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VI HAR JORD I 
HOVEDET ..!
- og plads til mere

Bioteknisk Jordrens SOILREM er
Danmarks landsdækkende jord-
renser , når det gælder olie- og
kemikalieforurening – med anlæg
i Kalundborg, Esbjerg, Aalborg og
på Ærø, Samsø og Bornholm.

Kontakt os på tlf. 59 50 46 68.
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Af Hans-Henrik Meyer, formand for Syd-
sjællands Amatørgeologiske Forening

Det lyder som noget med terrorister,
men foregår i virkeligheden på en
hyggelig overdækket altan på Skov-
brynet i Næstved. De er over os hele
tiden, vi oversvømmes af dem – de
skallede, de kreative, de fransk in-
spirerede og dem med de friske rå-
vare, kokkene.... det er næsten
umuligt at åbne for fjernsynet uden
at blive fristet til “gør det selv mad”,
og pas på med det! Medmindre du
samler på krystaller.

Lad denne historie fra “den virkelige ver-
den” opmuntre eller afskrække dig!

Vindruegelé
Medlem af Sydsjællands Amatørgeologiske
Forening, Birgit Larsen, lod sig i sommeren
2004 friste af dem... kokkene, og følte sig
inspireret til at lave vindruegele.

En flot klase meget nye grønne vindruer
fra et drivhus, noget vand og lidt sukker, og
et hurtigt opkog, så var gelen klar til at hælde
på genbrugsmarmeladeglassene. Efter afkø-
ling blev glassene dækket med plastfolie og
sat ud på altanen.

Januar 2005.
Hvordan går det med geleen? Stor er for-
bavselsen, da folien fjernes. På folien, i
overfladen af geleen og et stykke ned i den,
ligger de flotteste små “vindruekrystaller”.

Krystallerne bliver taget med i sten-

klubben og beundret, studeret i lup og under
mikroskop, testet med uv-lys, ridset i, knust
og smagt på, samt duppet med vand og salt-
syre, men uden at mysteriet opklares.
HVAD ER DET???

Forslag modtages!
Krystallerne reagerer ikke på UV-lys, bru-

Altan-alkymister
- nyt “køkkenmineral” – eller hvad?

ser ikke med syre og opløses ikke i vand.
De ligner faktisk temmelig meget de ikait/
glendonitkrystaller, som findes i cementsten-
ene på Mors. (Men efter vores viden var det
småt med både vindruer og sukker dengang i
Eocæn). Kan nogen hjælpe os, vores bedste
bud er nok: gipskrystaller? Se på billedet –
de længste krystaller er ca. 1,5 cm lange.

De fineste “vindruekrystaller”. Men hvad består de af? (Foto: Forfatteren)


