
Det var s~rdeles ~nt sagt ! - Tak kCE!reGrete !
Kun synes jeg, at takken i h0j grad rnAudstroEkkestil Niels. Eva, bestyrelsen
gennem tiderne og de mange, der, ogsA gennem tiderne, er kommet med lCE!rdeog
muntre indl~g til bladet. Oet v~re herved gjort ! - Oet, det drejer sig om, er
jo, at der er noget at skrive om, - at der er l;v i klubben ! Det synes jeg, der
har VCE!ret- Lad os se til, at det fortsCE!tter! red. Sv Sonn;chsen

Grete Rasmussen

~Ul
Dt skal have en stor tak, og vi ved. at vi har kammeraterne bag os, nAr vi siger

He is a jolly good fellow! Tak Sven !
Vi hAber, at du vedbliver at slrge for, at vi har et blad langt fremover !

Sven, du har med goodwill redigeret bladet dygtigt og med lune gennem 10 Ar. At
det ikke altid har v~ret lige let, aner vi af de smA hjertesuk, du af og til kom
med, - f eks at der er plads i bladet, hvis der er nogen, der har noget at be
rette om eller andet, der kan have fCE!llesinteresse for medlemmerne. Et blad
har jo som regel journalister, der bringer forskellige nyheder, men du rnA for
det meste stA for det hele.

Sagt ved generalforsamlingen og modtaget som indl~ til bladet:

~re redaktlr ! - Efter at.vi har l~st i de gamle Argange af Stenhuggeren, ser
vi, at du og bladet har rundet en mile~l den 1. april. - Ja. ja, tlV en kende !
Det er jo almindelig skik her i landet, at man narrer venner og bekendte aprils-'
nar den 1. april. Dette har nu ikke v~ret tilf~ldet her.

STEUHUGGEREN FYLDER 10 AR
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En aflagt tandl~geboremaskine kan Klare den sag, men det er vel endnu de f~rre
ste, der har en sAdan staende derhjemme ! ? - Vi har tilf~ldigt erfaret, at et
af klubbens medlemrner,Jesper Koed, Hestehavevej 25, 8270 Hajbjerg,tlf 06-275364
har en, - har tid til at lave flere huller, end han selv skal bruge (0,5 - 3 mm)
,- og mangler lommepenge. I rnA selv finde ud af, hvad et hul stAr i. red

BORING AF SMA HULLER I STEN

Doris Valgaarddre travle hverdag.

Kom ud af busken alle I, som gerne vil nyde, men I rnAogsA yde pA ~n eller anden
made. Der rnA sidde nogle medlemmer, som har noget pA hjerte og tid til at gore
et eller andet for os allesammen. Oet er kun lykkedes at fA ~n studiekreds p!
benene i Ar, maske fordi nogle ved meget og andre ~sten ingenting, men alle er
jo amatarer, sa ved f~lles hj~lp rnAvi da kunne l~re hinanden lidt. Den aktive
del af medlemmerne rnagore noget for at fA den mindre aktive del med! Vi 'rnAda
i f~llesskab kunne finde p! noget. Kom med nogle forslag til udflugter og f~
drag. Hvis I Kender en, som kan for~lle et eller andet om sten, sA lad os det
vide. Vi stakkels bestyrelsesmedlemmer kan ikke trylle og levere hele underhold
ningen. Oet er trods alt et fritidsjob, som skal passes ind i vor mer eller min-

Fra starten var medlemmerne virkelystne og energiske. Siden er medlemstallet
blevet mangedoblet, men aktiviteterne er mAske ikke blevet foroget tilsvarende.
Snarere tv~rtimod. Vi fAr et stadig st0rre antal mere eller mindre stenglade
passive medlemmer, som nok er flinke til at komme pA moderne (vi har et fint
fremmode p! yore l0rdagseftermiddage), men det kniber lidt med deltagere p! yore
ture ud i naturen.

Kan alle disse interesser forenes? Hidtil har balancegangen mellem disse fur~~
t;oner fungeret fint. Enkelte har fra tid til anden h~vet en kritisk rost om ~
del af klubbens aktiviteter, som de nu ikke selv havde interesse for, men vor
steninteresse er sA tilpas sn~ver i en by af Arhus's st0rrelse til, at alle ak
tiviteter nodvendigvis b0r v~re ligeligt repr~senteret.

Fra at v~re en lille flok entusiastiske medlemmer i 1972 er klubben nu vokset
til ca 170 medlemmer. Alle disse medlemmer har tanker og forventninger om, hvad
klubben kan tilbyde. Nogle ~nsker en klub, hvor mineralnavne, formler og geolo
giske processer er det centrale. Andre har kun interesse for form og farver,
nogle vil kun slibe sten, og nogle interesserer S1g kun for fossiler. Heldigvis
er der nogle, som kan kapere (og tolerere) det hele. Andre onsker at tr~ffe nye
mennesker med samme interesse for sten, som de selv har. For mange af dem er
klubbens sociale funktioner lige sA vigtige som den faglige.

ET HJERTESUK FRA BESTYRELSEN
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Diskussionen om DAGU var af bestyrelsen t!nkt inddraget i formandens beretning,
hvilket viste sig at v~re en uheldig disposition. Der var mange indlag imod DAGU
og nogle fA for, men der blev ikke truffet nogen beslutning, idet krav om den
imedesete afstemning om ind- eller udmeldelse blev afvist. (Der er nu indkaldt
til ekstraordi~r generalforsamling herom Le 13/4 85).

H. Koch holdt en ~ tale for Hanne Kunde, og Erik Jensen overrakte en sammen
plantning som pAskennelse af Hannes virke for klubben. Sv Sennichsen

• • 9.407 kr
212 kr

10.698 kr
10.486 -

212 -

indtagter i 1984
udgifter i 1984
overskud i 1984
formue pr 1/1 1985

Jergen Borup blev valgt som dirigent. Formandens beretning om Arets begivenheder
blev - uden indslaget om DAGU - godkendt. Formanden gennem 8 Ar, Hanne Kunde,
gik af. I stedet valgtes J6n Svane til denne post. Erik Jensen og Jergen
Borup blev genvalgt til bestyrelsen. Suppleanter blev Anker Svendsen og Inger
Clausen. Revisorer genvalgtes: Carl Matthes og Aage Hansen, supple Kaj Brested.
Kontingentet blev fastsat ~dret til 50 kr for enlige og 80 kr for "agteparu•

'-- Klubbens ekonomi: formue pr 1/1 1984 9.195 kr

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 9/3 1985

STENBUTIKKEN er nu at finde pi den nye adresse
- se ovenfor. Du er velkommen til at besege os
, men ring venligst til os ferst !

MINERALER - SMYKKESTEN - SLIBE- OG POLERPULVER
RA .mELSTEN - SLIBE- SK.6E- OG POLERMASKINER
SJlLDNE BJERGARTER DIAMANTSK(RESKIVER

Kresten Koldsvej 38, Abyhej
Aarhus 8230, tlf 06-253471

.KJaD ROSE
MINERALIMPORT

______ ~STENBUTIKKEN. _

~----.Annonce
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Uonskede mineraler. En af de hyppigste teknikker til kemisk rensning af minera
ler har allerede v~ret antydet : syrerensning. Mange minera1er plvirkes i sterre
eller mindre grad af syrer. Det kan v~re en hj~lp at vide, at f. ex ca1cit bru
ser kraftigt med fortyndet saltsyre. Genere1t kan om de forske11ige grupper si
ges:
Gruppe 1, grundstofferne. Nogle, is~r meta11erne, plvirkes i ~ent1igt omfang,
i~r af de sU!rke syrer og visse syreblandinger. (Mere om syrestyrke senere).

BEVARING OG RENSNING AF MINERAlER, AFStnT VI - fortsat artikel af C1. Hedegaard

Kursusleder er Flemming Gejl Serensen. Kursusafgiften er nhv 190 09 160 kr,. Er
du interesseret, skal du melde dig og beta1e 14 dage fer kursets start. Sko1e
foreningens formand er Karin Bach 06-550491 - sko1eleder Peter Hei1esen pi 06-
531213 (k1 15-19). "-'

red

Det ser ud til, at stenslibning er ved at blive en almindelig udbredt folkefor
lystelse. Det er kommet os for ere, at nu ogsl Hundslund aftenskole vil gl ind
for stenslibning og selvarbejde. Oer er planlagt kurser slledes

Le-So-Ma 25-26-27/5 k1 9.00 - 16.20 - stens1ibning.
Fr-Le-So 23/8 k1 18.00 - 21.35 & 24-25/8 kl 9.00 - 16.20 - selvarbejde.

WEEKEND-KURSER PA HUNDSLUrm AFTENSKOLE

Sv Sennichsen

Modet forleb noget stormfuldt, men nu fik vi da den afstemning. og det fortjener
formanden tak for.

33 stemte for fort~ttelse i DAGU pi det foreliggende grundlag.
15 stemte for udmeldelse af DAGU,
5 stemte blankt.

Ved rundskrivelse blev der af bestyrelsen indkaldt til ekstraordi~r generalfor
samling for at fA konstateret, om JYSK STENKLUB pA grundlag af de nye ved~ter
for DAGU kan v~re medlem af denne organisation. Udover bestyrelsens dagsorden
var indgivet forslag om udmeldelse af DAGU. Der blev rejst kraftige indvendinger
mod de nye vedt!gter - is~r pi grund af, at det menes, at DAGU-vedt!gternes §7
stk 1 (om mandat til DAGU-repr~sentanten) kolliderer med· yore egne loves §5.
Formanden indrommede, at der her var vanskeligheder, men mente, at det enskede
mandat kunne opnAs pa generalforsamlingen forud for hvert DAGU-mede, og ville
gerne v~re med ved den endelige udformning af vedt!gterne og se, hvordan det kom
til at fungere. Herefter foretoges afstemning med felgende resultat:

4
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Gruppe 2, sulfider etc. Disse plvirkes i vidt omfang, enkelte dog ikke af meget
svage syrer.
Gruppe 3, halogenider. Kun de f~rreste pAvirkes af svage syrer. Enkelte viser
ubehagelige sidereaktioner med s~rke syrer.
Gruppe 4, oxider. Denne gruppe er lidt problematisk, da de fleste mineraler tA
ler selv s~rke syrer, men iser mangan-{Mn)-forbindelser vil udvise en aparte
opfersel sammen med syre. Verst er det, hvis de legges i saltsyre, HC1,aq, idet
der vil udvikles chlorgas, C12 ' der bortset fra at vzre sundhedsskadelig, kraf
tigt lokalirriterende selv i meget smA ~gder, ogsl angriber i~r metaller i
omgivelserne. Dette forhold behever ikke vere grund til starre bekymring, da man
jo har bestemt alle mineraler, og dermed ogsl Mn-oxiderne, inden stykket l~
ges i syre. Skulle man ikke desto mindre have overset noget, er d~r d~n
formildende omstlndighed, at chlor lugter meget kraftigt - som svommehal - selv
i forsvindende, uskadelige mEngder. Dvs, meder man pludselig en kraftig chlor
lugt (ikke at forveksle med lugten af.syren) i ~rheden af syrekarret, skal man
blot tage stykket op igen. Brug gummihandsker.
Gruppe 5, carbonater angribes altid af s~rk, varm syre, men ikke altid ~vne
verdigt af kold, svag syre. Borater angribes stort set altid, nitrater aldrig,
men de er til gengeld vandopleselige.
Gruppe 6, sulfater angribes normalt ikke af svage eller middels~rke syrer - de
vandopleselige sulfater undtaget. Chromater, molybdater og wolframater angribes
i vekslende grad ogsl af svage syrer, men spergsm4let er sjeldent relevant, da

Vi holder formentlig ferie i hele juli
mAned.

Og sA ensker vi god jagt i sonmerferien.

Mellem IIl9derneer du velkonmen pA Bir
gittevej 6, men det vil nok v~re for
nuftigt at ringe ferst for at v~re sik
ker pi, at vi er hjemme.

HUSKAT
ringe, hvis der er specielle ting, som
du ensker, vi skal tage n~d til mederne.

vI Ni." Schjeldahl
Birginevej a ' 8220 Brabrand, Oanmark

TIf. 06·253210, GIfO: 2330101

International Minerals & Gems
_ Annonce

5



6. Ethandisyre, oxalsyre, (COOH)2 anvendes til serlige formal. Herom senere.

7. Saltsyre, HC1,aq - op til 40 w-t. En sterk syre med mange anvendelsesmulighe
der. Billig. Giver sj~ldent tungt opleseligt bundfald. Mindre lokalirriterende
ved sUEnk end de to folgende. Er i stand til at oplese simple sulfider af anti
rnon,Sb , wismut, Bi , cadmium, Cd , jern, Fe , mangan, Mn , og zink, Zn, oxi
der af mangan, r~n(OBS - udvikling af chlorgas), tildels af jern, zink m. fl.,
magnesium, Hg og Aluminium, Al -hydroxider, n~sten alle carbonater, mange bo
rater, phosphater, arsenater og vanadater, herudover wolframater og molybdater
af calcium, kobber og jern.i form af Fe(III) samt visse basiske su1fater. Endvi
dere oploses visse silikater, der har et lavt SiOZ-indhold, is~r sakaldte ortho
silikater og aluminosilikater. ( - forts~ttes i ~ste nr - kanske. red)

5. Phosphorsyre, H3P04,aq. Middelsterk syre. der desv~rre som regel giver tungt
oploseligt bundfald.

4. Citronsyre. (HOC(COOH)(CH2COOH)2) • Kommentar som for nr 3.

3. Methansyre. myresyre, HCOOH,aq • Ringe praktisk anvendelse.

2. Ethansyre, eddikesyre, CHlCOOH,aq - Op til 32 W-S. Stor anvendelighed - syren
oploser calcit. Eneste ulempe er, at der nemt udf~ldes uoplese1ige forbinde1ser,
i~ calciumacetat, Ca(CH3COO)2 ' hvorfor samme syre ikke bar anvendes til for
mange opgaver. Det er bedre at bruge lidt mindre syre af gangen og skifte 11dt
oftere. Iseddike er det samme - her er koncentrationen blot sterre.

1. Ku1syre, H2COl,aq - I praksis v~rdiles. Billigste kilde vil y,ereDansk Vande

Pi nuv~rende tidspunkt vil det v~re pa sin plads at ~ne lidt om syrers styrke
og anvendelighed. Nedenfor er anfort en liste over en del af de a1minde1igste
syrer, dvs syrer, man kan skaffe sig uden urime1ige udgifter el1er overdrevent
besv~r. Enkelte af syrerne har ingen el1er kun ringe anvendelighed, men er ikke
desto mindre medtaget for fulds~dighedens skyld. Idet koncentrationen holdes
udenfor. er de svageste ~nt forst, de sterkeste sidst :

6

der kun er fa mineraler i disse grupper. og de er som oftest fritvoksende. dvs
der er ikke behov for at fjerne omgivende mineraler.
Gruppe 7, Phosphater, arsenater og vanadater opleses altid af sterke syrer, men
ikke altid af svage syrer.
Gruppe 8. I praksis ~fter interessen sig ofte om denne gruppe, da de fleste af
mineralerne er syrebestandige. 81andt de fa undtage1ser er fex humit, chondrodit
norbergit m. fl. fra Pargas, Franklin, Paterson og andre steder. Ofte vi1 det
v~re en god ide at konsu1tere K10ckmanns Lehrbuch der Minera10gie, idet denne
bog ofte omta1er reaktionen overfor syre.



Nu vil den gamle redakter ikke mere. Samme vil derfor, nAr dette b1ad er udkom

met v.!re at betragte som afgAet. - m. v. h. og tak for den tid!

redacteur emeritus, Sv. Sennichsen

PERSONSKIFTE I BLADSTABEN

redNUU~1IT•navneforandring til
Oet gren1andske mineral NUUKIT, anme1dt sidste nr, ser nu ud til at have taget

NUDEMIT • NUDEDIT !

redDer pAgAr ogsA stenmesser Finland.

5-6/10. VNsterAs, Sverige. - I St. I1ians sko1a - mod Va1lby frAn centrum.

27-29/9. Moss, Norge. 60 km S for Oslo. Nordisk Minera1messe.

31/8 - 1/9. Dansk Mineralmesse i Ting1ev, Danmark. Sperg om videre i klubben.

1-2/6. VArmesse 85 i Framhallen, Larvik. Sperg evt om ~rmere i klubben.

20-21/7. Fro1and, Norge. 280 km SV for Oslo. 12 km NV for Arenda1.

15-16/6 1985. STEN och MINERALMASSAN pA Brusala Loge, Kopparberg.

STENMESSER

reddet ! LAneren bedes straks meddele til E.J. og levere tilbage.

VKRKSTEOET. Erik Jensen har tilbudt at v~re tilstede p! slibev~rkstedet ogsA
tirsdag formiddage for at fordele presset. Hvis nogen vil benytte sig af dette
tilbud, kan man ringe forud til E.J. og afta1e. RYSTEPUOSEREN savnes pA v~rkste-

Bestyrelsen
medet er forbi.

Handel og bytning af sten foregAr i timen fer medet (13.30 - 14.30) eller nAr

Husk! Vi medbringer selv kaffe, kage, kop, tallerken og lignende - undtagen til

julem0det, hvor vi kun skulle huske kop.

Le 14/12 kl 14.30. Klubmede p! Aby bibliotek. Oet Arlige julem0de med lotteri,

kaffe og kage. Hvis I har noget, som I gerne vil give til lotteriet. er I vel

komne. Alle i bestyrelsen tager imod. Husk kun kop.

Her p! side 7 kun den stump af programmet, der ikke var plads til pA side 8.

pROGRAM FOR JYSK STENKLUB
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Kasserer. Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 Lang! 06-467282

Jysk Stenklub, giro 1217380, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 Lang-

81adfordeler, Grete Rasmussen, E1verda1svej 31, 8270 H0jbjerg 06-270247
Hcdaklor, Sv Sonnichsen, A~ernvej 115. 8330 Seder 06-937113

tlf 06-210606
06-227304
06-149521
06-110041

Formand, Jon Svane, Skejbyvej 36, 8240 Risskov
Sekre~r, Doris Va1gaard, Sko1evej 2F, 8250 EgA
Erik Jensen. Plutovej 8, 8270 H0jbjerg, med1em af best.
Jorgen Borup, Teglgardsvej 27,8270 H0jbjerg, med1em af best

redIndl~ til n~ste blad modtages senest hurtigt efter sommerferien.

La 9/11 k1 14.30. K1ubm0de pA Aby bib1iotek. Foredrag af 1ic. scient. Kristian
Kronborg, Geo1. Inst. Arhus: Kortl~gning af 1andrastoffer i Danmark. Landrastof

fer er det vi al1e gar pat og for os i stenk1ubben er det is~r det, vi roder i

for at finde vores sam1eobjekter. Husk kaffe & kop. 10m 14/12,se p7. Bestyre1sen

La 12/10 kl. 14.30. K1ubm0de pa Aby bibliotek. Foredrag af lektor Erik Thomsen
Geologisk Institut, Arhus: menneskets oprinde1se og udvik1ing. Husk kaffe & kop.

La 21/9. Tur til Lyby 09 Erteb011e. Ved Lyby er der 0vreo1igoc~t 1er med kon
kretioner. Erteb011e klint bestAr af moler med askelag. Der kan findes forste

ninger af fisk og insekter. Afgang fra Viby Torv k1 08.00 i private bi1er.

~14/9 kl 14.30. Klubm0de pA Aby bibliotek. Sommerens fund. Kom med dine bedste

fund/kab fra sommerens tur~. Vis os andre, hvad du har fAet ud af det, og se,
hvad vi andre har gjort. - HUSK kaffe og kop.

La 24/8. Tur til A1s. Diverse strandsten samt Eem-havets aflejringer - Stensig
mose klint. Afgang fra Viby torY k1 08.00 i private bi1er.

La 15/6. Tur til Tre1de t~s og Vej1by Fed. Si1kespat, pyrit og tungspat. Afgang
fra Viby Torv k1 08.00 i private bi1er.

La 4/5. Tur til Mors. Besog hos Toft. Der er mulighed for at finde fisk og in

sekter i moleret m. m. Afgang fra Viby Torv kl 08.00 i private bi1er.

La 20/4 1985. Tur til Dania. Du kan finde fossi1er i skrivekridt, cerithium-
kalk og i bryozokalk. Afgang fra Viby Torv k1 08.00 i private biler.

14.30 for bytning af sten, handel og stensnak. Tiden kl 14.30 - 15.00 er reser
veret til k1ubmeddelelser og anden mere officiel snak. Herefter, kl 15.00 - -
falger foredrag, film eller andet.

10ka1erne k1 13.00-Ved klubmaderne pA Aby bibliotek er der norma1t Abent

PROGRAM FOR JYSK STENKLUB
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