
Skrivekridtet indeholder rester af flere forskellige bl~k-sprutte-for

mer. Ammoniter er hyppige i lag fra jordens middelalder (trias~jura-

Vor k~re l~ser viI sikkert erindre, at vi i sidste nr af STENHUGGEREN

bra~te f0rs~e del af denne artikel. Her f0!ger nu resten

(afsluttes)SKRIVEKRIDTET ved MAR lAGER FJORD II

Peter M Christensen

Da jeg f0r har v~ret heldig at finde nogle dejlige granater, ville jeg

pr0ve lykken igen. Jeg k0rer forbi Sagrende station og stiller bilen

lige efter broen og gar sa ca 200 m op ad vejen mod det danske astma

hjem. Derefter drejer jeg ind i skoven og gar op mod toppen N0-lig

~etning i ca ~ time. Her kan man se granaterne sidde i klippen.\_, .

Efter en formiddag med sved pa panden og med 4 0delagte meJsler havde

jeg et par handfulde granater. Ikke aIle var lige fuldendte, men dog

ret gode, sa jeg synes, det var besv~ret v~rd.

Det er en dejlig by og et godt omrade, for man finder h~sten altid et

eller andet ved nogle af de gamle s0lvminer. Desv~rre var det i ar ik

ke muligt at k0re derop i bil, og skiliften var under reparation, sa

vi11e man der0p , mat te m~ n ga .

Der er dejligt i Norge, og af mange dejlige steder synes jeg, man

skal bes0ge det sted, hvor man har hevet 1.350.000 kg s0lv op af jor

den, nemlig ~ongsberg~

KONGSBERG
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-_
\.._

----------------~----------------------------------------------------

S T E N·I{ L U 8J Y S I{

medlemsblad

for

S TEN H. U G G ERE N



Og sa andre interesser knytter sig til dette scene r-i . Det ken .nzevnes ,

De mange f or s ke lLi g e fossiler er beskrevet i mange ef hand li r.ger- og a r-:
tikler. En god litteraturlistE kin findes i H. Wienberg Rasmussen:

Danmarks Geologi, (GjellErup).

Hvirveldvr her viEret ret sjiEldne i kridt~avet. Oft est findes fiskeskiEl

- dels an ke lt v is og d-e Ls sam be kLed n i ng af ra r , de r- nok er lev e t af

krobsdyr. Et af de s.ids t e led i hev et.s fodekiEce va r- ogs f d eng e ng _baj-

81'T.8. n;_j d sro s s ka le t bes t e r- af br-us}., e i d et aft est deres tiEr!jer, .1er

fin d 8 S S I)IJ f oss i =- l' t: , I .J: .: . ;. v 7.! kr i dt;e t c" c~e dog SjiEIdne , men s d e i F a k-

sekalken fra dan-etagen er almino91ige.

En t red i8 b 1iB ksprut tefcrm er naut i 1er .le , d ere r niEsten udd ('lde. 0e fin

des i det ~ncjs~e ocecin. I kridttiden levede der ogsa nautiler. og

Fe kse- ke lken fT"'0 r.1j""-'3t2g;;,:n f i no ss de ofte sam fossiler. I skrivekrid

tet er nautiler meget sj~ldne : Jeg har fundet §t eksam~laI' kridt

graven. Nautiler har sam ammoniter en spiralsnoet sk~l, men med simp-

lere skilleviEgge mallem kamrene. ~

hv o r+r-e v.st t e Lys e ne :\'cmm,;~~.p~ e t 'viEttelys ke n man se aftryk af blod

kar, s~ det har viEre~ en del af et indrd ~kelet has dyret. Et sadant

indre kalkskelet Ldog uden vartt e ly s ) kerides fra de nulevende 1CJ-armede

b Laikspr-ut t er , sep ia og 10 1ig o , I d et a:;ldst e ·skr iv e kridt (M2Jn og ,11.1-

borg) er belemnitter almindelige, mens de er sjiEldne i det yngste. Ved

Mariager fjord er dar fundet to arter af belemnitter.

belemniterne,'SamL~~~g udd0d3 on anden star gruppe af bliEksprutter,
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-kridt), men ice:. danske skrivekridt 5r d9 dog ret sjiElcine, da deI'es

sk~l er opbygget af aragonit. i dst alleryngste skriv9kridt (Stsvns

klint og Mariager-egnen) er de DOg ret e Im i no u Li g e , og det e r- ikke

mindst arnmoniterne, der g0r Dania's kridtgrav sp~ndende. Ammoniter er

bliEksprutter med spiralskruet skal. De st0rst~ skaller blev 2,5 m i

diameter. Ammoniterne fra Mariager-egnen er dog a+ mere beskeden st0r-

r-elss - op til ea 5 em = , 'og de er sa led es nok sa praktiske at trans

port8r~ hjem ! Ammoniter kunne triEkke sig ind i deres skal og lukke

efL~~ ~i~ ~6d at tadelt lag, der passede til skallens mund~ng. S~denne

l~g k2Jd3S aptychus, og de findes ret ofts, ioet de 8C opbygget af

kalkspat og derfor bedre bevares. Den hyppigste ammonit er scaphites

const~ictus, mens andre arter er m~get sjiEldne. Ammoniterne i det yng

ste skrivekridt er de sidsts repriEsentant3r for en gruppe bl~ksprut~

ter, der omfattede i tusindvis af arter, idet aIle ammonitsr udd0de

ved overgangen fra skrivekridt til dan. I kridtgr3ven kan man se denne

avc,rgang.



1 . K0b ved en materialist f eks 500 g alun, og

2. 100 g ehromalun

3. ::ind 8r 2 - 3 tomme, rene s y Lt e t e j s -: eller

f-Jenkcgningsglas a ea 3/4 - 1 liter, - samt m~-

ske a1: par mi ndre glas a ea 1/2 liter.

4. L6V en bej Le som vist pa figuren, der ken sta

p~ bunden af et af de store glas.

5. KlZlbet ea 20 - 30 em langt latoratorietermome-

--- rl
(, Den f~lgende opskrift drejer sig derFor kun her-

OrT;. - G0R SALEDES :

='

'f
- I
~

.. r -

rzr=r=>:

'Med en vandig 0 af et s~dan~ stof som udgangspunkt er der to mader at

f~ udskiit xx pa: 1 1 ved afk0ling af o-en og 2) ved inddampning af o.

N~rv~rende referent har kun pr0vet metode 2) - og kun med et stof, der

best~r af en sk0nsom blanding af alun, KAI(SO~)2,12H20 og

\_, ehromalun, KCr(S04)2,12H20

N~r fast stof dannes af en smeite eller af en 0, sker det normalt ved

at cer dannes xx. S~IBdes er de sm~ atomers/moiekylers natur. Som of

test g~r de proeesser, der bevirk~r udskillelse af xx, dog s~ hurtigt,

at xx-erne bliver meget sma! -, s~ hvis man viI have store xx, er det

i reglen forbundet med store vanskeligheder. Nogle f~ vandopI0selige

stoffer er dog ret nemme at have med at g0re, og s~ kan man jo more

sig med at pr0ve med s~dan et.

F0lgende ud- og sammendrag om dette emne bringes efter opfordring.

Ordforklaring: x = krystal, xx = krystaIIer, 0 = opl0sning.

OM AT AVLE KRYSTALLER

Vi har ~bent Torsdag og Fredag fra ki. 12.00, og L0rdag fra· ki. 9.00 -

L12.30 samt efter f or-udgeen de aftale p~ tIL 06-153414.

fra kr 15.00 pr stk
skiver - 30.00

20.00

F eks Slibematerialer:.

Thulit (en zoisitl fra Norge i skiver
Lapis Lazuli, Afghanistan, B-kvalitet,
oumortierit fra Peru i skiver

Annonee ¢
KJELo ROSE STENBUTIKKEN Borggade 3 8000 Aarhus C
MINERALIMPORT tlf. 06-153414

MINERALER - RA ~oELSTEN - SMYKKESTEN - SJ~LoNE BJERGARTER - SLIBE
SK~RE- oG POLERMASKINER - OIAMANTSK~RESKIVER - SLIBE- dG POLERPULVER

Ingemann Sehnetler
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at Hans Kirk har fu~det inspiration til romanerne "daglejerne" og "de

nye tider" i eementindustrien ved Mariager fjord.
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17., Tag kimene op. UdS0g den paneste af dem og hang den op i b~jlen

16. Kom en 2 - 3 a~ disse x-kim over i D. Lag et stykke rent og ikke

for tat stykke stof (t0j) over og sat glasset et roligt sted, hvor

temperaturen sa vidt muligt er konstant og den samme som der, hvor

du kom x-kimene i. I l~bet af nogle fa dage - og nu kan du jo hol

de ~je med udviklingen - viI vi se vore "kim" vokse, og nar de er

blevet store nok til, at der kan bindes en snor om dem, sa

,turen passer.

15. Dg nu skal vi vare renlige' og omhyggelige: Vask hamd e r- (nu og da\._..

Fjern plastfoliet fra D og smid det vak. Varm 0 i D lidt op - til

1 a 2 0 over stuetemper~tJr. R0r rundt og hold 0je med te~peratu

reno Bliver o-en for varm. sa lad den sta og k01e af til tempera-

14. Pil de enkelte krystaller fra hinanden og uds~g dig nogle af de

st~rste og paneste. Vi kan kalde dem for krystal-kim. Drdet kim er

hentet andetsteds fra og betyder blot, at vi kan bruge dem til at

bygge videre pa.

12. Tag glasset med det, der var C, og ~ald vadsken over i et andet

glas. Denne vadske er, hvad man kalder en mattet opl~sning. Vi kan

-ke Ld s den D. Lag folie over,og sat glasset lidt til side.

13. Skrap krystallerne ud af glasset (dat, vi havde C i) - ud pa et

stykke hvidt papir med en stor avis under.

11. Lag plastfolie over C og sat o-en hen et stille sted med - sa vidt

mulig - konstant stuetemperatur og vent et par dage. Der er til at

begynde med mere alu~, der er i opl~sning, end der kan vare ved

stuetemperatur. Det overskydende stof viI nu efterhanden udskil

les som sma xx, ~~dtil der opetar ligevagt i glasset.

10. Hald - lidt ad gangen - noget af B over i A, indtil du synes, det

har faet en pan farve. Stop ,i hvert f e ld , inden vasds ken bliver ui-V
gennemsigtig. Denne blanding kalder vi C.

et lille glas, - pa samme made.9. Dpl~s 20 g chrom-alun i 32 g vand

Denne opl~sning kalder vi B.

8. Sat A til sid e .

7. Dpl~s JOO g alun i j!2 liter vand i et stort glas : Sat glasset'ned

i en gryde med 50 - 70 0 varmt vand i og r~r rundt, til det hele er

opl~st. Denne opl~sning kalder vi A.

6. K~b en eller 2 glasspatler til at r~re med - ( de er billigere at

knakke end termometeret 1.

4

ter med temperaturomrade f eks 0 - 110 °C.



Dette tredie- ~vn er den feldspat. man h0rer sj~ldnest om. Det er ba

Feldspat er et mineral, vi aIle kender, men de af as, der har pr0vei

at l~se om ~eldspat, har opdag8t, at feldspat er en kompliceret mine

ralgruppe og ikke ~t mineral. Oer er m~ske 2. navne, der kommer almin

deligt frem i litteraturen. Eventuelt n~vnes et tredie navn.

Er vi mon blevet gamle nok til at vi kan k10ve et af de vanskeligerE

sten-komplexer ? - Nu kan vi pr0ve os ~f p~ f01gende indl~g, som vi p~

grund af l~ngden bliver n0dt til at bringe som f01jeton

.Artikel af Jon Svane om

FELDSPATER

HAKON KRISTENSEN, Louisevej 8, Brabrand.

HULLER BORES i STEN. 1 og 1,5 mm. Tr~ffes Torsdag ~g Fredai kl 17~00.

Sven S0nnichsen
Annonce

Fordampningen m~ heIst ikke ske for hurtigt - is~r ikke i ·starten. Oet

er derfor. der skal l~gges et kl~de over. Alligevel kan det meget let

s ke , at andre krystaller begynder at vokse ud p~ bund og sider. Nogl.e

gange er grunden den. at mikroskopiske alun-st0v-krystaller falder ned

i v~dsken. Oet er derfor. man varmer lidt op. n~r arrangementet stil-
\

les an, idet der s~ er en chance for,at s~danne falske kim smelter op.

Den 1ille krystal, vi.anbringer i snoren, g~r det jo s~ ogs~ ud over,

men da den er lidt st0rre, holder den m~ske til det. Ellers m~ man jo

om igen

F~r man lyst til at vide mere am emnet, s~ er der mere at hente i

"Krystallernes Verden" af Alan Holden og Phylis Singer ..Der er i0vrigt

meget mere at hente i denne bog, som - ser det ud til ~ kun har kostet

8,65 kr - om det da kan passe?

forfald.

19. Nu best~r resten af det kun i at holde 0je med udv~klingen i glas~

set de n~ste 6 - 7 dage - eller indtil du synes. din krystal er

blevet stor nok. S~ tager du den op :

20. Opb~var heIst din x i en lille plast-~ske eller pose. Som vi vel

erindrBr. indeholder alun en betragtelig m~ngde krystal-vand. som

forholdsvis' let lader sig t0rre v~k. Sker det. s~ g~r krystallen ~

5

som vist p~ figuren. (Gem fest en • der bliver mAske brug for dem).

18. Varm 0 en anelse op (1/2 - 1 0) og s~t b0jlen med x-kimen i sno

ren ned i O. l.esg ig arr det rene stykke t ej over og sart glasset hen

p~ det udvalgte fredelige voksested. ~ Og



red

Henvendelse des-hjeelpe ham ved at levere materiale til udstillingen:

eng ean de til H. N. pa tlf. 06-921864.

Vi har f~et meddelelse om, at Hilbert Nielsen l~ver udstilling p~ Kolt

~ldreh0jsko1e i Sto~e-Bed8dagsferien, 21-22-23/4 1978. oer viI ogsa

blive mulighed for ~t k0be sten. De faktiske abningstider viI blive

meddelt i dagspressen og m~ske ogs~ i STENHUGGEREN (afheenger af udgi

velsestidspunktet). H. N. haber, at nogle af klubbens medlemmer v i I

UDSTILLING i KoLT

- - Nceste gang gar vi yd er-Liger-e i det e i Ll er-ne , Det anbefales a"-,,

gemme bladene, s~ sammenhangen ikke ga~ tabt :

Perlemorsglans ses ofte bedst pa en f~isk spalteflade.

Den vinkel, spaltef1aderne danner med hinandan, g0r det let at skelne

feldspat fra andre let spaltende mineraler. Calcit s~alter med skeeve

vinkler, baryt har tre retninger, mens fluorit har 4 retninger.

Feldspat har almindelig stenveegtfylde (undtagen ce Is i en l , dvs. ca. 2.6 \.........

g/cm3. H~rdheden efter Mohs' skala er 6 - 6 ~. Feldspaterne har perle

mors- til fedtet glas-glans. Kun meget rene feldspater har glasglans.

De spalter let efter 2 retninger ca vinkelret pa hinanden. De to spal

teflader er ikke helt ens. Den ene er lidt mere mat end den anden. Det

kan man bruge ~il at skelne mellem dem. nar·m~n har to·friske brud at

se pa. De to spalteretninger g0r. at man let kan kende et stykke feld

spat pa stranden, for~i lyset spiller i fladerne. De sider, hvor spal

tefladerne er, far at silkeagtigt skeer, som i seerlige tilfeelde kan

minde om manestenens lysspil - iseer pa en vad feldspat. Dette spil er

dannet ve~ tilslibningen pa sandstranden, men det ~orsvinder desveerre

ved slibning og polering.

Inden vi ser p~ de 2 andre navne, ma vi lige gennemg~ de fysiske egen

.skaber. der kendetegner en feldspat.

barium-feldspat. F0rst med mere end 30 % celsian-indhold kaldes feld

spaten for celsian. Man kan st0de p~ navnet hyalophan. for feldspater

med mellem 2 og 30 ~ celsian-indhold.

2 % celsian-indhold for

indeholderfeldspate~Ren ceisia~ er meget sjeelden, men de fleste

lidt. Faktisk kaldes feldspater med mere end

6

rium-feldspat Eller celsian. Celsian er lys, hvid til, glasklar. Den

adskiller sig fra de 0vrige feldspa~er ved at veere en del tungere.

mens de 0vrige fysiske egenskaber er identiske.



Kass.ererenHusk at skrive NAVN pa indbetalingskortet.

~ed dette nummer af bladet f01ger et giro-indbetalingskort til indbe

taling af kontingent for 1978. Kontingent~t er 45 kr pr medlem og 70

kr for agtepar. I h. t. vedt@gternes §3 skal kontingentet VCEre betalt

inden udg~ngen af februar maned.

KONTINGENT FOR 1978

Bestyrelsen

Jysk Stenklub,

Jysk amat0rgeologisk forening, Aarhus.

Cagsorden .i0vrigt"i henhold til lovene.

8estyrelsen stiller forsl~g am tilf0jelse til klubbens navn:

GENERALFCRSAMLINGEN

Herfra 0nsker vi den nye klub held og lykke

Klubben har ved starten 22 medlemmer, sam den tredie uge i hver maned

m0des pa Skjern bibliotek. "Stenhuggere" er velkomne til disse m0der,

skri~er man. NCErmere oplysninger kan fas ved h~nvend81se til 1) vor e

gen bestyrelse, 2) den ny klubs formand, Mette Clausen 07-362116 Eller

3) sekretCEren, Sonja Oybvad 07-339094.

Interessen for stan breder sig som ringe i vandet. Siden sidst ar der

kommst en ny klub, sam - maske med et islag af humor - har k~ldt sig

SYD-VEST.

EN NYF0DT

hilsan 6esty~els8nlem. Indsendes senest ~-3-78.

Selvom det badste ville vCEre: at hovedat til bl~d8t og bomCErket var

ens, eI' d9t dog ikke n0dvendigt. Derfor ma I gerna sande rTI"3ngeog ogsa

fantasifulde forslag indo Vi skulle jo gerne have ncget at valge imel-

I I Mineraler,

II Fosfiiler,

III fEdelste~ og Stenslibning og

IV 8jergarter.

Oet ideelle bomCErke for klubben, mener vi, viI VCEre ~t, der beskriver

klubbens intere3ser. Oat viI f0rst og fremmest sige:

I april-nummeret af STENHUGGEREN udskrev vi en bom~rke-konkurrance.

Den skulle nu have 'vCEret slut, men da Ger kun er 2, .dar har send t 'for

slag, mener vi, den skal genudskrives.

BOMfERKET IGEN

7



Red~kt0r, Sven S0nnichsen, Regnersgade 9, B260 Viby J, tlf 06-145572.

06-149521.

06-143461.

Erik Jensen, Plutovej B, B270 He j bj er-g,

Dolly Jacobsen, Augustenborggade 19, BODO Arhus C,

Formand, Hanne Kun~e, B0gevej 7, B260 Viby J, tlf 06-140100.

Se kr-et ear, Jon'Svane, Hasle Ringvej 113, B200 Arhus N, 06-1646B3.

Kasserer, Niels Schjeldahl, Birgittevej 6, B220 Brabrand, 06-261210.

rIndl~g til n~ste blad til redaktionen maske senest 15 marts.

L0rdag 7 januar, film kl 14.30 pa H0jmeskolen.

L0rdag 4 febr~ar, generalforsamling kl 14.30 pa H0jmeskolen.

Tirsdage, 3-17-31/1, fossil-studiegruppe-foredrag.

r pasken, tur til Meggen i Sauerland.

De af vore medlemmer, der har intsresser i de andre klubbers arrange

menter, ma selv g0re noget for at holde sig orienteret. Mellelelser

her i bladet er normalt ikke d~kKende, da programmerne modtages af re

dakt~onen sa sent, at vi ikke kan fa det hele med. Til dette nummer

forel iggeOr kun en programstump fra )

DEN FYNSKE STENKLUB

Bestyrelsen

onsdage - 14.00 - 17.00 og 19.00 - 22.00.

Man skal dog regne med, at der er lukket pa helligdage og i hellig

dagsferierne.

og22 .00

Klublokalet i Sct Annagade er abent

mandage kl 19.00

M0delokalet pa Aaby bibliotek er pa s~dvanlig vis abent en time f0r

m0derne : kl 13.30 - 14.30.

L0rdag 11 marts kl 14.30 pa A~by bibliotek. Generalforsamling.

L0rdag B april kl 14.30 pa Aaby bibliotek. Hugo Tuver vil ko~me og

fort~lle om faoetter fra en stenslibers v~rksted.

L0rdag 11 februar kl 14.30 pa Aaby bibloitek. Ny amerikansk film om

sten.

L0rdag 14 januar 197B kl 14.30 pa Aaby bibliotek. Foredrag om de dan

ske strandsten og deres oprindelse af professor"Gunnar Larsen~ Aarhus.

JYSK STENKLUB PROGRAM

B


