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Beskrivelse
ovrr tvende

Lalcedonrske Skuestskker.
bestaaende

af Calcedon Stalactiter i deres hule Matrices
begge fra Fee roerne.

Ved
J. D. CAPPEL.

L^jteen-Rigets rare og sieldne Produkter, fornemmelig de, font 
findes i Danske og Norske Provincer, fortiener den meefte 

Opmærksomhed, allerheldst naar saadanne Sknestokker i nogen 
Maade kan ligesom fore os paa de Spor, hvor man kan haabe, at 
faae nogen Oplysning og Kundskab om en eller anden Naturens 
Hemmelighed og ffiulte Virkninger i dens underjordiske Vcerkste- 
der, eller de kan anvendes til noget andet nyttigt, saasom til at 
udarbeides og forcrdles af Konstnere. Til dette sidste Fag henho
rer de skionne Calcedoner, som i temmelig Mcengde findes paa Is
land, men fornemmelig paa Fccroerne.

Alderdommen har hort agtet dette Slags êteene, dog under 
andet Navn, og man har i de Tider derpaa anvendt konftig Udar- 
beidning. Jeg har erfaret, at fremmede Nationer ere begicrrlige 
efter de Islandffe og Fccroiske Calcedoner, og henter dem fra os, 
for at udarbeide dem til adskillige Kostbarheder. ' Hidtil ere de hos 
os ikke ftmderlig nyttig anvendt uden til Sknestokker i en etter an
den Mineral-Samling, hvor man som en ftorre Sieldenhed antref 
fer et eller andet afbrudt Stokke Calcedon gerneenlig afmelket blaa-
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graaelig Farve, som i Dannelse og Figur ligner Tapformed Dryp- 
sieen, eller har Anseende som Iistappe uden nogen Matrix. Disse 
meer etter mindre giennemsigtige Calcedon Tappe kan ikke vcrre 
vulkanisse. Produkter, thi Calcedouen taber ved Glsdning aldeles 
fin Klarheds Grad, bliver gandsse opac og hvid, den er desuden 
for fig selv og uden nogen Tilsats gandsse og aldeles usmeltelig, end
og i heftig Ild for tvende Blceseboelge (a). Attsaa henherer disse 
bemeldte Calcedoner ikke til pori ignei, men til pori aqvei (b).

Dm Flindt- eller Agath-artede Stalactiter findes, saa vidt 
jeg veed, intet meldet i noget mineralogiss Skrift, end og ikke i 
Herr Wallerii senere udgivne Syftema mineralogicuirr, Men da jeg 
har vccret saa lykkelig, at blive Eyere af nogle meget rare Calce- 
donisse Matrices fyldte med smukke og besynderlige figurerede Cal
cedon-Stalactiter alle fra Farverne mig tilsendte, med ffriftlig 
Beretning om Stedet hvor de ere fundne, fra den der verrende Chir
urgus Herr Schröter, saa er det mig en Fornsyelse hermed at kun- 
neludrage til Fcrdrenèlandets Natur-Historie ved at fremvise Teg
ninger i naturlig Storrelfe og kort Beskrivelse over tvende saadam 
ne Calcedon Modre.

Tab. I. Figur, i, 2 og 3 forestiller i adssittig Vending en ute
rus calcedoneus funden ved Lamhau paa Fcerse, den er fyldt med 
Calcedon Drypfteen dannede ligesom af nedsiede og paa Veyen 
meere etter mindre fammensiudte og sterknede Draaber etter Kug
ler, som udgior beugende etter og fra oven til neden staaende knodre- 
de Tappe etter Stcenger af forssicellige Figurer.

Fig. i. forestiller uterus etter matrix med dens everste bngede 
Calcedon-Skorpe og dens eene heele Side. Den everste Deels Su- 

J perficies

(a) Een Part pulveriseret Calcedon formanget med tvende Parter Krit har jeg ved stra-ng 
Ild smeltet til et grønt gienncmsigtigt Glas. Sort Hornflint ligeledes pulveriseret og 
Krit i samme Proportion smeltede ligeledes til et grønt giennemsigtigt Glas, hvis Klar- 
hed dog VÑV mindre end det fsrstes.

(b) See, Ridder Wallerii íy fiema mineralogicum Tom. II. Holmiæ 1775 ClaiT. IVta <jen. 
60 og 61.
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perficies er ujevn, ligesom Koppe-Ärret, og af en bruun og grsn- 
plettet Farve, Under-Skorpen er udvendig meere jevn tillige meere 
grenpletted end Over-Skorpen, men paa den heele Side var Skor^ 
pen halv giennemsigtig, hvidagtig eller melket, bleeg guulagtig med 
en liden gronagtig Skiccr, hvor igiennem, naar den holdes mod 
den klare Dag eller mod et Lys, dens inderste Huulhed og de der 
ffiulte Calcedon Tappe oplyses og kan tydeligere og bedre sees end 
fra den anden aabne og afbrudte Side Fig. 3, hvor Matrix har 
vceret storre, eller fra den aabne og afbrudte Ende Fig. 2, paa 
hvilket sidste Sted sees temmelig tykke Calcedon-Drypsteen (Stalac- 
titer) neften alle som ftaaende Stotter med Enderne fast heftede til 
overste og underste Deel af Moder-Skorpen, saaledes som Teg
ningen viiser.

Fig. 3. afbilder den aabne afbrudte Side af matrix eller ute
rus, prydet med Stala&it Fosters af forffiellig Forlighed, samt 
meere kiendelig end ved Fig. 2, diste udgior stagende Calcedon Stot
ter, eller og hængende Tappe af fammenfludte Draaber. Iblandt 
de spcrdeste har nogle Anfeende ligesom Perler trakte paa en 
Traad, andre ligesom de havde vceret smaae blode Kugler siadaa- 
tig sammentrykte en oven paa en anden, diste spcede Stalaftiter ere 
i Brokket fiin halv giennemsigtig Calcedon, men udvendig matte 
og ligesom sterk pudrede med en hvid Jord, fra hvilken de ikke med 
Skedevand kunde befries, de storre Stala&iter ere blaalig melkede 
og halv giennemsigtige, dog ere disse og udvendig ligesom gandffe 
tyndt pudrede.

Herr Schröter melder at denne beskrevne Calcedon Matrix fand
tes fyldt med Leer og Mos, og faftheftet til en Klippe, ligesom 
han mange andre Steder har seet siradanne Calcedon Stalactiters 
Matrices hcmgende fast ved Klipperne endten midt i Steen-Klip- 
pen eller i dens Rcevner og Hunter. Ved Lamhau har ban seet 
en Gehvelvt af Storrelse som et temmeligt stort og rundt Bord 
fyldt med Calcedon Tappe.
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Tab. IL & III. Den anden Calcedon Matrix hvis Aftegning 

sees Tab. IL og III. er dog ikkun et Stokke af en heel, hvilken flut- 
telig, efter Swkkets Anseende med dets overfte og underste Skorpe 
a og b, hvilke jeg kalder Lag og Gulv, samt mellemstaaende Sta- 
lactiters mcegtige Swrrelse, maae have vceret meget stor. De 
mellem Calcedon Taget og Gulvet ftaaende, liggende eller hän
gende Stalactiter ere anseelige klare og Monne, nogle ligner Trceer 
eller Coral-Stammer medfore afbrudte horizontal udftaaende Si- 
Legreene samt Redder, andre ftaaer imellem Gulv og Tag som 
Stotter.

Tab. li. viiser den Side hvor de Coraldannede Calcedon Gree
ne t deres ftaaende, krogede og udstrakte Vandinger gior mod En
den d en Figur, som nogenledes ligner Forparten af en Sphinx 
med sine udstrakte Forfodder, men mod Tegningens anden Ende 
c hanger nogle smukke opalfarvede Calcedon Tappe, og under Ta
get sees tvende halve Kugler fasthaftede, een henimod hver Ende 
af Taget. De afbrudte Greene har Skin og Klarhed i Brukket 
neften ligesom lidet melket Glas.

Tab. in. viiser den anden Side af de i denne Matrix bestnde- 
lige coralloidisse Calcedon Stglactiter, de af diste, hvis udftaaende 
Greene ere afbrudte, har i Brukket fra Middelpunkten til Peri- 
pharien kieudelige Straaler, sårdeles har en Green i dm afbrudte 
Ende i Cmtruni ligesom et Marvhul. Under Taget mod dets eene 
Ende hanger en Calcedon Stalactit dannet ligesom en Sak, län
gere derfra ben under Tag-Skorpen sees tvende halve Calcedon 
Kugler angroede, disse har ligesom den Sakformede liflig spillende 
Opal Farver.

Jab. IV. Forestiller ved Fig. i. Omritzningen og Storrelsen af 
Calcedon Taget, og ligeledes Gulvet ved Fig. 2. Taget havde 
ovenpaa ligesom smaae toppede Hoye med Dale imellem, saaledes 
som Tegningerne udviiser Tab. II. og III. Hoyene ere fra Toppene 
og neden omkring ligesom overkladede med kalklignende Skorpe, 

men
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men i Dalene, hvilke i Midten havde en fordybet Tragtforme-k 
Punkt eller Nedsynkning, sees Tagets blottede Calcedon Art, fom 
ovenpag var lys soedfarvet. Gulvet er jevnt alleene neden under 
er det ligesom paaLcrngden overkalket med en stiv Borste, der kunde 
have giort Streger og fiine Fnurer i den kalklignende Materie.

Denne sidst beskrevne og Tab. il og ill. aftegnede Calcedoss 
er efter Herr Schröters Beretning fundet paa Insulen Stromoe 
ved Siegneboe i en Bock eller Aae under en stor Klippe, hvorfra 
den formodentlig var nedfalden.

Jeg formoder, at Calcedon Stalactiterne ferst have verret' 
Zeolithiffe fer de bleve Calcedon artede. Zeolithiffe Stalactitev 
ere af Mineralogerne vel endnu ukiendte, dog kan de maaffee exi- 
srere lige saavelsom der findes cristalliseret Zeolith. Efter de af 
Herr Hof-Apotheker Meyer i Stettin omhygelig anstillede Forseg 
med den straalede Zeolith, har han formedelst vaade Oplosnings- 
Midler og Fcrlding befundet, at den beftaar af | Part Kiseljord, 
I Allun-Iord og I Kalk-Jord (c). Da nu af reent Leer med acido 
vi trioli efter Herr Marggrafs Methode behandlet epleses og udtrek- 
kes megen virkelig Allun-Iord, og den ovrige uoploselige Deel af 
Leeren derefter er befundet at verre Kiselartet, saa fynes det rime
ligt, at i det mindste den straalede Zeolith har sin Oprindelse af err 

. kalkhaltig Leer eller Mergelart, som af en vis mineraliff Vcrdffe 
eller Fugtighed oploft og filtreret giennem en Matrix ind i dens ind- 
spcrrrede Huulhed der kan danne zeolithisse Stalactiter, hvilke for
medelst den ítagnerende og indestuttede Fugtigheds indvortes Gcr- 
ring kan blive forvandlet kil Calcedon; eller og bemeldte Jordart 
ved naturlig Blanding af Zeolith- og tillige Agath-giorende liqui-.

E e 3 dum

(c) See- Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde. Zweitem 
Band XXIV pag. 474. Ridderen ^err Bergman har og anstillet Forsog med Zeolithen^ 
og fundet at 100 Deele af Andetfors Zeolith holder henimod 80 Deete Kisel, ii Deelr 
Leer og 9 Deele Kalk. See Herr H. F. Scheffers chermfke Föreläsningar, rorande Sal
ter, Jordarter, Vatten , Fetmor, Metaller och Färgning, famlade, i ordning 
oçh med Ainnarkningar utgifne. Upfala 1775, ^g. rKZ. Ajam. 3»
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dum oplofts og danner baade Calcedon Matrix og Stalactiterne 
inden i samme.

De afbrudte Calcedon Greenes eller Stcengers straalede Sam- 
menscetning fra Centrum til Omkredsen har megen Lighed med 
siraalet Zeolith, og giver Anledning til de Tanker, at Mergel eller 
og Zeolith kan ligesaa vel blive Calcedon, som Krit kan blive til 
Flint.

Denne min Formodning bestyrkes i nogen Maade af den kalk
lignende matte Skorpe paa Calcedon-Moderen og nogle af dens 
Stalactiter, hvorom er mceldet i det foregaaende, og omendffiont 
denne kalklignende tynde Skorpe ikke oplofts af Mineral-Syrer strå
ledes som ftraalet Zeolith, saa kan den dog have sin Oprindelse 
af Zeolith-Iord, ligesom den hvide haarde Skorpe paa sortagtig 
Horn-Flint ikke aldeles oplofts af Mineral Syrer, og dog er der 
florsie Formodning til at troe at Flinten er genereret afKriden (d).

Zeolithens Forvandling til Calcedon givres end meere formo
dentlig ved et mineralfft Skueftokke i min Samling, hvilket be- 
staar til halvdeelen omtrent af smuk Calcedon, det evrige Zeolith, 
begge Steenarter sammensiudt stråledes i hinanden at man ikke kan 
udmerke den egentlige Grccndft, hvor den eene af bemeldte Steen- 
art flipper og hvor den anden begynder.

Herudi vil Naturkyndiges Opmærksomhed og Erfarenhed i 
Eftertiden give noermere Oplysning og Vished.

Over andre merkvcerdige Calcedoniffe Skuestokker vil jeg ved 
Leilighed, Tid efter anden, om Gud sparer Liv og Helbred, indle
vere til det Hoy-oplysre Selskab Beskrivelser med fornodne Af
tegninger.

(d) See, Wallerii fyftema mineralogicutn Pars l. pag. 290. obferv. 2. No. 4 og 7 (a).
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