
Vort i~dige medlem, Eva·Rudolf, havde med sten fra sin store samling lavet en
flot stand, sam vakte megen o~rksomhed hos de mange bes0gende pA messen. Den
viste, at man ogsA kan finde utroligt meget herhjemme, og var tilsyneladende god
reklame, for der er kommet en del nye medlemmer til klubben.

UDSTILLING AF DANSKE STEN PA RY-MESSEN

redaktionen

Nessen var godt besegt, og der var stor tilfredshed med arrangementet bAde
blandt publikum og de aktive. Det forled, at messen 10b ~t rundt 0konomisk, og
det kan jo da kun glade os, hvis Mette, som med vanlig friskhed var eneansvarlig

for messen, slipper fra det med skindet pA n~sen. Hun har allerede bestemt, at
hun vil preve at arrangere messe ogs4 i 1984 ! : Husk derfor allerede nu at sat
te ~rke i din nye kalender ved 1. weekend i september 1984 !

Denne Arlige stenfest blev scm forventet en succes ligesom de to tidligere Ars
messer i Jelling og i Od~nse. Det var nok et held, at vi kunne v~re indend0rs,
for det bl~ste bravt. Hallen var fyldt godt op - dels af yore kendte danske for
handlere og dels af efterh4nden ogs4 velkendte norske og svenske - selv en finne
havde fundet vej til Ry, - dels ogs4 af byttere, s4 der var nok at se pA og bru
ge lommepengene pA. Der var ogs4 en fin udstilling af danske sten i forbindelse

med en infonmationsstand. Helt specielt havde en gr0nlandsk kunsthAndv~rker slA

et sig ned ved et bord, hvor han sad og tEllede fedtstensfigurer til dem, der
gerne ville have sAdan en med hjem.

OM STENMESSEN I RYHAllEN 4-5/9 1983
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(se videre side 3)Klubbens studiekredse holder m0der pA tirsdage. Emnerne

V~RKSTED OG STUDIEKREDSE

bestyrelsen

Det bliver n0dvendigt for at kunne gennemfere turen, at ca 25 personer melder
sig.til den. Hvis du er interesseret, men ikke har skrevet dig pA ved Iclubmsdet
14/1, bedes du ufort0vet melde dig til Hanne Kunde.

Vi vil meget gerne (I) g0re en bus-tur til Idar-Oberstein i Ar - af varighed ca
8 dage i Kr.himmelfarts-ugen. Pris vil blive beregnet for bus og overnatninger.~
Al fort~ring bliver for egen regning. Oet er meningen at foretage ture med bus

sen ud til stenbrud og fossilomrAde(r) i omegnen. I byen er der desuden sten-mu
seum og sliberier.

TUR TIL IDAR-OBERSTEIN I KR. HIMMELFARTSUGEN

bestyrelsen

Formanden er ikke pA valg denne gang. Af de 9vrige bestyrelsesmedlem.er er Doris
Valgaard og Ingemann Schnetler pA valg. Sv. S9nnichsen modtager iklcegenvalg sam
revisor. Bestyrelsen 0nsker en debat om Dagu og am de forslag til ved~ter for
Dagu, som er fremkommet. Forslag, der enskes behandlet pA generalforsamlingen,
rnAv~re bestyrelsen i ~nde senest 8 dage fer generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

2. Formanden afl~ger beretning.
3. Afl~ggelse af regnskab.
4. Valg af formand (nAr denne er pA valg).
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 4.
6. Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant.
7. Valg af to revisorer (udenfor bestyrelsen).
8. Valg af en revisorsuppleant.
9. Fasts~ttelse af kontingent for det kommende regnskabsAr.

10. Indkomne forslag.

11. Eventuelt.

Der indvarsles herved til ordi~r generalforsamling pA Aby bibliotek lerdag den
14/4 1984 kl 14.30 med dagsorden efter lovene sAledes :

GENERALFORSAMLING

Selcreta!ren

2
Velkommen til de nye medlemmer. sam forhAbentlig fAr megen gl~e af at ~ med
lem af vor klub.



I sidste nr af bladet fik vi gode rAd am, hvordan 0nskede gemmestykker frig0res
fra stsrre eenheder, og forberedte os pA at g4 i krig mod de u0nskede bel~nin
~er : jord, stsv, botanik, usnskede mineraler, st0V og an10bning. Tag eventuelt

~ se artiklen igennem igen ! Vi forts~tter :

Jord og stay

Jord, stsv, ler og sand kan ofte fjernes blot med rindende, koldt vand, evt sup
pleret med ~e og en ~lsd berste. Et sAdant indgreb mA betegnes som s~rdeles
mildt, amend det overfor enkelte mineraler pA det n~rmeste rnA betegnes som en
vendetta! Det er i dette tilfzlde sam alle andre v~sentligt at sikre sig, om
stykket'kan tale behandlingen. For at lette overskueligheden, skal det n~vnes.

at de fleste systematiske mineralbsger (og mange mere eller mindre usystematis
ke) er indrettet i grupper, opstillet efter fslgende kemiske system (senere vil

der blive refereret til denne gruppering) :

1) Grundstoffer (rene stoffer som Sslv (Ag). Kobber (Cu), Guld (Au), Svovl (S)

Artikel af Claus HedegaardBEVARING OG RENSNING AF MINERAlER II

er mineraler, ~elsten og fossiler. V~kstedet er 4bent onsdage og torsdage for
stenslibning og sslvsmedearbejde. Hvis der er nye, som kunne have lyst til at

deltage i noget af dette, kan man henvende sig til et af bestyrelsens medlemmer
og fA nsjere besked am, hvad - , hvor - , og hvornAr -.

rkammerater !
Lidt mere besvarligt er det jo godt nok, men det vil gl~e mange af dine klub-

Der kan nemt blive nogle sten tilovers, nAr der ryddes op i samlingen. Bestem

~ner du dig til at smide det tilo~ersblevne ragelse ud, er det en god ide f0rst
at l~ge dem i din gi-~-kasse og ~te den frem ved et klubm0de. Husk at l~gge

___ ~eddel ved : hvaa det er og hvor fundet. Husk ogsA at fjerne kassen med resterne
efter medet.

OM GI-V~-STEN
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Da op10seligheden i vand (og andre v~sker) sAvel sam reaktionen overfor for
ske~lige kemiske pAvirkninger er meget af~gig af den kemiske sammens~tning, er
det fordelagtigt at have ovenstAende for 8je, da mineralerne indenfor en gruppe
ofte reagerer nogenlunde ensartet overfor en given pAvirkning - fugt, syre, var
me etc. Sp0rgsmAlet om op1oselighed er temmelig komplekst, da alle kemiske for
bindelser (herunder mineraler) i princippet er opleselige. omend- ofte i ringe
grad, hvis oplosningsmidlet er vande Som eksempe1 kan mineralet Baryt, BaS04

2) Su1fider og lignende forbindelsermed Se, Te, As, Sb og Bi - f ex Pyrit FeS2,
Galena PbS og Nickelin NiAs.

3) Halogenider, forbindelsermed F, Cl, Br og I - f ex Halit NaCl og Fluorit
CaF2 .

4) Oxider og Hydroxid~r, forbindelsermed 02- og OH- sam funktionelle grupper
~tit Fe203 ,limonit FeO(OH) , etc.

2- 3-5) Carbonater, Borater og Nitrater, forbindelser med C03 • ,B03 og andre B-O-
grupper og N03- : Calcit CaC03 ' Wightmanit Mgg (OH)6(B03)7.2H20m fl. __

6) Sulfater, Chromater, Molybdater 09 Wolframater, mineraler med S042- , Cr042-
2- 2-Mo04 og W04 sAsom Baryt BaS04, Crocoit PbCr04, Powellit CaMo04 og

Scheelit CaW04 •

7) Phosphater, Arsenater og Vanadater, forbindelser med P043- , As043- og V043-
f ex Vivianit Fe3(P04)2·8H20 , Erythrin C03(As04)2.8H20 og Vanadinit
Pb5(Cl(V04)3) . -

8) Si1ikater, forbindelser med Si-O-grupper f ex Dioptas CU6(Si60,8)·6H20 o~
Chrysokol Cu(Si03)·H20 .

9) Organiske forbindelser, Rav, Asphalt m fl.

r

Der er fri entr~ til udsti11ingen. Fra Aarhus kan man f ex komme til Sksdstrup
fra rutebi1stationenmed DSBs busser 124, 123 m fl, og der kan kares pA alminde-
1ig timebil1et til 4. zone.

Der udstil1es sten, mineraler - delvis fra F~raerne - og fossiler. Herforuden
udsti11es sten-bil1ederaf Dolly Jacobsen 09 malerier af den kendte f~aiske
kunstner Ingolf av Reyni.

Jysk Stenk1ub har pA oven~nte dage udsti11ing pA SognegArden i Skadstrup - 1i
ge overfor kirken. Udstillingen vil v~re Aben kl 11.00 - 18.00 begge dage.
Udstillingensarrangement er lagt i ~derne pA C. Matthes med bistand fra Bodil
Sandergaard og flere andre.
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NAr oplosningsmidleter vand, kan man generelt sige, at op1oseligemineraler kun
forekommer inden for grupperne 3, 5 og 6. Blandt de meget fA undtagelser er
Searlesit (gruppe 8). Indenfor de n~nte grupper er kun en mindre del oploselige
I gruppe 3 er de fleste F-forbindelseruop10selige,medens de fleste C1-, Br- 09

n~nes. Nonmalt anser man det for at v~ uoploseiigt,hvad der, som vi skal se,
ogsA er en rimelig antage1se i denne forbinde1se. Faktisk er det muligt at op10-
se 1 9 Baryt i ca 412 liter rent vand ved 200C. Da 1 9 Baryt er meget lidt, og
da man normalt ikke bader sin Baryt i s4 meget vand, vil man med sindsro kunne
vaske sine Ba~tter mange gange, uden at det kan seSe Af praktiske grunde vil
der i det folgende kun blive skelnet mellern"oploselig",der vil st4 for letop
l0selig, a1ts4 det forhold, at et mineral kan op10ses i relativt stor ~gde i
et forholdsvis lille v~ske-volumen, eller i det mindste p4virkes i v~sentlig
grad ved kontakt med oplosningsmidlet- oftest vand, og "uoploselig", der vil
stA for, at mineralet ikke er oploseligt i ~nev~dig grad - som Baryt. I til
f~lde af tvivl og i g~seti1f~lde betragtesmineralet altid sam op10seligt.

roei @~d~u ikke har f4et.

Kassereren h~ ~keligste vis meddelt, at han agter at omdele ~irG~lank~~~~~
ved modet 14/1. Om alt gAr vel, hl~~et V~·e lndlagten til hver af d~

ARSKONTINGENTET

ps. Ring 1ige p4 253210 og aftal tid.

pe diy, og-du er ogs4 velkommen til
"kunn at kigge.

··i ~+ ....~1_
lor I' U_ ••"'u; • -

Vi ses p4 klubmoderne, men du er ogs4
velkommen.p4 BIRGITTEVEJ6 hvor
vi i ro og mag kan tale om dine onsker,
det v~re sig et udsegt mineral eller en
slibemaskineeller m4ske en sten til at
slibe.

VINiels SchjeIda'"
8irgittevej 6-8220 Brabrand. Danrnarit

TH.06-25321O Giro,2330601

International Minerals & Gems
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Er mineralet·ucplaseligt, kan man bare kla pA med vand, der vil fjerne meg·et0-
verf10dig snavs. Som regel leanman anvende s~e - hAnd~ eller brun s~e er
fortrinlig - • omend man bBr passe pa med gruppe 9, ligesom man i enkelte til
f~lde leanfa en misfarvning, grAfarvning, is~r hvis man bruger varmt vand og en
kraftig s~eoplBsning, men generelt er der ikleenoget at v~e bekymret for. Er
man en pernittengryn uden lige, og det slcalman da have lov til at v~re,.leandet
Y~re af interesse at vide, at zeolitter, der hBrer til i gruppe 8, besidder sA
kaldt ion-bytter-effelet,der muliggBr stofudveleslingmellem mineralet og vandet,

Man kan naturligvis ofte v~e i tvivl om, om et mineral er oploseligt, da der
som ~nt er undtagelser fra oven~nte. Oet kan v~e, at de bBger, man bruger,
iklee~ner noge loselighed. Apropos boger: Klockmanns Lehrbuch der Mine-
ralogie af P. Ramdohr og H. Stru~z kaR--anbefales. Den er systematisle- inge~ _
billeder ! - og meget omfattende. Ofte n~nes oplBselighed sAvelIsom reaktion o-
ver for syre. Desv~rre koster den ca. OM 170,00. I nogle ·bogerkan man ikke finde
den kemiske formel, hvorfor ovenstaende opstilling ikke hj~lper stort ! Desv~rre
findes ingen gode, generelle og let til~gelige oploselighedsprBver, men ofte
er det en hj~lp at smage pa et lille hjorne. Hvis det har en smag, salt, bittert
ssdt, metallislceller an~et, er det oplsseligt. Hvis det ikke smager af noget
bortset fra snavset pa overfladen, er det formentlig uoplBseligt. NAr man har
konstateret, om det pA~ldende mineral er oploseligt eller ej, leanman overveje,
hvad man sa skal gsre. De uoplBselige udgBr langt stBrsteparten af alle minera-
ler.

Gruppe 6 er ogsA lidt blandet. Som regel vil de oplBselige mineral~ ~~ sulfa
ter, S04-forbindelser,men af disse er ogsA kun en del oplBselige, medens mange
er uoplsselige, is~r forbindelser med Ca, Sr, Ba, Pb med flere. Forbindelser med... ' ~
Na, K, Mg, Fe, Ni~ Cu og Zn vil oftest v~re oplsselige eller i hvert fald pAvir-
kelige af vand._.

SalmialcNH4Cl
Carnallit KC1·MgC12·6H20

Villiaumit NaF
Halit NaCl
Sylvin KCl

gruppe 5 er co32--fOrbindelser generelt uoplBselige. Undtaget er forbindelser
med Li, Na, K, Rb, Cs og NH4, der alle er oplBselige, nitrater~ N03-forbindelser
er alle oplBselige, medens Soraterne, B033- og andre, er en blandet fornBjelse,
da nogle er oplsselige og andre uoplBselige, generelt mA siges, at de oftest pA
virkes af vand, hvorfor forsigtighed med enhver form for fugtighed mA tilrAdes.

6
I-forbindelser er oplBselige. Br og I er begge u~lmindelige mineraler. Forbin
delser med Sly Pb, SBlv Ag og KviksBlv Hg er generelt ogsA uoplBselige. De vig
tigste almindelige oplBselige mineraler fra gruppen er :



Her rna vi desvzrre afbryde aftiklen, men kan gl~de yore renselystne lzsere med,

at der forventeligt bliver plads til et nyt spzndende afsnit i nzste nr.

Man lagger stykket ned i apparatet, der er mere
eller mindre fyldt med vzclske. trykker pA start
knappen. hvorefter tingesten star og hviner i
1 - 15 minutter. afha!l1gigaf, hvad man giver den

besked pA~ 5 minutter vil ofte v~re passende.

Hvis man stAr med et bledt stykke eller et stykke. der har nalekrystaller eller
andre skrebelige strukturer, kan man ofte med held rense det i en ultralydsren
sere Denne kan selvfelgelig ogsA benyttes til at rense mineraler. der er stzrke
nok til at blive barstet , ofte med fremragende resul tater , iszr hvis stykket
rummer mange hulheder og vanskeligt tilgrengelige kroge. Et sAdant apparat er of

te ledsaget af en instruktionsbog. der naturligvis rna felges, men generelt gzl

der felgende:

Hvis man benytter nylonberste, skulle der ikke vzre fare pA fzrde, nar man an

vender ovenstAende, men metalberster, stAl- og messingberster, rnAgenerelt fra
rades. Hele den foranstAende svada har kun haft til formAl at opridse nogle ge
nerelle principper og'bemzrkninger og har vel nzppe fert til andet end, at man
ger, som man plejer : man skrubber stenen med skurebersten ude i kekkenvasken,
- eller man har fAet den lagt til side enten som skrebelig, bled eller oplese
lig. Interessen samler sig naturligvis om denne bunke, da det er her, problener-,
ne ligger. De blede og de skrebelige kan behandles nogenlunde ensartet. Undta
gelsen er, at man skal lade de skrebelige ligge helt ubehandlede. hvis de falder

fra hinanden eller smuldrer kraftigt ved berering. f ex kaolin.

hArdhed mindre end 3: ingen berste.
3 - 4: berste anvendes med stor forsigtighed.
over 4: ga bare til makronerne.

SpergsmAlet om at anvende berste afhznger selvfelgelig af selve stykkets karak
ter. Er det skrebeligt, nAlekrystaller, porest eller lignende, rnAman naturlig
vis ikke bruge berste. Man skal ligeledes tage hensyn til hArdheden. Som tommel
fingerregel kan anvendes felgende

7
uden at mineralets s,truktur a!I1dressynligt. I praksis har det na!ppe nogen rele
vant betydning, men sAfremt man principielt ikke vil a!I1drepA kemien i sine mi
neraler - uden hensyn til, hvor ubetydelig a!I1dringenend mAtte vzre - er man

henvist til at vaske sine zeolitter i destilleret vand (ikke demineraliseret !).
SAfremt man ensker at praktisere dette princip, og sAfremt man har mange zeolit
ter, vil man hurtigt opdage, at det tenderer mod ekstravagance pa grund af pri
sen, selvom denne kun er nogle kr pr liter.



06-270247
06-937113Redaktor, Sv. Sonnichsen, Agernvej 115, 8330 Seder

06-227304
06-149521
06-110041
06-467282

tlf 06-140100Formand, Hanne Kunde, Bogevej 7.8260 Viby J. (Dagu-repr.)
SekretEr. Doris Valgaard, Skolevej 2F. 8250 Eg4
Erik Jensen, Plutovej 8. 8270 Hojbjerg. med1em af best.
Jorgen Borup. TeglgArdsvej 27,8270 Hojbjerg. med1em af best.
Kasserer, Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 lang!
Jysk Stenklub, giro 1217380, Fuglebakken 14, Stevnstrup. 8870 langA
Bladfordeler, Grete Rasmussen, Elverdalsvej 31,8270 Hojbjerg

Indl~ til ~ste b1ad forberedes NU og tilsendes redaktoren senest 15/3 1984 !

bestyre1sen
Til klubmoderne medbringer vi selv te/kaffe, bred og service.

Til turene medbringer hver enke1t graveredskaber, hamre, poser, smA ~sker til de
finere ting, etc - selv ifort fornuftigt fe1tant~.

Ti1melding til ture : Senest 1 uge for til Schnet1er el1er Kunde.

Lo 16/6 kl 8.00. Tur til Trellenes, Afgang fra Viby Torv i private biler.

I Kr. Himme1fartsugen. Tur til Idar-Oberstein ? - Se herom inde i b1adet.

--lo 12/5 k1 08.00. Tur ti.1Fur. Afgang fra Viby Torv i private biler.

Lo 28/4 kl 08.00. Tur til Gram. Afgang fra Viby Torv i private biler.

Lo 14/4 kl 14.30. Klubmode p4 Aby bibliotek. Pou1 Pedersen holder foredrag om
basilisk pulver og romanske stenbi11eder.

Lo 10/3 kl 14.30. K1ubmede p4 Aby bibliotek. Generalforsam1ing. Se mere udfor-
1igt om denne p4 b1adets side 2.

Lo 25/2 kl 14.30. Klubmode p4 Aby bibliotek. Der byttes stene

Lo 11/2 1984 k1 14.30. K1ubmede p4 Aby bib1iotek. Gu1dsmeden Erling Borup for
tEller om : Guldsmeden 09 Idelstenen.

Ved klubmaderne p4 Aby bibliotek er der 4bent i lokalerne kl 13.00 - 14.30 for
bytning af sten, handel og privat snake Tiden kl 14.30 - 15.00 er reserveret til
klubmeddelelser og anden mere officiel snake Herefter, kl 15.00 - - folger fore
drag, film eller andet.

PROGRAM FOR JYSK STENKLUB
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