
Henry Weinkouff.

Og nu til noget andet !

Under pAvirkning af bestyrelsens opsang i medlemsbladet, hvori alle de dovne
medlemmer opfordres til at tage h~nderne op af lommen, har jeg tilbudt at med
virke til at holde liv i STENHUGGEREN - i det mindste til.nogen med lyst, tid
og gA-pAmod melder sig frivilligt.
Efter 1 a n 9 e overvejelser er tilbuddet accepteret, og hermed serveres den
f0rste udgave! Hvis der i indslag mangler navn pA forfatter i den kommende
tid, b0r man regne med, at det er for at spare pA red-derne.

Under denne beskedne overskrift i forrige nr af STENHUGGEREN viste den "gamle"
redakt0r en balanceakt pA 3 linjer, hvorfra han foretog en afhopning. SA kort
og p~ist kan det g0res, nAr man hedder Sven S0nnichsen og samtidig har 10
redaktionsAr og 33 udgaver af STENHUGGEREN pA bagen !
PA forsiden i samme nr rettede Grete Rasmussen en varm tak og hyldest til Sven
for indsatsen som redakt0r. Smukkere kan det ikke g0res, men·der b0r vel nok
tilf0jes et par be~rkninger. En overfladisk l~sning af yore klubblade efter
lader f0rst det indtryk, at det at "g0re" et blad er bare noget han kane Ved
~rmere granskning afs10res det imidlertid, at der foreligger en arbejdsind
sats, f0rst med at hale emner og oplysninger i land, og dern~st at bearbejde
demo Oven i dette ser det ud til, at Sven har stillet ub0nh0rlige krav om
akkuratesse i de mere tekniske faser af fremstillingen•...._,
Alt alt en fortr~ffelig indsats - der har v~ret til stor gavn for klublivet.
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For god ordens skyld skal et par af de mineraler, man oftest 0nsker at fjerne
omtales n~rmere: Calcit er allerede n~vnt. Andre carbonater (C03-holdigemine
raler) kan ogsl fjernes med syre, mange endda med Ethansyre. I nogle tilf~lde
er man henvist til at benytte en s~rk, varm syre.

Det skulle nu v~re klart, hvilke mineraler man kan fjerne med syre, samt hvil-
ke syrer, man kan anvende til forskellige formAl. Det skal be~rkes, at gene- ~
relt g~lder det, at sAfremt et mineral er oploseligt i en syre pA listen, vil
det ogsl v~re op10seligt i enhver af de folgende (det be~rkes endnu en gang,
at man i nogle tilf~lde risikerer at fA ubehagelige, til tider uop10selige
bundfald)·.

aBS ! Syrer mA aldrig blandes med hinanden (Aqua Regia, som man selv fremstil
ler undtaget, men da kun med meget stor forsigtighed). Nlr man fortynder, skal
syren h~ldes i vandet, aldrig omvendt.

10. Agua Regia ("Kongevand" = blanding af 1 del HN03 og 3 dele HC1. Bor kun
benyttes under ekstreme sikkerhedsforanstaltninger- meget reakt;vt I). Op10-
ser Guld(Au), Platin(Pt), Osmiridium(Os.Ir), Palladium(Pd), Amalgamer, Cinna
barit(HgS), Niccolit(NiAs), Auripigment(As2S3) samt mange andre.

9. Svovlsyre (H2S04(aq) - op til 96 W-%) - anvendelig til nogle formAl, man
skal dog v~re op~rksom pi, at hvis Ca2+ er til stede (f. eks. hvis man.har ~
oplost Calcit) udf~ldes gips, der er meget vanskeligt at fjerne igen. Bundfald
dannes sammen med Ca, Pb, Ba, Sr, m. fl. Oploser: Fluorider og chlorider af
Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr og Ba. Komplekse oxider af jern, Magnesium
(Mg), Tantalium(Ta), Thorium(Th), Zink, Zirconium(Zr) og Uran(U) (en del af
disse bliver dog kun delvist oplost). Tellurider af Wismut, Guld, Kobber og
jern.

8. Salpetersyre (HN03(aq) - op til 62 W-%) - meget anvendelig, da der aldr;g
dannes uoploseligt bundfald. Op10ser: Kobber, Selv, simple arsenider, antimo
nider, selenider og tellurider og komplekse sulfider af Antimon, Wismut, Kob
ber(Cu). Bly(Pb), Molybden(Mo), "ikkel(Hi), Solv(Ag) og Wolfram(W). Carbonater
phosphater, arsenater og vanadater med bly.

Fortsat artikel af Cl. Hedegaard.
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3) Det tager lang tid.

2) Reagenset (KMn04) forbruges under behandlingen og rnAtil stadighed fornyes,
indtil man er tilfreds med resultatet - be~rk at op10sningen affarves.

1) Processen angriber mange mineraler. OgsA gryder angribes, hvis de ikke er
emaljerede - brug evt. et glas at koge i.

Hvis man 0nsker at fjerne sulfidbel~gninger (Pyrit, Galena, Sphalerit etc.) er
det ofte n0dvendigt at benytte salpetersyre. samtidig med at man skal pAse. at
der ikke dannes et uop10seligt bundfald. Alternativt kan man mAske benytte
f01gende fremgangsmAde (virker i hvert fald pA Pyrit o.lign. Fe-holdige sulfi
der): Stykket koges i en basisk op10sning (brug f. eks. 1-2 spiseskefulde Na
triumhydroxid NaOH = "Kaustisk Soda") pro liter vand - ~ngden er ikke afg0-
rende, men der rnAhelst ikke v~re mindre) af Kaliumpermanganat ~KMn04)' der er

~ et kraftigt oxidationsmiddel. Under kogningen reduceres den violette Mn04- til
gr0n Mno42- og videre til sort Mn02• Visse forbehold rnAtages:

STENBUTIKKEN er nu at finde pA den nye adresse
- se ovenfor. Du er velkommen til at bes0ge os
men ring venligst til os f0rst !

DIAMANTSK[RESKIVERSJlLDNE BJERGARTER

SLIBE- SK{RE- OG POLERMASKINERRA ~ELSTEN

MINERALER - SMYKKESTEN - SLIBE- OG POLERPULVER

Kresten Koldsvej 38, Abyh0j
Arhus 8230, tlf 06-253471

KJELD ROSE
MINERALIMPORT

STENBUTIKKEN
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Silikater er ofte uoplBselige i syre. Ligeledes er organiske mineraler (grup
pe 9) som regel ikke s~rligt pAvirkelige af syre, men de fjernes ofte let med
organiske oplBsningsmidler:

\_.

Gruppe 7-mineraler 0nsker man som regel ogsA at bevare, ellers er de som of-
test oplBselige i enten Saltsyre eller Salpetersyre.

Man har sj~ldent behov for at fjerne mineraler fra gruppe 6 (sulfater, molyb
dater etc.), hvad der er meget heldigt, idet sulfater normalt er meget vanske
lige at fjerne (som oftest skal man bruge en syre der er s~rkere end de oven
n~vnte).

Limonit er et af de hyppigste irritationsmomenter,a1 den stund det er meget
almindeligt og ofte ~kker krysta1ler, ikke mindst Kvarts, med et tyndt, brunt
lag. Oet gamle "husrad''i dette tilf~lde er: Ethandisyre. l'lanfremstiller en
kraftig oplesning af syren (kebes som hvidt pulver), i hvilken stykket anbrin
ges, hvorefter det hele koges. Oet kan godt k~ve lidt tAlmodighed, men resul
tatet stAr oftest mAl med anstrengelserne. Kogekarret skal helst v~re af glas
eller emaljeret metal. Processen synes ogsA i et vist omfang at v~re anvende
lig over for Manganoxider.

Kvarts "forurener" ofte andre mineraler, og det fjernes lettest med Flussyre.
Oette eventyr ber man kun kaste sig ud i, sAfremt man har et laboratorium med
stinkskab til sin rAdighed og sAfremt man har en vis erfaring i at ge~rde sig
sAdan et sted, idet Flussyre er ekstremt aktivt og angriber snart sagt alt
ogsA glas. Oer er ~ppe mange, der kan have gl~e af teknikken, men den n~vnes
for fulds~ndi,ghedens skyld.

Mineraler fra Kvartsgruppen (is~r Calcedon) kan ogsA oplBses ved kogning med ~
Kaliumhydroxyd (KOH) eller Natriumhydroxyd (NaOH), men begge dele er vanskeli-
ge at bruge i praksis, da der k~ves god tid og en hel del reagens, ikke
mindst, hvis der er tale om blot rimeligt store partier, der skal fjernes.

5) NAr man er f~rd;g, ser stykket forf~rdel;gt ud! Oet er helt sort (det er
Mn02), og hvor Pyritten sad, er det brunt af Limonit. Oet sorte kan fjernes
med brintoverilte (det syder og bobler en del, men er ganske ufarligt).
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4) Man rnAkun regne med at fjerne forholdsvis smA partier og bel~gninger pA
denne made.



Vi stopper her artiklen for denne gang, og forts~tter ~ste nr.

Har man f0rst v~ret alt ovenst!ende igennem uden at finde en passende kur
mod et givet mineral, vil man straks v~re klar over,at listen langtfra er kom
plet, og !rsagen kan ~re, at der ikke er mulighed for at fjerne det p!~lden
de mineral, eller at kuren ikke er omtalt, idet den rummer store sundhedsfare~

Benzin, Hexan, Clormethan (Chloroform), Dimethylether, Ethanol, I~ethylbenzen
(Toluen), Dimethylbenzen (Zylen), Propanon (acetone) m.fl.

PS. I tiden 16/10 - 27/10 vi1 vi v~re pA
rejse til bl. a. Idar-Oberstein samt mes
se i Munchen.

ringe, hvis der er specielle ting, som du
0nsker, vi ska1 tage med til m0derne.

HUSKAT:

SA stAr s~sonen igen for d0ren, og vi er
som s~dvan1ig 1everingsdygtige i sA godt
som a1t til stens1ibning og smykkeind
fatning samt et rigt udva1g af minera1er.
For tiden har vi f. eks. nog1e fantastisk
f10tte SPHALERIT ~ stykker fra Illinois
og Tennessee.

vi Ni.l, Schjeldllhl
Biroinevej8 . 8220 8rebrllnd. D.nmark

Tif. 06·253210· Giro: 2330801

International Minerals & Gems
- Annonce
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En lille pr"ve kan afs10re forskellen. H~ng en tynd jerntrAd vandret op i en
lang, tynd og b10d sytrad. Det er vigtigt. at jerntrAden ikke er en stAltrAd,

samt at den i forvejen er udgl"det for at fjerne evt. egenmagnetisme. Et
umagnetisk emne vil ikke pAvirke jerntrAden, men et magnetisk emne vil fA trA

den til at bev~e sig. Ved en anden metode l~gger vi et lommekompas pA bordet,
altsA ikke lige i n~rheden af radiatoren eller h"jttaleren.L~ emnet ved siden
af, og nar kompasnalen er faldet til ro, drejes emnet rundt - om sig selv.
Hvis nAlen ikke svinger rundt, kan vi ga ud fra, at det drejer sig om et umag
netisk mineral. Skulle det h~nde, at kompasnAlen, ved en bestemt stilling af

mineralet, drejer 1800 rundt. sa er der tale om polaritetsmagnetisme, og det
er'lige netop. hvad der forefindes i for eks. magnetjernsten. Kompasmetoden er

meget let at anvende i praksis, ogsA ude i marken.

F"r eller siden i mineralrusen kommer vi ud for at skulle afg0re, om der er
jern- eller magnetjernindhold i en stene At fA den til at bide pA en magnet

afg"r ikke den sag, men der er heldigvis andre muligheder. Uden at fordybe os

for meget i de omfattende og i0vrigt meget interessante magnetiske f~nomener,

mA vi g0re os klart, at for at v~re egentlig magnetisk, skal emnet have en

nordpol og en sydpol ! Omvendt kan jern godt blive tiltrukket af en magnet,
uden selv at v~re magnetisk.

To be or not to be.

For kabel TV-kiggere kan der v~re noget at hente ved at lukke op om s"ndagen
kl 19.00. let kvarter er der udsendelse om amat"rgeologi, og selv foruden det

store kendskab til tysk, kan man have udbytte deraf. Programmet er optaget for
7-8 Ar siden, men det er jo heller ingen alder i geologisk mAlestok.

Tysk TV-program 3.

Til en ordentlig ferie i Sverige h0rer naturligvis en kravletur imellem bog
handlerens reoler. Der er altid en chance for et s~dende fund, og hvis dette

fund har noget med sten at g0re, er det jo heller ikke at kimse ad. I Ar var
det en ny svensk fXlthandbok i stor-lommebogsformat, som bare stod der og ven

tede pa at blive betalt. MINERAL I SVERIGE er titlen, og forfatteren hedder

Lars-HAkon Hedin. Den er udgivet af Bonnier Fakta og rummer 208 sider med fuld
valuta for de ca. 170 SV-kr, som er prisen. Som titlen' angiver, drejer det sig
hovedsagelig om mineraler, der findes i Sverige. Fuld af gode oplysninger om
findemuligheder, og det "t"rre" stof er let ford0jeligt !

Sommerens fund for Svea-fans.
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Indl~ til n~ste blad skal v~re redaktionen h~nde senest 15/11-1985

06-27Q247
06-122724

Bladfordeler, Grete Rasmussen, Elverdalsvej 31, 8270 H0jbjerg
Redakt0r, Henry Weinkouff, Marselis Boulevard 30, 8000 Arhus C.

Kasserer, Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 LangA 06-467282
Jysk Stenklub, giro 1217380, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870 Langa

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

Adresser:
Formand, Jon Svane, Skejbyvej 36, 8240 Risskov
Sekre~r, Doris Valgaard, Skolevej 2f, 8250 EgA
Erik Jensen, Plutovej 8, 8270 H0jbjerg, medlem af best.
J0rgen Borup, Teglg!rdsvej 27, 8270 H0jbjerg, medlem af best.

DAGU:
PA DAGU-m0det 27-4-1985 fik vi strikket en forretningsorden sammen. Se bilag !
Som I kan se, er der ikke de store diskussionspunkter. Skulle I have forslag
til forbedringer, vil Jeg gerne have dem - helst p! skrift, sa jeg kan bringe
dem med til byttem~det i Odense.
Derudover lavede vi nogle smA ~ndringer til ved~gterne for DAGU: F~rst og
fremmest, at DAGU skal v~re en sammenslutningaf DANSKE klubber. Vi fik ogs!
lavet et budget, som sagde, at det f0rste!r ville det koste 5 kr pr medlem.
Det f~lgende ville koste 3 kr pr medlem.
Det ber0mmelige introduktionskortfik prisen fastsat til 20 kr for oprettelse,
og 10 kr for fornyelse. Hvis man er medlem af en klub, der ikke er med i DAGU,
men selv har meldt sig til, koster kortet 50 kr i oprettelse og 25 kr i for
nyelsen.

Rystepudseren:
V~rkstedet sayner stadig sin rystepudser. Skulle du kende noget til den, vil
Erik Jensen meget gerne h~re fra dig snarest.

V~rkstedet:
Erik Jensen har startet slibes~sonen i klubv~rkstedet.

·Onsdag fra Kl 14.00 til 17,00, samt fra kl 19,00 til 22,00. Hvem der mAtte
v~re interesseret kan bare m~de op.
For at lette presset p! v~rkstedet tilbyder Erik ogs! at komme der tirsdage,
men da vil han v~re sikker p! ikke at g! forg~ves. Derfor ring i god tid i
i forvejen til ham og aftal ~rmere.

Meddelelser fra bestyrelsen:
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Notater:

Bestyrelsen.

HUSK! Vi medbringer altid selv kaffe, kage, kop og lign. MEN til julem0det
skal vi kun medbringe kop og tallerken, resten ordner bestyrelsen. ~

l0 14/12 kl 14.30. Klubm0de pA Aby Bibliotek. Det !rlige julemede med lotteri,
kaffe og kage. Hvert Ar har vi samlet sten m.m. ind til gevinster i lotteriet,.
og skulle I have et eller andet, I gerne vil give, tager hele bestyrelsen .imod.

le 23/11 Hamburgturen!f! Den !rlige tur~ hvor vi skal tidligt op for at n! til
"Hamburger Mineralientage", stenmessen i Hamburg.
Prisen bliver 140 kr. AFGANG fra Randers, Rutebilstationen kl 6.30 og fra
Arhus, Valdemarsgade ca kl 7.00. Hjemkomst omkring midnat.
Tilmelding p! vedlagte tilmeldingsblanket senest 9/11-1985.

Kristian
Danmark.

l0 9/11 kl 14.30. Klubm0de pA Aby Bibliotek. Foredrag af lic. scient.
Kronborg, Geologisk Institut, Arhus: Kortl!9ning af landrAstoffer i

l0 2/11 k1 10.00 - 17.00. Byttemede pA H0jmeskolen, Odense.
Det Arlige mede, hvor vi samles fra hele landet for at bytte· og snakke sten. ~
Afgang med privatbiler fra Viby Torv kl. 7.30.
Tilme1ding til Jon Svane senest 1e 26/10-1985.

l0 12/10 k1 14.30. K1ubm0de pA Aby bib1iotek. Foredrag af 1ektor Erik Thomsen,
Geo10gisk Institut, Arhus: Menneskets oprindelse 09 udvikling.

K1ubmoderne pA Aby Bib1iotek starter norma1t k1. 13.00 til 14.30 med bytning af,
handel med og snak om STEN. Fra 14.30 til 15.00 har vi officie1 snak om 10st og
fast fra fjern og n~r. Vi vi1 ogsA pr0ve at fA et fast punkt, hvor et medlem
nyt e11er gamme1t for~ller 10 - 15 min. om et stenemne.
Fra k1. 15.00 til? har vi sA foredrag, film e11er lignende. Efter m0det er der
igen frit for bytning, snak m.m.

PROGRAM FOR JYSK STENKlUB
8


