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Tom Hoel/Geoloco sager en person, som skal kunne fungere som

firmaets daglige leder i Danmark.

Arbejdsstedet vii vsere vort lager i Narre Vissing, samt kunde- og

messebeseg i ind- og udland. Det drejer sig om 112till stilling.

Selvsteendighed, kerekort og kendskab til engelsk og/eller tysk er

nedvendig. _
Kontakt Tom Hoel i Norge: I('I!J~
Postboks 241,3671 Notodden, Norge. ~

Tlf: 00-47-3501 4220, Fax: 00-47-35014581. ~

Ledigtjob.

Bjergarter navngives dels ud fra, hvordan de er dannet og dels ud fra mineralindhol

det.

Man skelner mellem magmatiske, metamorfe (omdannede) og sedimenteere (aflejre

de) bjergarter.

De magmatiske bjergarter er henholdsvis vulkanske og plutonske. De plutonske

(intrusive) bjergarter er i princippet dannet fra et magma, der er tnengt op i skorpen

og starknet, fer det naede at fare til et vulkanudbrud.

Bjergartemes surhedsgrad afheenger af Si02 -indholdet. Sure bjergarter indeholder

mere end 66% SiO 2, intermedieere 52-66% og basiske 45-52%. Eksempelvis er

rhyolit en sur vulkansk bjergart, der indeholder kvarts, alkalifeldspat og plagioldas

(den tilsvarende plutonske bjergart er en granit), og basalt er en basisk vulkansk

bjergart, der indeholder plagioldas, pyroxen og olivin (den tilsvarende plutonske

bjergart er en gabbro).

Jo hejere oppe i skorpen magmaet kommer fra, des mere udvildet er det. Et magma,

der i sammenseetning ligner kappens, betegnes derfor som primitivt. Et eksempel pi

en primitiv vulkansk bjergart er en olivin-tholeiit.

Lidt om bjergarterne.
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Geologi: Ingen af de sterste oversvammelser i Bangladesh, Nil-deltaet eller

Mississippi-floden kan male sig med den flodbelge, der hsergede i Tjuja-dalen i det

sydlige Sibirien for 14.000 ar siden. Geologer anslar, at vandet i flodbelgen pa et

tidspunkt var en halv kilometer oojt og beveegede sig med en fart pa omkring 160

kilometer i timen. Da flodbelgen var pa sit hejeste, fossede 20 millioner kubikmeter

vand gennem dalen pro sekund.

Flodbalge i Sibirien udslettede alt dyreliv for 14.000 ar siden.

Naturkatastrofe slar aile historiske rekorder.

For 1..1.000ar siden blev Tjuja-dalen hjemsted for en heftig oversvommelse, der med 16()
kmlt trak varige spor hen ad klippesiderne og efterlod tanger af grus i dalens bund.
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11.-12. marts Kvaglundhallen, Esbjerg

1.- 2. april Goteborg, Sverige

8.- 9. april Marienlystcentret, Odense

22.-23. april Vejlby-Risskov Hallen, Arhus

Ferste nyt om stenmesser i 1995.

Den enorme naturkatastrofe fandt sted i den sidste istid, da Altaj-bjergene langs

Tjuja-dalen var deekket af knugende isbneer. Gennem Tjuja-dalen 19b en flod, som

ferte smeltevand veek fra bneerne, men i arenes 19b voksede en isbrse sig op gennem

en dal, der gik pa tvsers af Tjuja-dalen. Denne isbree deemmede op for

smeltevandsfloden, og flere hundrede ar senere var der dannet en 1000 meter dyb

indse, som rummede 800 kubikkilometer smeltevand.

Da istiden var pi sit sidste, begyndte den bree, som holdt vandet inde, at smelte, og

pludselig en dag bred vandmasseme igennem. De enorme vandmsengder udslettede

formentlig alt dyre- og planteliv i Tjuja-dalen, og flodbelgen var endda sa heftig, at

den foruden at treekke spor hen ad dalens klippesider ogsA efterlod gigantiske tanger

af grus bade i dalen og i landskabet omkring den.

Den kendsgeming, at klipperne h0jt oppe i dalsideme er blankpolerede og runde, er

imidlertid det steerkeste bevis pi, at oversvemmelsen rent faktisk fandt sted.

Det var den sibiriske geolog Aleksej Rudej, der ferst fik mistanke om, at det

serpreegede landskab i og omkring Tjuja-dalen kun kunne veere skabt af en gigantisk

flodbelge, Rudej forfsegtede sin teori i arevis, men ferst i ar har geologer over hele

verden anerkendt eksistensen af en af historiens sterste naturkatastrofer.
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Denne artikel er skrevet pA grundlag af en artikel i det tyske tidsskrift LAPIS
suppleret med oplysninger fra det amerikanske Lapidary Journal og bogen lEdelsten
fra Gads Forlag.
Smykkesten koster penge, og jo sjseldnere og mere eftertragtede de er, jo mere koster
de, og for dem aile geelder det, at jo bedre kvaliteten er jo renere krystaller og jo
klarere farver, ja sa kan de koste rigtig mange penge, som jo er den enhed, vi maler
yore veerdiermed.
Lige siden oldtiden har man lavet smykkesten efter, imiteret dem eller "forbedret"
demoBrugen af keramiksmykker daterer sig tilbage til de ~ldste tider. Bade inderne
og eegypteme kendte til opvarmede agater og jaspis for mere end 4()(x)Ar siden, og
hos romerne opstod kunsten at lave glas og anvende det som smykkestens-imitation.
Og nArnu nogle sten er en mangelvare, hvorfor skulle man sa ikke lave nogen flere?
Det kan jo veere meget godt og er fuldt legalt, sa leengede ikke bliver udgivet for at
veereeegte. Men det er netop her, det store problem i smykkestenshandelen fmdes.
Udbudet af ueegte sten, efterligninger, forbedringer, kunstige og syntetiske sten og
farvede sten har aldrig veeret sterre end nu. Nutidens kendskab til naturens kemi og
fysik har sammen med den moderne teknologi gjort det muligt at lave hvad som heIst
- det er prisen pi det fremstillede sammenlignet med prisen pAde eegte sten, der er
afgerende for, hvad der fremstilles.
Og hvad veerre er: Den grundviden om sten og deres kemi og geologi, som burde
findes hos aile, der handler med sten, er kun til stede hos et fAtalaf de handlende. En
handler eller ekspedient, der sselger stenene under de navne, der star pAetiketten, viI

STEN - regte eller uregte?
eller
SOM SKINNET DOG KAN BEDRAGE!
af: Jobs. Andersen, Lundby.

Denne artikel er Med venlig Hilsen fra Johs. Andersen, Lundby. Den har ferste gang
veeret bragt i "Sten som hobby" i anledning af 2. Internationale Sten- og Mineral
messe i Neestved 1993.
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Farvet glas
i mange farver far man ved tilssetning af cobolt-, kobber-, guld-jem- eller nikkelsalte
til glassmelten. Thalliumoxid forhejer glassets dispersionsevne, sa "ilden" forbedres.
Hvis man til en glassmelte tilseetter de stoffer, som er nedvendige til syntese af

Glas - mere va!rdifuld end regte stene?
Glas har siden romertiden erstattet den l.klasses gennemskinnelige kvalitet af den
sjeldne bjergkrystal. Derfra stammer ogsAbetegnelsen "krystalglas", hvilket allerede
dengang forte til betragtelig forvirring. Den romerske kejser Diocletian udstedte
omkring Ar 300 et specielt dekret, som forlangte, at aIle beger, som fortalte om
fremstilling af kunstige eedelsten, skulle bnendes. Det blev begyndelsen til en tid,
hvor godt glas blev hejere veerdsatend sedelstene.
Egenskabeme ved normalglas til almindelig brug eendres specifikt ved bestemte
tilseetninger. For eksempel forhejer tilseetning af bor- eller aluminiumoxid bestan
digheden mod varme og kemikalier. Tilseetningaf blyoxid i glassmelten ferer til flint
glas med forbedrede optiske egenskaber, hvoraf vaser og andre prydgenstande frem
stilles under betegnelsen "krystal".

Syntetiske sten.
De syntetiske sten erstatter i vidt omfang de klare og farvede krystaller af de
naturlige eedelsten. De har samme kemiske sammenseetning som deres naturlige
forbilleder, men kan ofte afsleres ved, at de mangler de naturlige indeslutninger, som
altid findes i segte sten. Ligeledes vii farve og glans ofte se "unaturlig" ud - der er for
meget af det.
Man bar altid forlange eegtehedsbevis ved keb af dyre og sjeeldne segte eedelsten, i
seerlige tilfeelde suppleret med en udtalelse fra et anerkendt gemmologisk institut.

i uvidenhed kunne seelge mange sten, der ikke kan leve op til betegnelsen eegte.
Udbudet i de store varehuse og hos de sma knemmere pA markedeme er gode
eksempler pAdette.
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Sort onyx og black opal.
Kvalitetsforbedring gennem yderligere tilsretning af farve bliver praktiseret med
chalcedon, jaspis, onyx og tigereje, da disse kvartsvarieteter alle har pores struktur.
Farvning med organiske farvestoffer er meget virkningsfuld, men dog ikke holdbar
nok. Derfor foretreekker man uorganiske farvemidler som salte af jem, cobolt eller
crom for rede, bla eller grenne nuancer.
Sort onyx far man ved at lsegge de egnede sten i en sukkeroplesning og bagefter
behandle med koncentreret svovlsyre. Derved forlrulles sukkeret, og de sorte rester
bliver tilbage som porefyld.

Ubehandlet tyrkis farst og fremmest af estasiatisk oprindelse er ofte svagt grenlig
(som falge af kobberets oxidation) og, bortset fra gamle stykker, neesten ikke i
handelen.
Helt farvelese opaler bliver ligeledes gjort mere veerdifulde gennem kunststof
impreegnering. Det samme geelderjade, lapis lazuli, alabast, perler og koraller.

erne.

Perler og opaler,
Som eksempel pi en i stor stil produceret perle-imitation kan nsevnes "Majorica
perler". De bestir af en glaskerne, som bliver overtrukket med en "perle-essens"
fremstillet af fiskeknogler. Efter hserdning af overfladen og beskyttet mod lys,
overtreekkes de med et lag af cellulose-acetat (udgangsmateriale for lrunststoffer).
"Slocum-stenen" bestir af glas og et mylder af sma bitte stykker farvet folie. Det er
en opal-imitation, som har optradt pa smykkestensmarkedet siden slutningen af 70-

smaragder, bliver resultatet et "smaragdglas", som er blevet handlet under forskellige
betegnelser. Det har ringere hArdhed og brillans end eegte eller syntetisk smaragd,
men med det blotte 0je er det sveertat se forskel.
Gennemskinnelige eller opake glas far man ved tilseetningaf tinoxid til glassmelten.
OgsA lysfsenomenet chatoyance (katteejeeffekten) lader sig eftergere med farvelest
eller farvet glas. Til lyslederkabler anvendes et materiale, som indeholder op til
150.000 trade pro cm2 , ogsAdet egner sig til fremstilling af chatoyance-imitationer.
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Denne metode blev ogsa med succes prevet pa mexicanske opaler, og "sortopalen"

fandt villige kebere; imitationen var ikke deklareret. Pa denne made blev for nylig de
australske Andamookamatrix-opaler sendret til "black opal fra Lightning Ridge",

hvilket gay en vsesentlig hejere gevinst.
I lighed med de mexicanske opaler blev et porest opallignende materiale fra Brasilien

impreegneret med sort kunststof.
Pa salJlDle mide blev billige opalkvaliteter behandlet med selvnitrat og bagefter lagt i

en filmfremkaldervseske. Den samme recept tjente ogsA til fremstilling af sorte

perler.

En yderligere variant bested i, at hejporas vandopal blev lagt i en vandig oplesning af

kaliumferrocyanid. Ved tilseetning af ferrisulfat udfseldedes farvestoffet "berliner

blat", som gay det oprindeligt farveles-mselkede materiale et markeblat neesten sort
udseende. Produktet blev sa forseglet med acryl-kunstharpiks, heerdet og derefter

forarbejdet til cabochoner.
Yderligere eksempler pa sporten "farvning af sten" er efterfarvet og forseglet lapis

lazuli, blA farvet kvartsit eller marmor som lapis lazuli-imitation og violet onyx, som
kan forveksles med sugilit.
Ved stenkseder kan et ensartet farveudseende forteelle, at bade sten og borehul er

farvet. Ved at se i borehulleme med lup, viI man ofte kunne afgere, om stenene er

farvet, fordi der er efterladt rester af farvekom.

Farvede sten kan affarves med acetone eventuelt understettet med ultralyd.
"Akvamarin" bliver sa pludselig igen til farvelas beryl af en darlig kvalitet ..
Ny i handlen er ogsa charoit-, sugilit-, tyrkis- og koralimitationer, som bestir af

massiv beryl med indvoksede kvartsdele. Dette materiale bliver ved varmebehandling

gjort porest og derefter indfarvet, sa det ligner de naturlige smykkesten. Efter

forsegling bliver de til slut forarbejdet.

Det modsatte af farvning er blegning: De gullige farvepletter pa perler lader sig

fjeme med brinoverilte.

PA det seneste er yderligere en opal-imitation blevet kendt. Den bestir af farvelest

glas, i hvilket der er iblandet dele af syntetisk opal.Brydningsindexet for begge

komponenter ligger meget teet, og denne omstsendighed bidrager til, at farveme

spiller selv fra glasdelene.
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Sammensatte smykkesten.
Bedre kendt under betegnelsen dubletter eller tripletter meder vi i et bredt felt af
kombinationsmuligheder:

KunststotTernes
sejrsmarsch er fortsat i smykkesektoren. Hvad der er muligt ved imitation med glas,
lader sig ogsA gere med plexiglas og lignende materialer, med det til felge, at vi
blandt andet ser kunststofopaler og -perler. Den japanske "opalit", som har veeret pi
markedet siden 1988, viser et farvespil, som kommer meget teet pll de naturlige
objekter.
Pi smykkestensmarkedet dukkede der en lapis lazuli-imitation op i 1991. Den bestod
af bariumsulfat i en matrix af kunststof moo pyrit-indeslutninger. Denne grundrecept
tjente ogsa til fremstilling af imitationer af tyrkis, koral, onyx, sugilit, malakit og
azurit-malakit.
Disse er sa nye, at de endnu ikke er pi markedet i fuldt omfang, men der er grund til
at tage sig i agt. Inden vi ser os om, stir vi med dem i handen!

"Guldsten" eller "aventuringlas" er imitationer lavet af en glassmelte med et
indhold af kobberoxid. Under reducerende betingelser udfseldes smAbitte 3-kantede
og 6-kanted~ kobberkrystaller. Klare brunlige glas imiterer solsten (aventurin-
.feldspar), bill glas den pyritholdige lapis lazuli. Tilseetning af pulver af rustfrit stAl
giver heematit-imitationer, ligesom en bly-tin-legering imiterer diamant (Falun
brilliant).
Glasimitationer af smykkesten bliver seedvanligvis fremstillet i presseforme og
forarbejdet til cabochoner. Bortset fra den ringere brillans adskiller de rene
glasimitationer sig fra deres naturlige forbilleder ved deres optiske egenskaber, deres
UV-absorbtion og deres ringere hardhed (5,5 efter Moh, de kan altsa ridses).

Ogsa healer-markedet bliver i betydeligt omfang oversvammet med en mang
foldighed af glasimitationer. Seelgere af sadanne imitationer handler ikke kun

bedragerisk i ekonomisk 9jemed, men edelsegger tilliden hos enhver, som tror pll
stenenes helbredende virkning.
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"Smykkesten" af mineralpulver.
En sserlig gruppe af imitationer er arsag til stor forvirring pa smykkestensmarkedet
og pa stenmesseme: de rekonstruerede smykkesten. Henned imiterer man de faste

Naturlige eegte sten i toppen og billigt materiale pAundersiden; eventuelt syntetiske
sten foroven og glas fomeden; naturlige farvelese eegte eller syntetiske sten bade
foroven og fomeden og med pAlimedefarvede specialkleebere.
Opal dubletter og -tripletter laves for at kunne anvende selv meget tynde stykker af
den vserdifulde opal. Der bliver limet en tynd opalskive pa et underlag af billig opal
eller sort onyx. Tripletter har et endnu tyndere lag opal end dubletter og bliver derfor
forsynet med et lag af beskyttende bjergkrystal eller glas everst. Disse sammensatte
opaler er nok billigere end de sAkaldte "solid opals" - hele opaler, men de har den
ulempe, at de er mindre stabile og holdbare, farst og fremmets fordi forarbejdningen
ofte er dArlig, og nar limen bliver gammel og spred, bliver der ogsAdarlig over
ensstemmelse mellem de enkelte dele.
Dubletter har veeret lavet fra de tidligste tider af aile sjzldne og derfor dyre
smykkesten. Endog granat-glas-dubletter kendt siden 1850 er blevet fabrikeret i store
meengder;man havde nemlig fundet ud af, at granat let forbandt sig med smeltet glas.
Da de meget tynde granatlag fik farve efter glasset, var det muligt at fremstille
ridsefaste sedelstensimitatiouer i aile enskede farver. Der er ogsAdukket dubletter af
syntetisk safir og spinel op pa markedet. De er monteret pa et underlag af hejbrillant
strontiumtitanat ("Laser Gems", "Nifty Gems").
Et sergeligt kapitel er dubletteme af bjergkrystal eller farveles beryl, hvor top og
bund er limet sammen med raffineret farvede kleebestoffer, sa de forestiller for
eksempel akvamarin eller smaragd.
Sadanne forfalskninger er ved ferste blik vanskelige at erkende, men de kan uden
store udgifter let afsleres, forudsat at stenene er lese eller sidder i en aben krab
befatning. Tit er det tilstnekkeligt med et grundigt eftersyn imikroskopet. Man kan
ogsAdreje stenene i en steerkt lysbrydende vsedske (klorofonn, benzin, eller andet),

hvorved farven forsvinder fra sten med paklsebede falsknerier, og den er kun synlig
SOmtynde streger, hvor stenene er limet sammen.
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Vidunderligt farvet - men desveerreopvannet.
Nu rnA det vel snart veere slut. Men nej, vi er endnu ikke fserdige med vores
opremsning. Der er ogsAmange penge i "Forskennelse" af smykkesten. En af disse
metoder er "Cooking", opvarmning eller bnending af stenene for at forbedre farve og
transparens (gennemskinnelighed). Vi ved, at naturen udfseldede krystalleme af
smykkesten ved heje temperaturer. Men dannelsesbetingelseme var ikke altid opti
male i naturen set fra en handlers synspunkt, sa derfor er der store kvalitetsforskelle
ved stenene. Tilfseldigheder og gode iagttagelser var begyndelsen til metoder, som
begyndte for Artusinder siden i Indien og ..£gypten.
Senere fandt man ud af, at man kunne fa de forstyrrende gullige og grenlige farve
strejf i den smukke bla akvamarin til at forsvinde ved opvarmning til 400-45<1> C,
og i redlig topas bliver de gule og brunlige nuancer formindsket ved 45(1) C.
Men ikke kun forstyrrende farvedele kan fjemes ved "Cooking", det lader sig ogsA
gere at eendre farveme helt. Det bedst kendte eksempel er bnendingen af ametyst
ved 250-570 0 C til gul eller gulbrun citrin. GrAlig regkvarts bliver ved 50<1> C
tiltalende gulbrun.
Brun Cameol bliver ved opvarmning redlig, markebrun tunnalin bliver
smaragdgren ved 450-7000 C og gulhrun zoisit nArved 380-500 0 C sin intensive
hlA tanzanit-lignende farve. Et mAnestenslignende farvespil kan ved forsigtig
opvarmning til 6000 C fremhringes ikvarts (hvid spectrolit).

"naturligt voksede" sten. Rekonstruerede smykkesten bestir af naturligt, altsAeegte
materiale - ofte affald. Det er malet til pulver og derefter presset i forme. Turkis,
malakit, lapis lazuli og hsematit er sserligt kendte eksempler pA dette, ferst og
fremmest anvendt ved fabrikation af keeder i de billige prisklasser.
Det er kendt at disse produkter ikke eller kun i mindre grad er deklareret, til stor
irritation for keberne. Materialet er jo eegte, og forskellen pA det og de af hele
stykker fremstillede genstande er ved en overfladisk betragtning ikke seerlig synlig.
Det kan dog give et fingerpeg, hvis samtlige kugler i en ksede udviser det samme
stereotype udseende.

)

}
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Tyrkis i oliebad.
Til kapitlet om "forskennelse af sten" herer ligeledes impr~gnering og
overfladebehandling.
Et godt eksempel er tyrkis, som pa grund af strukturen i sin opbygning er noget
pores og felgelig modtagelig for smuds ved brugen (hud- og tejkontrakt). Den bliver
derfor impnegneret med voks vandglas eller kunststoffer, samtidig med at ogsa
farven intensiveres.
Efter graden af poresitet er tilveeksten i veegt ret betydelig; keberen kan saledes
komme til at betale for fyldmaterialet med samme karatpris som for stenene.
I JEgypten bliver tyrkis i 1-2 uger nedlagt i et specielt mineraloliebad, hvorved den
lyseblAfarve sendres til en sat blagren.

Et lag sf tynd safir.
En stadig hyppigere anvendt metode i Thailand er diffusionsmetoden. Diffusion
betyder udligning af koncentrationsforskelle. Pa farvelese eller svagt farvede og
derfor billige smykkesten leegges en blanding af pulveriserede mineraler magen til
dem, stenen er bygget af. Ved blege safirer er det en pulverblanding af aluminium-,
titan- og jemoxid. En vanneblanding ved 1700-18000 C i 200 timer seetter en
diffusionsproces i gang med oxideme i det yderste lag af stenen.
Resultatet er en dybbla, ~en kun i det alleryderste lag farvet safir. Med crom- eller
nikkeloxid kan der pa samme made fremstilles rede henholdsvis grenne sten.
Processen kan gentages, hvorved farveintensiteten hver gang gar dybere.
Disse farveforbedrede smykkesten opnArstadig stigende markedsandele. Saledes blev
der alene pa Tucson Mineral Show i 1992 udbudt omkring 12.000 karat af disse
manipulerede safirer.

Kvalitetsforbedring gennem vannebehandling lader sig ogsa opna i korund (rubin og
safir), idet man forseger at fa indesluttede formerkelser til at forsvinde. Et seerligt
interessant eksempel giver de mselket-grumsede korunder fra Sri-Lanka, som ved
bnendingstemperaturer fra 1550-1600 0 C eendres til en lysende bla, transparent
safir.
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Aile disse mAder at behandle sten pa har det erklerede mal, at forskenne stenene, at

ege veerdien eller foregegle noget andet.

Sa leenge betegnelsen om eegte, syntetisk eller imiteret stemmer, er det kebernes
personlige sag at trseffe afgerelse om keb eller ikke-kab, Men nir betegnelsen enten

mangler, er falsk eller bliver slaet hen, begynder det at blive til bedrag. Det burde

ogsA i en smykkestenshandel veere en selvfelgelighed, at alle salgsobjekter lige som i
en mineralhandel er betegnet klart og korrekt, sa keberen ogsa ved, hvad han keber,
Da denne selvfelgelighed i mange tilfselde mangler, er det den potentielle keber, som

rnA eve det nedvendige tryk - eller give afkaid pi kebet.

1. Syntetiske sten er fremstillet helt eller delvis af mennesker. Deres egen

skaber er i vidt omfang identiske med deres naturlige forbilleder.

2. Kunstige produkter (sten) er fremstillet helt eller delvis af mennesker og

findes ikke i naturen.

3. Imitationer af naturlige eller syntetiske sten er efterligninger fremstillet helt
eller delvis af mennesker. Produkterne imiterer farve, virkning og udseende
af naturlige eedelsten eller syntetiske sten uden at besidde deres egenskaber

og/eller krystalstruktur.

4. Efterbehandlede sten er eegte sten af ringe kvalitet, som er "forbedret"

med mere farve eller fasthed, og hvor eventuelle huller og revner er fyldt
ud.

Ogsa de mange alternative behandlere rnA neevnes her, idet en meget stor del af dem

har sa meget at gere med at ssette sig ind i stenenes virkning, at de glemmer at seette

sig ind i, om de sten, de formidler, er eegte eller efterligninger. Udsagnet om, at de

kan fele, om en sten er eegte eller ej, geelder ingen steder! Det er blot en dArlig

undskyldning for den manglende viden.

For at hjeelpe eedelstenshendelen med en korrekt sproglig formulering har den

internationale CIBI0-Farvesten-Kommission i Den Haag udgivet nogle retningslinier:
Der skelnes mellem falgende:
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Fyldte ~delsten.
Naturlige sedelsten indeholder ofte ridser, porer eller rerformede indeslutnings
kanaler, som ved bearbejdningen bliver skAretover og som ofte bliver ibne.
Disse fejl, som ger stenene mindre veerd, bliver derfor korrigeret, ved at man udfyl
der ibningeme under tryk eller vakuum med olie, glas eller kunststoffer som for ek
sempel epoxyheerderen "Opticon". "Filling" kalder man denne fremgangsmAde,som
iseer finder anvendelse over for smaragder, rubiner og diamanter (Yehuda-metoden).
Ved farvede sten forages farvevirkningen ved tilseetning af farvestoffer. Pi denne
made fremstilles smaragder ved udhuling af farvelese beryler og udfyldning af
hulrummet med en viskos gren vsedske. ogsa ved bekleedning af hulrumsflader med
et grant overtnek kan man opni den enskede farveeffekt. Denne metode egner sig
ogsa til imitation af smaragdkrystaller.
Gullige eller ikke belt "hvide" diamanter bliver undertiden penslet pi undersiden af
kulassen med en bli eller purpurfarvet oplesning for at forbedre aspektet.
Den ydre behandling kan ogsa udferes ved ved at pafere metaifolier, spejlselv og in
terferens-overtnek (analog med behandling af kamera-objektiver). Ved pafering af en
tynd guldfilm pi farveles bjergkrystal kan der opnas en iriserende "regnbuekvarts".

Diamanter.
Den eedelsten, der oftest har veeret imiteret, er diamant. Der fmdes syntetiske
diamanter, men imitation er vsesentlig billigere, og udvalget er ganske betragteligt.
En lang nekke mineraler savel naturlige som syntetiske egner sig dertil, f.ex. kvarts,
beryl, topas, turmalin, grossular, safir, spinel og flere andre foruden glas og dublet
ter. De raffinerede imitationer, der fmdes i dag, giver selv fagmanden sveere pro
blemer med at afsige den rette dom, pi trods af omfangsrige hjeelpemidler.
Diamant-imitationer findes under mere end 120 forskellige betegnelser og fantasi
navne, alt efter art og fremstiller. "£gthedsbeviseme" fra ferielands-bijouterieme er
ikke til at stole pi, og det gselder for aIle eedelstenl
Den hidtil bedste diamant-imitation er den sakaldte zirkonia, hvis fremstillingspris
kun andrager fl cents pro karat.
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Grundig undersogelse giver oget sikkerhed.
Hermed er vi ved slutningen af denne gennemgang. Den kan naturligvis ikke veere
fuldsteendig, men giver dog et lille indblik i et stort omn\de.
Situationen vanskeliggeres af, at der ved en overfladisk betragtning eksisterer et utal
af forvekslingsmuligheder ved de naturlige eedelsten. Absolut sikkerhed, safremt der
skal lsegges veegtpa det, fir man kun ved en fagkyndig gemmologisk undersegelse.
Det ferste skridt ved prevning af en sten er altid en indgaende undersegelse ved hjeelp
af mikroskop, hardhedspravning (ridseforseg) og sa efter behov bestemme de optiske
data og den specifikke veegt.

Farvning ved bestr41ing: ikke altid bestandig.
Opremsningen af eksempler kunne fortseette, men til slut vil vi beskeeftige os med
den metode, der hedder bestraling af sten.
Efter arten af mineralets opbygning kan en supplerende radioaktiv bestraling
fremstille farvecentre, hvis betingelseme for dette er opfyldt. Derved kan svage
farvecentre forsteerkes, sveekkede farvecentre kan regenereres, nye farvecentre kan
opsta, eller der kan udvirkes forandringer af anden art.

Efter arten af bestralingen (alfa-, beta-, gamma- eller neutronstraling) kan der
fremkaldes forskellige farvesendringer, som ganske vist ikke altid er stabile overfor
varme- og lyspavirkninger.
I det falgende er de ustabile sendringer betegnet med (u): Diamant kan opna gule,
grenne (u), bla, rosa, brune eller sorte farvenuancer; safir bliver gul (u); beryl bliver
gren, bll (u), eller gul; topas bliver bla (ikke til at skelne fra den naturlige farve),
brun (u) eller gulorange (u); tunnalin kan antage en rosa, roo, purpur eller gul (u)
farve; kvarts forandres efter arten af farvecentreme til regkvarts eller ametyst;
spodwnen bliver gran (u); matte til gra perler bliver bla til sorte, ofte med iriserende
nuancer.
Endelig skal det nsevnes, at en mat skinnende overflade pa smykkestenene kan
hjeelpestil en bedre glans ved hjeelpaf forskellige spray med transparant acryllak.
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• I tilfselde af tvivl kan smykkesten underseges ved en sAkaldtprevning. Det kan
anbefales at benytte en uafheengig gemmolog som radgiver og kontroller af forbudte
syntetiske sten og imitationer. I det mindste rnA man kompromislest gennemfere
deklarationspligten (ifelge den i 1982 vedtagene CIBJO-forskrift).

De intemationalt mest anerkendte gemmolog-uddannelser er de tyske og ameri
kanske. Undervisningen er pi engelsk og kan sages af aile.

Jobannes Andersen, Lundby.

• V1er forsigtig ved billige tilbud pi ssedvanligvis dyrere sten. Undga keb af dyre
sten og smykker pi de populsere feriesteder. K9b af gode sten er og bliver en
tillidssag.

I tvivlstilfrelde til specialisten!
Informationeme, som formidles i denne artikel, skulle geme bidrage til, at De kritisk
og strengt betragter 1edelstenog smykkesten, og at der findes en korrekt deklaration
bos seelgerenaf smykkestenene.
Kebere og brugere af sten og smykker bar ret til at vide, bvad de virkelig beerer pi
kroppen, og hvad de har betalt for.
• Sperg efter betydningen af pafaldende fantasibetegnelser, og De viI hurtigt meerke,
hvordan det star til med kompetencen hos seelgeren,og med hvem De har at gere.

Jo mere raffinerede metodeme for imitation bliver, jo bedre rnA analysemetodikken
tilpasses. Til det anvendes elektron-mikrosonde, og infrared-, Rontgen-, Raman- og
NMR-spektroskopi. Iseer er det vigtigt at mikroskopere indeslutninger, da disse ofte
giver vserdifulde oplysninger om dannelsesbetingelseme for eedelsrenene. Denne
metodik beberskes kun af en begnenset kreds af fagfolk, da det forudssetter en bred
faglig viden og megen rutine.
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Leverer IIImsntutioner. erhverv og pnvate.
Egen produknon af smykkeforarbejdningsmaskiner.
Har egel servicevserksted og yder teknisk YeJledning.

Besog vores udstilling eller rekvirer katalog pa:

ANKU Silver and Stones ApS
Godthabsve] 128• 2000 Frederiksberg • Til. 318741 70 • Fax38886006

Abntngstlder Mandag lukket, nrsdaq og onsdag 12·17,torsdag 12·19,fredag 12·16
I [urn og Juliogsa lukket om fredagen

Stones ApS

Maskiner, udslyr og lilbeher Iii stenslibnmg.
Maskiner, vCErktejog lilbeher Iii smykkefremslilling (guldlS0lvsmedearbejde).

ogsa som fuldl monlerede veerksteder Ra og polerede smykkesten og smykkehalv fabrikata.
Sleriing solv I plade. Irad og fer.

Ravstedhus
Ravsted Hovedgade51
6372 Bylderup-Bov
tlf. 7464 7628

Rekvlr'r
KATALOG

Rekvlrer
KURSUSPROGRAM

Salg at v8f'kblj og mat8riaJ.r
tllafensllbnlng, ulvarbejd.,
emalj. og glas.

- kursusstedet for handveerk og design ...

Ravstedhus
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abo

Fagblade.
Klubben har hidtil abonneret pAdet tysksprogede mineralblad LAPIS og det ligeledes

tysksprogede fossilblad FOSSILIEN.

EfterhAnden er der kun 2 medlemmer, der lseser dem, og bestyrelsen overvejer

derfor at opsige abonnementeme, da bladene er meget dyre.

Hvis der ikke er flere, der melder sig snarest for at veere med i cirkulationen (man

betaler selv for at sende bladet til den neeste pA listen), bliver bladene opsagt fra

januar.

Vi gar samtidig opmeerksom pA, at der star mange Argange af fagblade nede pA

veerkstedet, og der er man velkommen til at leesedemo

abo

Vedrerende julemadet.
Som seedvanlig holder vi amerikansk lotteri (pris 1 kr. pro lod) Klubben Imber stort

ind af preemier, men vi.opfordrer alligevel medlemmeme til at tage med, hvad de har

af dubletter af mineraler og fossiler samt andre relevante ting, som sa viI indga i

lotteriet. Ligeledes viI der igen i Arblive mulighed for at kabe Othello-Iagkage (pris

10 kr. pr. stk.) til den medbragte kaffe.

abo

SA er der igen gAet et Ar, og kontingentet forfalder her til januar. Vi opfordrer

indtrrengende medlemmeme til at betale deres kontingent inden for de nreste 2

mAneder,da deres medlemskab ellers opherer fra 1. marts.

0nsker man ikke leengere at veere medlem af klubben, bedes man kontakte Sinne

Renn og melde sig ud.

Sidste Arvar over 30 % af medlemmeme i restance 1. marts.

Er det rimeligt?

Girokortet
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Det er tropiske regnskyl, der nu har Bet lava, mudder, klippestykker og aske til at

lasne sig fra bjergskraningerne og veeltenedad i en dreebendestrem.

Spsedbarn pa tag.

Mindst 16 mennesker er fundet dnebt - begravet levende i mudder og aske fra

vulkanen Mount Pinatubo i Filippineme. Over 30.000 mennesker er i ejeblikket pa

vild flugt fra stremmen af vulkansk lava, der veelter ned ad bjergets side i op til tre

meters hejde.

Ifelge det lokale redningsmandskab er 15 landsbyer i Porac og Bacolor, der ligger

omkring 60 kilometer nord for Manila, allerede evakueret.

Flere af landsbyemes huse er begravet, sa kun tagene stikker op.

Mount Pinatubo stod for Arhundredets hidtil sterste vulkanudbrud i juni 1991, hvor

over 800 mennesker blev dreebt.

I Ar skrev Marianne Uttrup i BT:

30.000 pa flugt fra vulkan.

(Meddelt af Associated Press)

Den 11. juni 92 blev aske kastet 1000 m op i luften, da CanJaon-vulkanen, der ligger

500 km sydast for Manila pAFilippinerne, kom i udbrud. Ingen mennesker kom til

skade, og det var ikke nedvendigt at evakuere folk fra de omkringliggende landsbyer.

CanJaon der er en af de 21 aktive vulkaner pAFilippinerne, var ogsAi udbrud Aret

far. Samme Arblev 700 mennesker dnebt, da vulkanen Pinatubo kom i udbrud.

Tusinder af filippinere matte flygte fra deres hjem, mens en 6 meter h9j mur af

gledende mudder og aske banede sig vej nedad sideme af Mount Pinatubo i den

nordlige del af Filippineme.

Den gledende flod af mudder og aske blev sat i bevsegelse, efter at voldsom monsum

regn veeltede ned i Pinatubo's krater. Det fik vulkanen til at spy aske 15.000 m i

vejret.

Mount Pinatubo i stadigt udbrud.
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Lillian Skov.

De flere har spurgt efter begerne, viI jeg geme opfordre klubbens medlemmer til at

se nejere ibogreoleme derhjemme.

Vi vii meget geme have begeme tilbage.

Piikkonen og Lindberg: Stenkundskap for Malmletaren.

Roberts, Rapp og Weber: Encyclopedia of Minerals.

Rosendahl: Kreativ Fritid - Grovere hobbyarbejder

Rosier: Lehrbuch der Mineralogie.

Smed: Sten i det Danske Landskab.

Kristensen: Rav.

Ved gennemgang af begerne i vort bibliotek har jeg set, at falgende beger mangler:

Jensen: Nordens Guld.

EFT E R L Y SN I N G.

- og faggeologer oplyser, at det stadig her sent i 1994 stremmer ud af den.

San Femando, tirsdag.

En filippinsk by, Bacolor, med oprindelig 30.()()()indbyggere, er forsvundet under

mudder fra vulkanbjerget Pinatubo, oplyste embedsmeend tirsdag. Bacolors

indbyggere og ligesa mange fra nabobyen Porac har matter flygte fra deres hjem.

Reuter.

og Reuter meddelte:

By under mudder.

Lerdag Iykkedes det en redningshelikopter at redde et spsedbam, der var efterladt i en

kasse pi tagryggen af et hus.

Fredag indsatte heeren helikoptere for at kaste mad ned til de nedstedte, Tusindvis er

isoleret fra omverdenen af kaskademe af vulkansk masse.
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0STERGADE 30 . 8000 ARHUS C
TElEFON 86129376

STENBUTIKKEN I CENTRUM

INDFATNINGER

Kempe udvIlg If egte .PO uaagtesmykkedele.

LORTONEslibemaskiner
LORTONEtromlemaskiner

ALT TIL STENSLlBNING

Smuk og enkel bog om
forsteninger, vi kan finde i
Danmark.

56 s., fast bind. 168 kr.

HAndbogen, der Beskriver 31 lokaliteter.
beskriver geologien pA Illustrationer med blA
59 lokaliteter af national stettetarve
geologisk interesse.
Farveillustreret.

Fagligt speendende og
meget flot iIIustreret bog
om Lees"

208 sider. 175kr.

Geologisk Set:
Oetmellemste
Jylland
Skov- og Naturstyrelsen

~,~ fraa.GEOGRAFFORLAGET

GeologiskSet: UESI2I ~~DanSke
Oetnordlige - om "en der Forsteninger.
Jylland rokkerog Kort fortalt
Skov- og Naturstyrelsen hopper Af Leif Banke

Af Jens Morten Hansen, Rasmussen, DGU
DGU

64 s., fuldt farveillustreret,
a5-format. 88 kr.272 skier 248 kr.

(ring efter brochure)

,,\ D,).. Rlngel/erSkrivtilO. GEOGRAFFORLAGET~f'- 54&1BrandeI;IlP .Tlf.64 44 16 83 . Fax 64 4416 97
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Deadline for februar-nummeret af STENHUGGEREN er 7. januar 1995. Materiale
sendes til Karen Pii.

AL DELTAGELSE I FORENINGENS AKTIVITETER SKER pA EGEN
REGNING OG RISIKO.

Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra kl. 13.00 er der abent
for handel, bytning, stensnak og "Sten pa bordet". Klubmedet starter kl. 14.30, og
foredrag begynder kl. 15.00.

S"'. d. 9/4

Le. d. 8/4

Le. d. 1113

On. d. 113

Le. d. 1112

Klubmede pa Aby Bibliotek.
Lektor Torgeir Falkum, Geologisk Institut: Foredrag
om jordens geologiske udvikling gennem de sidste 4
mia. ar. (pladetektonik og mineraler i gamle bjerg
arter).
Sten pa bordet: Henrik Jensen viser fossiler fra
Mallorca.
Klubmede pa Aby Bibliotek.
Lis Nielsen holder foredrag om flint.
Sten pAbordet: Jon Svane viser rAog facetslebne sten.
Sidste dag for rettidig betaling af kontingent.
Benyt venligst det tilsendte girokort. Taksteme fmdes pa
side 2 i klubbladet.
GENERALFORSAMLING pa Aby Bibliotek.
Dagsorden viI komme i februar-nummeret.
Forslag til behandling kan allerede nu sendes til forman
den.
Sten pa bordet: Kom med et par af dine sjoveste sten.
Klubmede pa Aby Bibliotek.
Foredrag af Jon Svane.
Opleegtil bestemmelse af mineralske bjergarter.
Sten pa bordet: Slibe- og selvarbejder fra vinteren
94/95.
Tur til Moesgard Strand, hvor vi kigger pa de mineral
ske bjergarter "in natura".
Medested og tid meddeles i februar-nummeret.

La, d. 14/1

Program for Jysk Stenklub vinteren/foraret 1995.


