
Glendonite typepseudomorf fra Mors i Denmark.
vcegt : 9,75 kg. sterrelse 43 x 32 x 30 em.

Erklteret Danekrce i 1992 og er udstillet pa Geologisk Museum i Kebenhavn.
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personer.
Veerkstedetbruges af mange medlemmer, og til foredragene Kommerder troligt Mellem

40 og 60 medlemmer.
Vi rnA ikke glem.meden meget flotte udstilling, nogle af medlemmeme lavede pi Steno
museet fra november til februar. Det var et virkeligt stort arbejde, der her blev

pnesteret, mAskespecielt af Jon, der bogstavelig talt mAtteop og redde stumpeme, da

en af glasmontreme blev "kart ned" og knustes totalt. Ogsa en stor tak bade til dem,

der udlante deres ting, og til dem, der arrangerede udstillingen. Alt dette er med til at

gare klubben tillokkende for folk, der har bare lidt interesse for geologi.

Vi har i arets 19bhaft 5 foredrag med meget forskellige emner og med hejt kvalificere

de foredragsholdere. Der har veerettalt om perler i aIle de forskellige typer og kvaliteter

- vi har hart om moleret og dets Glendoniter - har hart et tint foredrag om saliljer og
sidst en speendende forelsesning om klima og istider gennem tideme.

Formandens beretning
Jysk Stenldub er stadig inde i en meget stabil periode, hvor vi kan holde et medlemstal

pa omkring 200 personer. Og vores aanoncerer fomyer deres annoncer Ar efter Ar.

Begge dele er meget positivt for klubben, idet det giver god stabil 9knomi, som vi kan

planlsegge vores aktiviter efter.
Vi er sa heldige, at de medlemmer, der har pataget sig et arbejde for klubben, er de

samme ar efter Ar, og det vii jeg geme takke for. Det gselderKaren Pii, der redigerer

vores blad - Hans J9m og Lillian, der tager vare pa veerkstedet - hele turudvalget, der

leegger et stort arbejde i at finde spsendende steder at tage hen. I 1997 bar vi f.eks.

veeretbade i England og i Norge. Deltagerantallet pa disse ekskursioner ligger pi 10-20

Generalforsamling i Jysk Stenklub
lerdag den 14. marts 1998
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K. Pii

Preecis som sidste ar deltog 28 medlemmer generalforsamlingen, og Ingemann

Schnetler blev valgt til dirigent.

Bade formandens beretning og regnskablbudget blev godkendt uden bemserkninger,

Derefter genvalgtes Ingemann Schnetler til bestyrelsen, og Jytte Frederiksen indvalgtes

og kommer til at overtage kassererposten efter Sinne Renn Mikkelsen, der havde ensket

at trsede ud af bestyrelsen.
Bestyrelsessuppleanter, W~da Christensen og Hanne Sennichsen, og revisorer, Sven
Sennichsen og Henry Weinkouff, blev genvalgt. Efter Jytte Frederiksen var valgt ind

i bestyrelsen, valgtes Doris Valgaard til revisorsuppleant.

Kontingentet fastsattes uforandret i 1999 til 100 kr. for enlige og 150 kr. for par. Der
var kommet forslag om at stette Gotlandsturen her i 1998 med 1000 kr. til en guide,

og det blev beviliget.

Demsest var der fremsat forslag om i lighed med et turudvalg sa at nedseette et

veerkstedsudvalg til at tage sig af hele det omrsde. Hans J0m Mikkelsen og Lillian

Skov var selvskrevne, og fra de forskellige hold og arbejdsformer var Karen Keld, Ella

Siggaard og Karl 0stergaard villige til at indga i udvalget.

Endelig efterlyste turudvalget supplering og helst for alsidighedens skyld med en eller

to, der ikke netop er specielt fossilinteresserde. Da der ikke umilddelbart kom svar pi

det, sperges der igen pa medet i april, hvor der nok er flere til stede.

Der var intet under eventuelt.

Vi bar haft lidt problemer med udlevering af vores medlemsliste til de medlemmer, der

ensker en. Problemet vii vi nu lase pi den mide, at kassereren eller jeg bar en liste

med til aile klubmeder, Sa kan den lanes under mOOet, og I kan ga ud og tage

fotokopier pimaskinen lige uden for salen. Det bliver vist bAde bedre og billigere for

aile, afsluttede Annie Buus.

1998/2STENHUGGERENside 4



DA ~I!JG- er-=\ Ill=- 8& C% ~§ :; t
~~j)St APTiiA)! \-\'lSEJ

'~\G-f-tu~ YClCIC)ciC_

A/ I /1/ G.2 f

2500 KiL tVA( ~.,v Uf~ i~A CSoTJJ'tNb.

j)t3j2 I Eft!. 3;;-7< Lc~r;- AP- ~USSE< _

()V~')_ FAltTEk_ ~. N~TrE'R. E/~.
h:,~PLE-::JN/AlG- FK ~o)2 (:-C;C//?.t:(j~

kLlAI F4
.pJ,FfDSa
TJillA~,

.,

S)\AL .su M~t) TI.L

d\)~ (io,LAttlJ) !)\}P

side 5STENHUGGEREN1998/2



Slc4llegnsten

Oldtidskvtnn

Sk4Itegnsten. Fra yngre stenalder, men iseer
fra broncealder - ca. 1500-400 f. Kr. - fore
kommer helleristninger. De seldre former
omfatter bl.a. disse sten med helligtegn -
frugtbarhedssymboler.

Oltidskvaemsten. I yngre stensalder - ca.
2600-500 f. Kr. ryddedes skov ved hjeelp af
ekse og ild - svedning - og agerbrug pabe
gyndtes. Der dyrkedes iser hvede og byg,
der formaledes pi disse sten.

Tryk:
Apo-Diget offset.

Tekst:
Peter Laursen.

Streg:
Peter Kyst.

"Boolsens stenhave" blev af forfatteren Johannes Boolsen grundlagt 1939. Havens
oprindelige plads var ved Jobs. Boolsens ejendom, Vodbindervej 14 i Bangsbostrand.
Igennem irene op til 1973 samIede han omkring 1.000 tilhuggede sten speendendei tid
fra ca. 3.000 ir f. Kr. til op mod midten af 1900-tallet. Samlingen reprsesenterer
brugssten af alle arter fra oldtidsfolkets kvernsten over middelaIderens debefonte og
vievandskar op til nyere tids mellesten, milepeeleog fortejningspullerter. Stenene, der
for sterstepartens vedkommende stammer fra Vendsyssel, er ofte anskaffet efter det fra
oldtiden kendte tuskhandelsprincip - ray for andre yarer - idet Johs. Boolsen selv ved
stranden fandt ray eller kebte det af andre, sleb det til smykker og tilbed disse smykker
i bytte for sten.
I 1973 blev Jobs. Boolsens ejendom og stenhaven kebt af Fredeikshavn kommune og
stenhaven overdraget til museet. Den slkaldte "danseeng" blev af kommunen indrettet
til at rumme haven. AnIJeg~ter formet som en vifte stralende ud fra den omkr. 350 ir
gamle eg, der danner viftens fod, medens viftens ribber er opdelt i bede. I hvert bed
er hovedveegten lagt pi een bestemt type brugssten. I streg og tekst gives her en kort
oversigt over havens vigtigste typer af disse sten.

Booisens stenhave, Frederikshavn
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Forskellige vandings- og fodertrug. Til
heste, keer, fir eet. 17-1800 tallet.

Senneps- og Maltkvll!rmten. Underste sten
beneevnes "ligger", everste "leber".

Stolpesten. Anvendt f.eks. ved understmning
af beerende stolper. 17- og 1800 tallet.

Surveslagningssten. Ogsi bidet "vej
mandssten". 1800 tallet.

Spedalskhedsnadversten. Samme periode.
Pnesten rakte de spedalske nadverbmdet
gennem stenens hul.

Til vievandskarrene harte ofte aflBbsrender,
hvoraf tre er repnesenteret,

En del vievandska'r findes ligeledes i Sam
lingen. Samme periode og samme stil.

I samlingen ses et par debefonte Ira danske
landsbykirker. Romansk stil. Tidlig middelal
der 11.-13. Arh.

Grav fra II!lclrejemalder. Fra herregirden
"Knivholt"s marker 4 km. nord for Bangsbro.
Overliggeren, der ikke er den originate, bar
to skiltegn.

Amboltsten . ...Eldrejernalder - 400 f.Kr.- 400
eft. Kr. I samlingen ses en del af disse -
jemaldersmedens ambolte. Ligner til for
veksling vejmandssten, der ogsi er reprsesen
teret.

Mortersten. Kveernsten, Ferst i jernalderen
afleses skubbekvsernene af drejekveerne.
Mortersten, ant. broncealder.

~,.,._
ltCJ9<r

SennepskvtZm

I : L.-

I',~C~_-r~n- _
Spedalskheds
nadversten

Yievandskar

VandingstTug

Skarveslagningssten

,.
Vievandsaflsb

Jemaldergrav

Mor1ersten

Debefont

Amboltsten

t8&
~
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Kontravagt

StenstBtIe (heste)

Lejesten

AJvisersten

PullenI
Stensejl«

, (ld6vning)

P011Sten

Slcelsten

•'JU1l tNi"'clb.
MBUesten

Sakset fra "Tordenstenen", Vestjysk Stenklub

FortBjningspuilert. Fra Frederikshavn. De
mindste stammer fra havnen, der blev bygget
i begyndelsen af 1800 tallet (Gammelhavn),
den atbillede fra slutningen af 1800 tallet ved
den store havneudvidelse. Sterste delen er
nedgravet.

Stenst9tte. "Klevning", Nogle af de i haven
veerende stetter har vseret anvendt som bro
planker. 17-/1800 tallet. Enkelte fra middelal
deren. De starstes fulde leengdeer godt 3 m.

Kontraveegt. Fra brendvippe. Som modvsegt
nar den fyldte spand skuIle hejses op fra
brenden.

Portsten. Med taphuller. Drejetappen gik ned
i stenens hul. 1800 tallet.

Stenstette, Med bindeanordning for heste
f.eks. ved en kro.

Ske1sten. Forskellige typer findes i haven.
Bemserk skelstenen for Frederikshavn kom
mune 1818. Denne sten stod pi hjernet af
Skagensvej og Feelledvej, Frederikshavn.

Lejesten. Til mallens aksler. 17- og 1800
tallet.

MBllesten. Til vand- og vindmeller, Findes
bide bildede og ubildede. Forskellige bild
ningsformer (rillemenster) som fjerbildning,
hvirvelbildning etc. 17- og 1800 tallet.

Afvisersten. Til beskyttelse af hushjerner for
pakersel 18- og 1900 tallet.

1998/2STENHUGGERENside 8



Med venlig hilsen
Henrik og Rigmor

Sensommerture i august
Sangstrup - Hammelev den 9. august 1998
Er der nogen, der vil med pi en gammel traver? Vi ved godt, at vi har veeret der far,
men der er jo ogsi kommet nye medlemmer, som maske geme vil se, hvad der findes.
Eller en tur til Sydfyn, nsermere Senderby - Heinies den 30. august 1998.
Ring for tilmelding til Henrik eller Rigmor.
Sidste frist for tilmelding til de to ture i august er henholdsvis 15. juli og 1. august 98.
Neermere oplysninger kan fls pi ovenstiende telefonnumre, hvis der er interesse for
nogen af turene, der nok vii komme til at koste omtrent det samme,

Tilmeling til turen kan ske til Henrik Jensen pa tIf. 86 14 81 78 eller til Rigmor

Kloock pa tIf. 86 96 95 57, helst aften og senest den 15. april, 98.

Der betales et depositum pa 125 kr. den 1. maj, og det tilbagebetales ikke ved

frafald efter denne dato. Er der spergsmal, sa ring til en af os.

1 vognen.

Fararstur til Ertebelle - Aggersund Kalkverk.

Kristi Himmelfartsdag den 21. maj 1998.

M0dested: Arhus Musikhus kl. 8.30. Derfra keres der nordpa, hvor vi finder ud af,

om vi tager Ertebelle eller Aggersund Kalkvark farst. Det bliver moler og kridt, vi

skal besege.

Transport: Vi kerer enten i private biler eller i lejede minibusser, hvor vi selv er

chaufferer. Med private biler er prisen 2 kr. per kart kilometer delt med det antal

personer, der er i bileme. - Med minibus bliver prisen 150-175 kr. for 8-9 personer

Nyt fra turudvalget
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En af de helt enestaende krystalgrupper er fundet i Ejerslev Molergrav pi Nordmors.
Denne gruppe, eller krystal-aggregat, har en veegtpi 9,75 kg, de ydre dimensioner 42
x 32 x 30 cm. Den blev som det farste mineral i Danmark erklseret for Danekne i
december 1992:Mineral med sjalden sammensoetningellerforekomstnulde, og krystaller
af uscedvanlig sterrelse eller form.
I if er der lavet en udstilling, som pnesenterer den afsluttende konklusion pi et
specialearbejde ved Geologisk Institut - Arhus Univesitet. En beskrivelse og navngivning
af de enestaende krystalfund i Moleret pa Mors og Fur.
At finde krystaller i Danmark er en sjselden heendelse, sa helt unikt er dette fund, som
repnesenterer nogle af verdens bedst bevarede og indtil nu ogsa de starste kendte enkelt
krystaller af Glendonit typen.
Baggrundshistorie. Krystalleme er fundet af Museumsinspekter Bent See Mikkelsen fra
Moler Museet pi Mors, hvor en stor samling kan beses. Deres navn og oprindelse har
leenge veeret en gade, ikke blot herhjemme, men ogsAi udlandet, da Glendonit type
krystaller findes vidt udbredt pa kIoden.
De ferst registrerede fund blev gjort i Thurringen (1826) og i 1849 fik de deres
typenavn efter en stor fund-lokalitet i New South Wales (Australien), nemlig byen
Glendonbrook i Hunter Vally. Ved denne lokalitet er der nedskrevet beretning om
aftryk, som skulle veere op til 80 em lange.
Geologistuderende Bo Pagh Schultz fra Skanderborg har i forbindelse med feltarbejde
pi Mors iLimfjorden sidste forar fundet en ca. 90 cm lang forvitret krystal. Desvserre
sad krystallen udenfor de lag, som bevarer dem, sa krystallen blev bevaret som en
gipsafstebning taget af aftrykket efterladt af den forvitrede krystal. Men det geologiske
vidnesbyrd er ikke til at gAfejl af, krystalleme er blandt de sterste iverden.
Den geologiske side af sagen. Krystalleme er ikke det, vi normalt forstAr ved et
mineral, da de harer til den gruppe, man kalder pseudomorfer: En betegnelse der
dsekker over, at det oprindelige mineral er helt eller delvis replaceret af et andet. Idette
tilfselde bestar krystalleme nu af calsit, som har udfyldt hulrummet efter et ukendt
mineral. Sa den struktur, man ser, repreesenterer altsAet mineral, man ikke kender
navnet pi. Gennem tideme er der blevet givet mange bud pi dette mystiske stammi
neral, men uden definitivt resultat.

Krystaller af Glendonit typen, fondet pa Mors
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Ravstedhus
RavstedHovedgade51
6372 Bylderup-Bov
tit. 74 64 76 28

Rekvlrer
KATALOG

Rekvlrer
KURSUSPROGRAM

SaJgat vSlrlruzlj og materlaJer
til sfensllbnlng, s"lvarbejde,
amalje og glas.

- kursusstedet for handvzerk og design ...

Ravstedhus

Problemet er, at vi med aile vores modeme og raffinerede analysemetoder lrun kan se
det eksisterende materiale, og gennem dette rnA preve at tolke den geologiske historie.
Disse fund fortsellder sire lidt om, hvad de var engang, og krystallens ydre struktur er
af en si kompleks natur, at den til stadighed er et mysterium for videnskaben.
Det lader dog til, at dette danske fund kommer til at levere naglen til giden, da den helt
specielle geologi i moleret har besvaret os dette 54 mill. ir gamle snapshot af en unik

krystals veekst og dens dannelse.
Stammineralet skal Abenbart hedde Ikait, et mineral opkaldt efter Ikka-fjorden pi
Grenland, hvor det findes som store hvide skser.

Ikaiten har vseret kendt fra laboratorieforseg lsenge, men blev farst i 1963 identificeret
i naturen af geologen Hans Pauli med hjelp fra Geologisk Museum i Kebenhavn,
Ikait er et fantastisk mineral, som bestir af kalk og vand, med nogle helt specielle
egenskaber, dels vokser det kolossalt hurtigt, og dels er det metastabilt. Det siste
betyder, at det lrun er stabilt omkring 0-50 Celcius.
Lige si snart temperaturen stiger, oplases det og bliver til vidt kalk.
For farste gang bliver historien her preesenteret i sin rette form.

Sakset fra "Tordenste~n", Yestjysk Stenldub.

side 11STENHUGGEREN1998/2



En engelsk tradition
Traditionen med at bruge flint som bygningssten stammer fra England og i sserdeleshed

fra Norfolk og Sussex, hvor der naturligt forekommer en del flint.

Netop i Norfolk havde den engelske arkitekt Blomfield tegnet en del bygninger, og

mAskeer der derfra, han fik ideen at bekleede St. Albans Kirke med flint. Kirken blev
bygget i 1885-87 og var fra starten planlagt til at fungere for den engelske menighed i

Kebenhavn. Opfarelsen og driften var selvfinansieret, seerlig stettet af det engelske

kongehus med den davserende prins af Wales i spidsen. Prins Albert af Wales var gift

med den danske prinsesse Alexandra, sester til den russiske Zharine Dagmar, og havde

derigennem en vis tilknytning til Danmark. Kirken er stadig selvfinansieret, og

pnesteembedet er endnu i dag besat af en engelsk pnestefamilie.

St. Albans Kirke, den engelske menigheds kirke i Churchillparken mer Langelinie er

en geotop i sig selv. Udvendigt er kirken nemlig deekketaf afrundede, halverede blokke

af den merke flint fra Stevns.

St. Albans kirke ved Langelinie i Kobenhavn er savel geologisk som
historisk et beseg veerd. Den smukke kirke bringer et stykke engelsk
kultur til byen, hvor hvid kalksten blandes med sort flint. Det giver et

fascinerende resultat, der skiller sig ud fra resten af byens gamle
bygninger.

AI geolog Anette Nielsen, GeologiskNyt

En kirke i flint
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Hanne Sennichsen

Turen til Hamburg bliver d. S. dec.

Hamburg, Tyskland4.-6. december

24.-25. oktober Assentoft, v. Randers

29.okt.-1.november Miinchen, Tyskland

Badmintonhallen, Skagen

Ryhalleme

Nsestved-hallen

18.-19. juli

S. -6. september

10.-11. oktober

Stenmesser i 2. halvar af 1998

Skandinaviske stensorter
Det beerende murveek er bygget af kalksten fra Faxe, mens facaden er beklsedt med

flint. AIle bygningens kanter er derimod af kalksten fra Faxe. De hvide kanter og den

merke flint giver bygningen en effektfuld sort-hvid kontrast, der blandt den evrige

kebenhavnske arkitetur giver kirken et dramatisk og iojnefaldende, nsesten eksotisk

udseende. Timet, hvis spir er firkantet fomeden og ottekantet opefter, er opbygget af
elandsk sandsten fra Sverige. Alter, prsedikestol og debefont er lavet af breendt ler.

Indvendig ser kirken ud som en traditionel engelsk kirke med en rsekke mindevinduer

og -tavler. Mindeme er ferst og fremmest over medlemmer af det engelske kongehus,

men ogsi over faldne, der dede i Horseredlejren. I korets nordre udbygning findes et

lille kapel, Lady Chapel, opfert til minde om, at der under hele anden verdenskrig blev

holdt engelske gudstjenester i kirken. Kirken er Abenfor beseg hver dag isommerperio

den, men de smukke flintesten kan selvfelgelig altid betragtes udfra.
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Millioner De store tidsafsnit Geologiske Underordnede Danske findesteder samt

ar Deres betegnelser. Tidsperioder periooer. deres placering i tid.

NUTID
2 Fra reesten aile perioder. sten igrusgrave,

Kvartcer og som st[andsten pa de cJanskestrande.

5 Jordens nyere tid. Ptioceen

22 Mioccen Gram lergrav i S(mderjylland.

37 KA:NOZOIKUM Terticer Oligocren

53 Eoceen Trekie Nces. ,~/eret pa Fur og Mors.

65 Paleoceen ~ Fakse kalkbrud

0vre Kridt
i

Stevns Klint.Jordens ..
100 MiddeJaJder Kridt Mans Klint.

145 Nedre Kridt i Forsteninger i disse lag kan findes pJ

208 MESOZOIKUM Jura I Bornholm, samt i dybe boringer.
'__'

245 Trias ,
290 Perm •
352 Karbon

I
I Forsteninger ikke i Oanmark.

408 Jordens oldtid. Devon ,
Lagene truffet i ovoe bonnqer.

439 PALA:OZOIKUM Silur ! Stater. kalksten og sandsten med tos-

510 Ordovicium siler pa Bomholm.

570 Kambrium , Elfers kun i dybe oonnqer.

I Jotoens unid. Granit og andre hiJrde bjergarter pa Bomnoim, samt i dybe

4560 PRA:KAMBR1UM bonnqer. Fa meget slCEJdnefossiler i hele verden.

1 Ingen I Oanmark.

,£ERA System Mill. ar i OVERSIGT

KVARTJER 1.6 i LEVETIO ENKELTE OYREGRUPPER

K,lENOZOIKUM TERTIJER 65 I I I Fugle

!
IIKRIDT 145 i Snegle T I 1 Pattedyr

MESOZOIKUM JURA 208 ! ArnrnoniterI I Reptilier

ITRIAS 245 ! Brakiopoder 1, l
PERM 290 , Mushnger

IKARBON 352 I : Fisk
t

PAL,lEOZOIKUM DEVON 408 I ; 1 Trilobiter

ISILUR 439 ! Ii 1
ORDOVICIUM 510 i ~ I,
KAMBRIUM 570 I I I

PRJEKAMBRIUM
Jordens dannelse 4560

Fynske fossilsamlere. Fossiler, dyregrupper og
lokaliteter /geologiske lag
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Hvad er en krystal
Nir man stir med en krystal, kan man sparge sig selv, hvad det egentligt er. Ud fra et
videnskabeligt synspunkt er svaret, at det er en struktur af atomer, En simpel struktur,
som kan fortseettes i det uendelige, sa den ikke ssetter nogen gnenser for, hvor stor en
krystal kan blive. Strukturen baserer sig pi en enhedscelle, som er den mindste
strukturelle enhed. Den kan seettes sammen med uendeligt mange andre tilsvarende

De fascinerende krystaller
Noget af det mest fascinerende ved krystaller er, at de vokser ved, at atomer omkring
dem selv finder og setter sig pi bestemte pladser, der passer til netop demo Denne
opbygning bliver dirigeret af atomemes egne egenskaber i samspil med det kemiske og
fysiske milja omkring demo Og selv om det burde give en perfekt krystal, hvor alle
atomer sidder pi forudbestemte pladser, sa indeholder dens struktur altid et stort antal
smifejl, der kan eendrepi krystallens egenskaber, det kan veere dens form, farve eller
andre ting. Mineralet ametyst, der er en variant af kvarts, skylder f.eks. sin farve til en
"gitterfejl" , som sendrer karakter ved opvarmning. Ved en vis temperatur skifter
mineralet nemlig farve fra violet til gul, og navn til citrin (i hvert fald nir det sselges).

AIle har set smukke krystaller, og disse naturens vidundere har varet kendt og beundret
af mennesker i artusinder. Deres tilsyneladendeperfekte form er en kilde til undren.for
hvor i naturen finder vi ellers sadanne former og farver? For nogle mennesker gar
fascinationen af krystaller over i mystik og overtro, men der er skarn en naturlig
forklaring, og den er ikke mindre fascinerende.

Naturen er fyldt med krystaller, og mennesket har altid anset dem for at
veere noget seerligt. Trods den interesse vi har for krystaller, er der ikke
ret mange der ved, hvad en krystal er for noget. Vi ser pa sagen.

Krystaller og mineraler
- geologiens byggesten
AI geolog Steen Laursen
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Diamant og grafit er to eksempler pi, at forskellige mineraler kan besta af den samme
type atomer. Begge mineraler bestir af kulstof, men mens enhedscelleme i diamant bar
form som terninger, sA bar de form som sekskantede prismer i grafit. Det giver en
enorm forskel, for mens diamant anvendes til slibemaskiner og bor pAgrund af dets
hArdhed, sA egner grafit sig til blyantspidser og smerelse takket vsere dets bledhed,
Forskellige mineraler opbygget af de samme atomer er polymorfer.

Mineraler OK krystaller
En krystal er altsl en struktur af atomer, men
der er ingen krav til hvilken struktur eller
hvilke atomer, der er tale om. Et mineral
bestir derimod af bestemte atomer i en be
stemt struktur. SA ethvert mineral danner
altsl en seerlig type krystaller, og kun den.
Det er ikke sveert at afgere, hvor mange
krystaller man bar af et bestemt mineral. Det
er nemlig et krav, at alle enhedsceller i en
krystal skal vende pi samme mAde, og at de
skal benge sammen.
Som eksempel pi. et mineral kan neevnes
kvarts, der danner de krystaller, som gar
under navnet bjergkrystal. Hver enkelt kvarts
krystal er et sekskantet prisme, som spidser
til i den ene eller i begge ender. Krystalleme
er opbygget af enhedsceller med form som
sekskantede prismer, og de atomer, som
indgAr, er silicium og ilt. Der er ingen gl1lm
se for, bvor mange af disse krystaller der kan
dannes, men de er alle 6t og samme mineral.

(Grafik: SL)

En enhedscelle er en lille del af en krystals
struktur, som gentager sig igennem hele
krystallen i alle retninger.

Her er det den kubisk enhedscelle af
Halit, som er vist ved atomeme i cellens
hjerner. Ved siden af er den sarnrne celle
vist ved kanteme. Mange sammenham
gende enhedsceller udger en krystal, som
vist nederst.

•

IGor

Enhedscellen

enheder, omtrent som legoklodser. Enhedscellen kan have 7 forskellige grundformer,

som svarer til en af 5 forskellige mere eller mindre skseve kasser eller en af 2
sekskantede prismer (boks 2). Man omtaler dem som de 7 krystalklasser. Forskellige
typer krystaller adskiller sig ved formen af enhedscellen.
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KrystaiJernes fonn
Noget af det helt specielle vOOkrystaller er deres former, sam kan veere meget
fascinerede, selv om det bestemt ikke altid er tilfeldet, Bjergkrystaller er resultatet af,
at mineralet kvarts bar haft mulighed for selv at bestemme, hvordan dets krystaller
skulle vokse. Man kalder det idiomorft. Her er krystallens overflader bestemt af nogle
af de feromtalte planer, og man genkender let den trigonale celles form, der i kvarts er
tilneermet hexagonal.
Kvarts' enhedscelle er trigonal, hvilket betyder, at den er et sekskantet prisme, hvor
hver anden af prismets sider er ens. Det kan man se pi kvartskrystalleme, der Iigeledes
er sekskantede prismer, hvor hver anden af de trekantede flader i deres spidse ende
typisk er starre end de meUemliggende flader.
Her blev kvartskrystaller brugt sam eksempel, men princippet om, at man kan erkende
enhedscellens form i krystallens form, gselder for aIle idiomorfe krystaller. Det er ofte
ret ligetil, idet mineraler moo temingformet enhedscelle, sam balit, tit danner
temingformede krystaller.
I andre tilfeelde er det vanskeligere at erkende, sam i tilfseldetdiamantkrystaller, hvor
enhedscellen er en teming, mens krystallen kan veereet oktaeder. Men teenk pi formen
af en teming, sam har tiet bjernerne skaret af. Hvor de 8 hjerner er skaret af, fir vi

Atomernes pJadser
De enkelte typer atomer, sam indgar i en krystal, sidder pi bestemte pladser i enheds
cellen. Halit (almindeligtkogesalt) er et godt eksempel, fordi det bar en simpel struktur.
Her bestir enhedscellen af 27 atomer, der sidder pi hver sin plads i en kubisk struktur
og danner en teming (boksen pi forrige side). Leg meerke til at hvis man vender
temingen pi hovedet, sa er det ikke muligt at se, at den bar beveegetsig.
Det samme gselder, hvis man drejer den en kvart omgang. Man kan altsl ikke se forskel
pi de 8 hjamepladser moo kloratomer, og det samme geelderpladseme pi temingemes
kanter og sider. Derfor siger man, at hjemepladseme er ens af symmetrimsessige
lrsager, og tilsvarende for de to andre typer pladser.
Man kan definere mange planer i krystaller ud fra atomemes pladser (boks neesteside).
Nogle af dem kan reflektere rentgenstraler pi en karakteristisk mAde, hvilket man
udnytter til at identificere mineraler. Andre planer bestemmer krystallens ydre form
eller giver svagheder i den.
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Kamp om pladsen
Man skal nu heller ikke lade sig narre af de idiomorfe krystaller, for de er undtagelsen.
For at kvarts kan danne bjergkrystaller, skal der som oftest vsere et hulrum, de kan
vokse i, og det samme gselder for de fleste andre mineraler. Normalt er der imidlertid

8 flader, der er parallelle med de 8 flader pa et oktaeder, ~ det er altsAmuligt at se
forbindelsen mellem enhedscelle og krystalform. Pyrit, ogsAkendt som svovlkis, bar
ogsAen temingformet enhedscelle, men krystalformen kan variere betydeligt lige fra en
teming, med eller uden hjerner, til et oktaeder eller en afrundet form med 12
femkantede flader. Den sidste form opnar man ved at slaere kanteme af en teming, sa
ogsAher ser vi forbindelsen til enhedscellen.
Idiomorfe pyritkrystaller kan som sagt have en del forskellige former og alligevel vsere
af det samme mineral, hvilket ikke er enestAende.Det er en egenskab, man finder ved
de fleste mineraler, om end ikke altid sa udpneget som her. Arsagen er, at det ikke kun
er krystallens struktur, der bestemmer dens form, men ogsAkemiske og fysiske faktorer
omkring den. Det omfatter trykket og temperaturen samt det kemiske milj9.

(Grafik: SL)

Ved at roterer nogle af enhedscelleme
og sette dem samrnen, er det muligt at fa en
ide om, hvorledes de enkelte planer gar .
igennem krystallen.
, Sadanne planer har stor betydning for

forskellige krysta1lers form, slagstyrke og
deformerbarhed.

En kubisk enhedscelle er omgivet af 6 fla
der, svarende til ternings sider. Skarer man
kubens hjerner af, svarende til at fjeme
atomeme i enhedscellens hjerner, far man
yderligere 8 flader. Hver af disse 14 flader
svarer til et plan, der gar igennem hele
krystallen, Det ses nar map szetter flere
enhedsceller sammen.

Planer ikrystaller
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V~kstf~nomener
De omtalte fsenomener gselder for de ideelle tilfselde, men naturen er som regel ikke
ideelt. Krystaller burde f.eks. altid have helt plane, ensartede overflader, men der er
mange eksempler pa, at virkeligheden ser anderledes ud.
Et kendt eksempel er kvartskrystaller, hvis smAtrekantede flader er smykket med svagt
aftegnede trekanter. Disse tegninger er ofte blevet tillagt magiske egenskaber, men de
er udtryk for krystallernes veekstvilkar og afspejler blot den mAde,krystallen voksede
pl. Almindeligvis vokser de ved, at nye atomer ssette sig pi 'dens overflade, men de
setter sig ikke lige gerne pl aile overflader, og ikke lige gerne pl aile dele af den
samme overflade. De foretreekkerpladser i forbindelse med visse typer fejl i krystallens
struktur, og steder bvor krystallen allerede er i veekst. Den slags forskellig veekst pi

Spalteflader
Visse krystaller kan blive smukke ved at blive sllet i stykker, da de revner langs
bestemte af krystallens planer, de sAkaldte spalteretninger. Mineralet blyglans
(GeologiskNyt 3/96 bagsiden) har typisk mere eller mindre temingformede krystaller,
nArde er idiomorfe. Knuser man dem, danner de en meengdesma teminger.
Temingemes 6 flader kaldes spalteflader. Anderledes er det med flusspat, der ligeledes
danner temingformede krystaller. NArde bliver knust, danner de oktaedre. Krystaller
af glimmer har kun en spalteretning, som'til gengseld er meget veludviklet. Her kan
krystalleme bnekkes op i tynde lag omtrent sa let, som nar man skiller sideme i en bog,
der har veeret fugtig. Et mineral som kvarts har derimod ingen spalteretninger, og det
ilr derfor "muslet brud" i stil med glas og flint, nar det beskadiges.

ikke noget hulrum til ridighed, og den voksende krystalligger derfor lige op ad andre
krystaller, som enten vokser eller nedbrydes. Derfor bliver hver enkelt krystals form
et resultat af flere krystallers kamp om pladsen.
Her geelder det, at nogle mineralers krystaller er bedre til at bestemme deres form under
konkurrencen end andre. Kvarts fir stort set aldrig et ben til jorden, og krystallernes
form er derfor typisk bestemt af nabomineraler. Man siger at krystallen er anhedral.
Pyrop-almandin-granat, de rede granater, som bruges til smykker, har derimod en stor
evne til selv at bestemme, og de vokser ofte rundt om andre mineralers krystaller for
at opnAderes ideelle form.
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GeologiskNyt 6/97

Krystaller i det daglige
En af de seerlige fornejelser ved at ga pa mineraljagt i naturen eller pAmineralmesser
og museer er, at man meder en nekke af disse sserlige fsenomener, som ger, at to
krystaller af det samme mineral til syvende og sidst aldrig er helt ens. Men man
behever slet ikke forlade sit eget hjem for at studere krystaller, for bade saltbessen og
sukkerskAlen, og til tider ogsa vinflasken, er fyldt med krystaller, og der er mange
beger, som forteeller, hvordan man selv laver sterre krystaller af disse og andre
materialer. SAgod fornejelse.

forskellige dele af den samme flade giver menstre, fordi nye lag af atomer altid breder
sig ud over fladen fra de samme omrAder. Den type menstre er tydelige og meget
almindelige pa overfladen af bIygIanskrystaller, hvor de er udpneget geometriske.
En anden afvigelse fra den perfekte krystal er ujevne krystalflader. Det er ogsll et
almindeligt fsenomen hos blyglans, hvor krystalflader og spalteflader kan veere lidt
ujevne, omtrent som fliseme pa en darlig lagt terrasse. Her er llrsagen, at krystallen
ikke er helt perfekt opbygget. Strukturen i nogle omrAderi krystallen er saledes vippet
lidt i forhold til i andre.
Hos visse krystaller er krystalflademe ofte buede, en mulighed som i prineippet er
strengt umulig. Det gselder f.eks. rhodokrosit - et mineral der minder om kalcit, men
indeholder mangan i stedet for kalcium. Idiomorfe krystallers flader er jo besternt af
deres strukturers planer, og pga. den made enhedscelleme er sat sammen pl, burde
flademe vsere plane, ikke buede. De buede krystalflader opstar, fordi nogle atomer
indtager pladser i enhedscellen, som de ikke passer til. Derved bliver enhedscellen
sksev, og nar mange af dem bygges sammen til en krystal, kan det ses.
Som sagt skulle strukturen i en krystal ikke ssette nogen greensefor, hvor stor krystallen
kan blive, men sAdan er det ikke altid. En undtagelse er en gruppe af glimmermineraler,
de sakaldte lermineraler, som vi finder i - ja ler. Deres struktur tillader ikke at deres
krystaller bliver veesentligt starre end 11100mm. Det er den slags, man rna acceptere,
hvis man. viI seettenaturen i system.
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Akser og vinkler som ikke er ens,
let i det TRIKLINE system kan ses.
Det er sAvinklet og sksevt pA sit set,
og om man kan se det, sAer det jo ganske let.

Med vinkler der ikke er rette, vi aile bakser,
ulige lange er aile akser,
den MONOKLINE kan volde besvser,
men tryk pa en eeske, sA let du det lser'.

Om hexagonale man deler med seks,
sA fAr TRIGON ALE et mindre kompleks.
Af lagkagestykker der bliver en meengde,
men hejden er af vanlig lamgde.

Under rene vinkler den ORTORHOMBISKE skar.
vi enklest det som en uendsukeske lser'.
og akser tre er ulige lange,
det er sAenkelt, at dette rna fange.

Den TETRAGONALE er aflang i formen,
og rette vinkler er mindste normen.
Med Iige lange lamgder pAakser to,
og kun den tredje - er sA som sa.

Om blyantens form vii jeg lidet tale,
den har jo form som den HEXAGONALE.
Tre akser medes i 120 graders grad
den fjerde har bare nittio grad.

Syv er vel altid det magiske taller?
Og med krystaller er det idealet.
En terning har sider seks, som du mindes,
en sadan ogsa blandt krystaller findes.

Man kalder den KUBISK, da den nu er sa,
og siderne kan vsere store som sma,
men akserne er Iige lange
med rette vinkler tre gange.

Krystal systemet.

Af Gert Roesen, Sverige 1990
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Arhus Stiftstidende 11/1 98

Jagt efter guld i Gronland
KOBENHA VN -Nunaoli A/S opretter i de kommende mAnederen arbejdslejr med

25-30 minefolk i Kirkespirdalen ved Nanortalik i Sydgmnland. Der er aUerede fundet
guld i omrAdet. De nye boringer skal vise, om der er tilstreekkeligt til at starte en
egentlig produktion, skriver Aktuelt.
De omrAder, som geologer forelebig har undersegt indeholder typist omkring 20 gram
guld pro ton fjeldmasse.

Hanne S9DDichsen

Man starter i god tro, men bliver klogere hen ad vejen. SamIer eUerksber sten, legger
dem i vindueskarmen, senere pi hylder og i skabe.
Straks, eUer nAr de har hobet sig op, er man blevet klar over. at det nok er bedst at
give dem numre og fare dem i heefte eller pi kartotekskort (i dag bliver det vel for
fleres vedkommende pi PC'eren).
En stenbog er en god hjselp, men den klarer ikke alt med hensyn til bestemmelsen af
de fundne sten. Stenene bestem.mesjo efter de indeholdte gnmdstoffer - og i ganske
eksakte forhold.
Jeg har f.eks. kabt svenske mineraler, bvortil sselgerenbemserker "jo de er undersagt,
og navnet er korrekt" .
Jeg ved udmserket, at ban ikke bar flet aile de enkelte sten undersegt. SAden sten, jeg
star med, kan veere samlet 10 m fra den undersegte stea, bvor der miske er et andet
forhold mellem f.eks. jem og mangan, og sa bliver det til et andet mineral, dog miske
i samme gruppe.
Har man sa en fin, enkel krystal, teenker man maske, nu bar vi bare eel navn pi det
mineral, men jeg vii komme med et eksem.pel fra et tidligere nummer af Lapis,
klubbens tyske mineralmagasin. Der var atbildet en turmalinkrystal, som iden ene ende
var foitit, i midten scherl og i spidsen elbait, altsl tre mineralarter i samme krystal -
aile herende til turmalingruppen.
Jo, der er mange problemer, men det er en speendende hobby.

Lidt om mineralsamling
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Et tig pi hylder og kasser DIed stell mber, at hans store Iyst - som han meget praktisk
deler med Kama - er at bes8ge Norge. - D6r rejste vi op ferste gang i 1978, og vi har
DB veret der 15 gange, fortzUer en tilfreds Orla. - Norge er et Mekka for sten- og
bystalinteresserede. PI hvert beseg finder vi nye, skmme ting. Vi rnA lsegge bind pi
os, Dir vi gAr nmdt deroppe. Der skal prioriteres, for mange steder vader man - set
med dmske &jne- modt i dejlige, s1rsnne farverige sten. Med blot en smule held finder
man bystaller pi steder, hvor der eUers .k:ommermange mennesker. Nordmsendene er
Me steninteresserede. De.k:enderdem og bemerker dem maske, men lader dem ligge.
Sidpnne stat Iran de altid linde, mener de, og det kan vi, der kommer pi beseg en
eIler to page om iret, kun vere tilfredse med.
De bedste findesteder iNorge for Orla er i nzrheden af de to byer Evje og Iveland ved
){rjstill!lSllJlCl. Her bn findes et bredt sortiment af sten. Meget speendendeer det ogsA
• tage til NESbyen i Hallingdalen. Fra turene til Norge har Orla bjembragt mange
pyritstea, amaconit og isla' stell med gran epidote

For Orla bn fiDde stal aile vegne. SAmeget er det blevet, at han for flere lr siden gik
ipng med at indrette et rum, hvor han kunne give de hjemferte ting de peenepladser,
de fortjener efter Orlas mening. Det enlige rum er ikke Ieengerenok. Der stAr stadig
mange Jrasser og poser DIed hjemlsse sten, som Orla vii have frem i Iyset.
- Jeg bar et Iille rum herinde ved siden af, forteller Orla. - Det skal jeg ha' shinnet op
og givet et par borde og nogle hylder. Det kan forhAbentligdeekkede neesteirs behov.
Orla Thomsen er S8 At og bar besluttet at gl piefterlen, nlr han runder de tres. SI fir
han den tid til sin hobby, ban savner i dag. Indtil da skal han forst og fremmest passe
sit heltidsjob &omcbauffer for en tmnmerhandel i Bindslev.

Orla 'I'homtaJs Iyst til at rejse ud og se andre lande og verdensdele er lige sAstor som
haas intenaJe for stal, bystaller og geologi i det hele taget. Sammen med sin kone,
Kuna, bar ban rejst meget ide seneste 20 At og hjembragt blandt andet en stor msengde
sIDII)rke stal og bystaller til deres hjem, Klsvermarken 7 i den estlige udkant af
HirtsbaIs.

Orla kan finde sten aile vegne
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Fredensgade38, 9600 Skjern
Telefon 97 35 16 00
Abent mandag-fredagkl. 9-1 7
Lardaq kl. 10-14

ALT TIL HOBBYARBEJDE
inden for stenslibning
og smykkefremstilling
- start udvalg i stene
fra hele verden.
Besog' os i Skjern

~~

~
WEST-GEM

- Neesbyen har et folkemuseum med en udstilling om et stort meteomedslag for 600
mio. ir siden. Der faldt en meteor, ca 200 meter i diameter, og skabte et krater fem
kilometer i diameter og 700 meter dybt.
Det er ikke blot geologien og naturen, der trekker Orla og Kama til Norge. De bar
taget nordmeendene til deres hjerter.
- De er herlige mennesker, forteeller Orla. - vi bliver altid godt modtaget. Nord
msendene bliver aldrig stressede, og de bar a1tidtid til at hjelpe gsester pivej. Vi bar
flet venner - jeg tror for livet.

Ikke fordi OrIa ikke bar opdaget, der ogsA andre steder i verden er interessante
geologier og speendendesten og krystaller at finde. OgsAfra Sverige har han hjemfert
mange sten, f.eks. forskellige porfyrer fra Dalame. I Frankrig har han gAetrundt ved
Rhone-floden, i ltalien i Dolomitter-bjergene. Andre ferieture - almindlige charterture -
bar fert de to til ltalien, Marokko, Tunesien og Gambia i Vestafrika.
- Man skat ikke holde sig tilbage, men respektere sin hobby, siger Orla. - Men det er
klogt at forberede sig hjemme pi, hvad der eventuelt kan findes. F0r Marokko-turen fik
jeg et godt praj af Frants Kristensen. Demede lejede vi sa en bil med chauffer og blev
fert rundt i bjergene. Her fandt jeg marokkansk agat og fossiler. Sidst i firseme var vi
i Tunesien pi en Spies-tur. Her fandtjeg, pi en tur ind i landet, en 50 kg stor agatsten.
Den seneste tur gik til Kenya her i -97. Fra denne tur har jeg hjembragt kvarts og
vulkanske ting fra Rift Valley.
Der kan dog stadig findes speendendeting hjemme i Danmark. En af Orlas skenneste
sten er en stor kalksten med kvarts-bjergkrystaller og fossiler. Den blev i sommeren -89
fundet i Glyngere. Saksetfra "Stendyngen"
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a.b.

Desveerre bar vi tiet problemer med datoen for vort julemede, idet en anden forening
bar fast aftale pA 2. lerdag. SAprevede jeg d. 5/12 - ogsAlovet vek. Da jeg synes
19/12 er for sent, valgte jeg d. 28/11. AIle beklager dette, men der var ikke noget at

g"re i Ar - desveerre.
Vores ansegning blev endda indsendt 3 uger fer fristens udleb

Studielokalet er reserveret den 4. tirsdag i bver maned - nemlig d. 22/9 + 27/10 +
24/11 1998 samt 26/1 + 23/2 + 23/3 + 27/4 1999.
AIle dage fra kl, 19.00 - 21.30.

Lokalenyt

Vi hAber, I vil tl glsedeaf medlemskabet og megen god stensnak med andre medlemmer
til mederne og pAekskursioneme.

Arne de Cros Dich, Risskov Marie Rasmussen, Arhus
Aase Scbjeldahl, Brabrand Niels Scbjeldahl, Brabrand

Klubben byder velkommen til falgende nye medlemmer

Nye medlemmer:

Jyske Stensamlere

5. Stenmesse i Arhus
Fredag d. 22., lardag d. 23. og sandag d. 24. maj 1998.
Ridehuset, hjernet af Vester AIle og Frederiks AIle, 8000Mus c.
Fredag: kl, 13- 18. Lerdag og Sendag: kl, 10 - 17.

Seneste nyt!!!
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Storgade 7) , 8882 Faarvang
Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

Stort udvalg af sjreldne mineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

JHIedlegamd

l.everer Itl msntutioner. erhverv og pnvate
Egen procuknonat smykkeforarbejdningsmaskiner.
Har eget servicevserksted og yder tekmsk velledning

Besog vores udstilling eller rekwer kalalog pa:

ANKU Silver and Stones ApS
Godthabsve] 128- 2000 Frederiksberg - Tl], 318741 70 - Fax 38886006
Abnir.gstider: Mandag lukket, tirsdag - fredag kl. 12-17.30,10rdag kl, 10-13

i )u:11 og jUil oy~a lukkel om treoaqen

Stones ApS

I

Maskrner. udstyr og titbeher til stenslibning.
Maskiner, V<Erkt0)og tilbeh0r til smykkefremstilling (guldlS0lvsmedearbejde).

e>gsasom fuldt monterede veerksreder Ra og polerede srnvkkesten og smykkehalv tabnkata.
Sterling solv I plade, trad og 1"0(.



Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra k1. 13.00 er der ibent for
handel, bytning, stensnak og "sten pi bordet". Medet starter kl. 14.30.
AL DELTAGELSE I FORENINGENS AKTIVITETER SKER pA EGEN REGNING
OG RISIKO.
Deadline for september-nwnmeret af STENHUGGEREN er den 8. august 1998.
Materiale sendes til Karen Pii.

Geolog Steen Laursen. Fordrag om krystallemes veekst og bjergets
stuktur

La, d. 10/10 98. Klubmede pi Aby Bibliotek
Geolog Iesper Koed. Fordrag om "Black smokers", der er
udstramninger pi havbunden i forbindelse med vulkansk aktivitet
pi eller i neerheden af oceanrygge.

La, d. 14/11 98. Klubmede piAby Bibliotek
Lektor Erik Skov-Jensen, Geologisk Museum Kebenhavn
Fordrag om vulkaner.

La, d. 28/11 98. Klubmede piAby Bibliotek. Bemrerk datoen.
Det traditionsrige julemede,

La, d. 9/1 99. Klubmede piAby Bibliotek
Peter K.A. Iensen. Foredrag om de farste europseere.

La. d. 18/498. Klubmede piAby Bibliotek. Bemrerk datoen.
Svend Blaschke forteeller om sin afrikanske mineralsamling.

To. d. 211598. Fodrstur til Ertebelle/ Aggersund Kalkveerk,

59. d. 9/898. Sensommertur til SangstruplHammelev.
59. d. 30/898. Sensommertur til Sydfyn, Senderby /Helnees.

Se omtale vedr. turene i bladet.
Le. d. 12/9 98. Klubmede pi Aby Bibliotek

Program for Jysk forar/efterar 1998


