralet er direkte giftigt, men ved

AIle mineraler er "giftige" :

GIFTIGE MINERALER
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Tilsid~t er der irund til lige at n~vne de radioaktive mineraler. Oat

er is~r de uran- (Ul og thorium- (Th) -holdige mineraler som euxenit.

brannerit. uraninit. thorianit. thorit. zirkon og uranglimmer. (torber-

I de fleste silikater. (mineraler. hvis kemiske formel indeholder Si)

er grundstofferne fast bunOet. De er altsa ikke giftige. men hvis de

pulveriseres. 0ges muligheden for optagelse af giften.

den kemi-Hvis man kender sit mineral, er det klogt lige at se efter

ske formel, om der er grund til forsigtighed.

arsen As cinnober !::!_g_S+ !::!_g_

arsenkis FeAsS levermalm indeholder !::!_g_

realgar AsS tiemanit !::!_g_Se

auripigment As2S3 greenockit CdS

skutterudit CoAs2_3 galena (blyglansl PbS

safflonit CoAs2' clausthallit PbSe

rammelsbergit Ni~~2 alta it PbTe

La Ll i ng i t FeAs2 m0nje PbO - Pb02

sperry li t PtAs2 platnerit Pb02

cobaldit CoAsS cerussit PbC03

proustit Ag3AsS3 anglesit PbS04

gersdorfit NiAsS krokoit PbCr04

lorandit TlAsS2 wulfenit PbMo04

niccolit' NiAs pyromorfit Pb5(Cl(P04l3l

enargit Cu3AsS4 mimetesit Pb5(Cl/(As04l)

~tennantit Cu3AsS3_4 vanadinit Pb5(Cl/(V04l3)

cobaltblomst Co3As04·8H2O malakit Cu2(C03l2(OHl2

~F01gend~ mineraler skal behandles med varsomhed

Man skal altsa ikke spise sine mineraler. Sommetider bruger man dog

lige at r0re med tungen for at konstatere en eventuel smag. Oet skal

man aldrig g0re med kraftigt farvede mineraler.

temmeligenge mineraler kan v~re det. Vores maves~k indeholder jo

st~rk saltsyreop10s~ing.

Alment er de vandop10selige mineraler farligst, men ogsa syreop10seli-

Cr og Ni er kun med, fordi en unders0gelse for nogle ar siden viste,

at de kunne give udsl~t. Man blev opm~rksom pa det, da folk, der brug

te t0j med nikkel/krom-knapper meget, fik uforklarlige udsl~t. Udsl~t

tene kommer dog f0rst efter lang tid og ved direkte ber0ring.
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Adressen pa v~rkstedet er stadig Set. Annagades skole. Ind gennem ho

vedindgangen, ga til h0jre og ind gennem f0rste d0r pa h0jre hand, ned

ad trapp~n og gennem d0ren med glasruden.

Bestyrelsen

De~ er en ting, vi synes, vi fors0mmer i s0rgelig grad her klubben,

og det er bytteriet. Det ma vi g0re noget ved. Onsdag den 16 november

er der bytteaften i v~rkstedet. M0d talrigt op med byttematerialer.

Enhver ting har en eller anden sp~ndende historie at fort~lle. Tro

derfor ikke, at den, du lige star med i handen, er for ringe. Nogen

viI maske synes, at det er et v~ldig fint exemplar.

Nu beh0ver v~rkstedet ikke n0dvendigvis kun at blive anvendt til slib

ning. Vi haber, at der sidel0bende med slibningen kan blive plads til

og udvikle sig et hyggeligt klubliv. Lokalerne ma vi efterhanden se at

fa indrettet s~dan, at vi kan befinde os godt idem. Vi viI fors0ge at

oprette en handbogssamling, som selvf0lgelig skal blive i lokalet, og

tillige en samling af forskellige tidsskrifter, og sa viI vi blot ha

be, at de ma blive brugt flittigt.

Brug af slibemaskineriet koster 4 kr.

19.00 - 22.00.

og

og

mandage kl 19.00 - 22.00

onsdage - 14.00 - 17.00

V~rkstedet abner igen mandag den 12 september 1977 kl 19.00, og heref

ter ~r lokalerne abne

V~RKSTEDET I SeT ANNAGADE

Nu er der ingen grund til at fare hjem og smide de n~vnte mineraler ud

af ens samling. Man skal blot v~re klar over, at man ikke ma slikke pa

dem, og efter at have arbejdet med nogle af dem skal fingrene vaskes. _

Jon Svan'-t

Man kan pr0ve radioaktiviteten af sine mineraler ved at l~gge dem pa

et stykke fotografisk papir og lukke det hele lyst~t inde et stykke

tid (1 d0gn eller sa) og fremkalde det. Sv~rtningsgraden er da et mal

for radioaktiviteten.

nit, autunit). Ogsa kalium-holdige mineraler udviser nogen radioakti

vitet. Den naturligt forekommende kalium bestar nemlig for en stor del

af radioaktivt kalium.
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Dolly Jacobsen

Ja vandringen i verden er svcer at tcenke pa.

Der er sa mange sorger, som man skal gennemga.

Men har man blot sin hobby kcer,

og samler stene hist og her;

er sorgen ikke byrdefuld,

og livet s~dt og huldt.

Nu kommer ferietiden, og vi tar~ ud i felt

med hammer, lup og mejsel, maske endda et telt.

Vort t~j kan tal~ at svines til,

ja, - det ma kost e , hvad det v i l .

Til vinter ses'man glad og sund

og viser somrens fund.

Ja, vandringen i verden, er svcer at tcenke p§.

Der er s§ mange stene, som man m§ samle p§.

Med kraft i arm og mod i barm,

i vinter kold og sommer varm,

vi slceber hjem i hobevis

af sten, fossil og flis !

Melodien er af en ukendt svensk komponist, af gammel

dato og er en slags gangl§t. Se nedenfor.

~ Nu akal i hyert' fald ingen finde p§ at komme og p§st§, at stenhug

gerne er nogle kedelige sutter! - Se blot,' hvordan et (ethvert ? ) af

.)Jerebemcerkelsesycerdige medlemmer spontant kan bryde ud i sang (r)
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Bestyrel~en

Er nogen interesseret i at fa oprettet s0lvsmedekursus igen til efter

aret ? - Hvis JA, sa sig det lige til en fra bestyrelsen. og vi viI

pr0ve at fa arrangeret et hold.

S0LVSMEOEKURSUS

S0nnichsen

forbindelse med nogle tanker om. hvordan polere-processen i sadan en

ryste-slibe-polere-maskine foregar : Kan nogen give mig en pr~cis op~'

lysning om den omtrentlige hardhed af ceriumoxid ?

om polermidlet CERIUMOXIO

Schjeldahl

Bogen indeholder afsnit om : mineralernes opstaen, om at samle mine

raler, mineralernes sammens~tning, mineralernes udvikling, mineraler

nes egenskaber. best~mmelse af mineraler. bearbejdelse af mineraler,

opbygning af mineraler, k0b og bytte. findesteder i Tyskland. 0strig~

Schweiz og andre europ~iske lande, offentlige samlinger og_muse~r, mi-.

neralregister, enkelte farvebilleder af mineraler samt tegninger og

fotografier. Alt i alt en meget instruktiv bog, men den er ogsa ret

kostbar: ca. 110 kr i 1974.

Werner Lieber: Der Mineraliensammler. Tysk bog udgivet af Ott Verlag,

Thun og MUnchsen. 274 sider, stort format.

Bogen indeholder specialartikler fra 17 argange af Lapidary Journal om

slibe- og savemaskiner m.v. og om, hvordan man sliber, saver og pole

rer sten af aIle slags. Artiklerne er skrevet af amat0rer. forsavidt~

man kan kalde amerikanske stenslibere sadan. og selvom artiklerne ~

kraft af deres optr~den i Lapidary Journal mest henvender sig til et

amerikansk publikum, kan de dog med fordel ogsa l~ses af engelskkyndi

ge danskere.

Gem Cutting - Shop Helps er en bog, der er udgivet af Lapidary Journal

Forfattere er Hugh Leiper og Pansy Kraus. 230 sider, 4,35 dollar.

LITTERATUR

Foranstaende noder skulde, uden at g0re krav pa at v~re helt korrekte,

vel vise omtrent, hvordan melodien gar. Hvilken dur, den burde ga i,

vides maske ikke rigtigt, men hvis man ikke kan fa den til at svinge

rigtigt, sa sp0rg Dolly, for hun kender den hyert fald. r
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L0rdag 10 september kl 14.30 pa Aaby bibliotek. H. Koch fort~ller om

sin tur til Nord-Amerika.

L0rdag 3 september. Tur til Gammelgab ved Vesterhavet. Start kl 08.00

fra Aaby bibliotek~ Linie 5, 10, 16 og 17 k0rer forbi. Vi k0rer i pri

vate biler. Frokost m. m. medbringes.

Pa en endnu ikke fastlagt dag i sommer viI vi, hvis der er interesse

for det, fors0ge at arranger8 en grusgravtur. (Dette programpunkt er

overf0rt fra forrige nummer af bladet, men er nok stadig gyldigt. r)

L0rdag 25 juni er der tur til fabrikken DANIA ved Mariager fjord. Der

"r noget for bade fossiloger og stenologer. M0dested kl 10.00 ved Ag

nete og Havmanden.

JYSK STENKLUB PROGRAM

1. s0ndag i august:

1. s0ndag september

Tur til Mors. M0dested ved Gullerup strand

kl 10,00.

Tur til Hanstholm reservat.

Tur til Erteb011e, M0dested: Erteb011e Ca

feteria ., k1 10 • 0 0 •

1. (f0rste) sande g i juli

VESTJYSK STENKLUB :

Er nogen interesseret i at bytte ravinsekter og fossiler med en nord

mand ? Kontakt J6n Svane, og fa n~rmere besked.

Sp0rgsmal fra NORGE

Bestyrelsen

kommercielt

1. Kun medlemmar ma handle.

2. Salg ma kun ske i timen f0r et m0de.

3. Sammenlignende udtalelser og reklame

0jemed er ikke tilladt.

4. Der er ikke pligt til at handle hver gang.

Disse betingelser kan selvf0lgelig ikke kun g~lde for de handlende.

Ogsa de 0vrige medlemmer i klubben ma overholde demo

Bestyrelsen har - for at styre handelen - vedtaget, at aIle interesse

rede i handel eller salg ved klubbens m0der, efter en henvendelse til

bestyrelsen, skriver under pa at overholde visse betingelser.

HANDEL I KLUBBEN
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06-145572.Redakt0r, Sven S0nnichsen, Regnersgade 9, 8260 Viby J.

06-26j2jO.

06-H9521.

06-143461.

Kasserer, Niels Schjeldahl, Birgittevej 6, 8220 Brabrand

Erik Jensen, Plutovej 8, 8270 H0jbjerg,

Ooll~ Ja60bsen, Augustenborggade 19, 8000 Arhus C.

tlf 06-140100.

06-1646.83A

Formand, Hanne Kunde, B0gevej 7,8260 Viby J,

Se kret e r , J6n Svane, Hasle Ringvej 113, 8200 Arhus N,

Bestyrelsen :

Indl~g til n~ste blad til redaktionen senest torsdag 1 september r

hvad I synes kan passe til lotteriet. P;'

bestyrelse~

store og sma, modtages .•.

forhand tak fra

Allerede NU ma I godt begynde at t~nke pa JULELOTTERIET. Alle sten,

Husk tilmelding til turene senest 8 dage f0r turen. Ellers er det ikke

til at planl~gge: (N~rmere om tilmelding forrige nr af bladet).

M0derne 10/9, 8/10~ 12/11 og 10/12 er vores s~dvanlige l0rdagsm0der pa

Asby bibliotek, 6g der vil som s~dvanlig v~re mulighed for at k~be

sten i timen f0r m0det, kl 13.30 - 14.30 .

L0rdag 10 december kl 14.30 pa Aaby bibliotek. Julehygge med lotteri.

Kaj Br0sted viser film.

v~rk-Onsdag 16 november kl 19.00 pa Sct Annagades skole. Bytteaften

stedet.

L0rdag 12 november, kl 14.30 pa Aaby bibliotek. Kitty J0rgensen for

t~ller om fluorescerende mineraler.

pa Sk0dshoved. Frokost m. m. medbringes.

L0rdag 22 oktober. Tur til Sk0dshoved. Start kl 10.00 fra Agnete og

Havmanden. Vi k0rer i private biler. Bor man pa de kanter, eller har

man bilen fuld hjemmefra, kan man st0de til kl 11.00 ved Hotel Broen

L0rdag 8 oktober kl 14.30 pa Aaby bibliotek. Kons~~vator S0ren Bo An

dersen fort~ller om og viser eksempler pa pr~parering af fossiler.

L0rda~tober. Tur til Lyby og Erteb0lle ved Limfjorden. Start kl

8.00 fra Aaby bibliotek. Mulighed for at finde forstenet tr~, pyrit og

s0pindsvin m. m. Vi k0rer i private biler. Frokost m. m. medbringes.

Mandag 12 september abner v~rkstedet igen. KL 19.00 pa Sct. Annagades

sko le ,( Se inde i bladet ~ - er og se omtalt forrige nr).
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