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Manipulation med fossiJer.

Har man beskseftiget sig med fossiler en videnskabelig sammenhseng, er det

Hamburgmessen er en meget velbesegt arligt atholdt stenmesse. Mange danske

stensamlere beseger messen, da den ligger behageligt teet pa Danmark. Pa messen

udstiller flere end 300 stande et fantastisk udbud af alverdens "godter" med interesse

for stensamlere og geologiinteresserede: mineraler, fossiler, slebne sten og

eedelsteae, stensliberveerktej, optiske instrumenter, litteratur samt meget andet.

De enkelte stande konkurrerer tilsyneladende om at fremvise den mest imponerende

samling af mineraler og fossiler. En del af det fremviste materiale ville utvivlsomt

veere vserdigt til en plads pa et geologisk museum, og prisrneessigt er det kun de

feerreste, der kan veeremed, nar der handles med disse pragtstykker. Sadanne stykker

er nok mere blikfang end forretning, for der er neeppe mange, som tager pa

stenmesse for at spendere 20.000 kr. pa et enkelt keb! Pa denne made er messen

heldigvis lige sAmeget en udstilling, som den er et egentligt marked, og man kan

derved alene moo dette formal besege messen.

Sten, mineraler og fossiler er blevet en folkeho':Jby med flere og starre

stenmesser til falge. Her i landet afboldes der hvert ar adskillige stenmesser,

som aile er velbesegte. Ingen af disse nar dog de store tyske stenmesser til

sokkeholdeme, hvad angar starrelse og udbud. I december 1994 besegte jeg en

af disse stenmesser: Hamburgmessen. Beseget gay anIedning til nogle tanker om

geologi som hobby og som videnskab.

Af geolog Carsten Robak Kjaer.

Hamburgmessen
- en geologs indtryk
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Fossiler fra Marokko.

I de senere ar har fossiler og mineraler fra Marokko udgjort en ret stor del af det

naturligt at betragte stenmesser med disse briller. Det er dog i ferste omgang ikke

dette publikum, der er teenkt pa ved preesentationenog udbuddet af fossilerne.

Dette viser sig ved, at langt sterstedelen af de pnesenterede fossiler er, bvad man kan

kalde imponadestykker. AItsA stykker, som ferst og fremmest er flotte - hele og

tilsyneladende uden fejl. For at opna den bedste preesentation er der ofte manipuleret

med fossileme. F .eks. kan manglende dele veeremodelleret pa med et materiale, som

ligner originalmaterialet. Der fmdes ogsa eksempler pa sammenlimning af dele fra

flere forskellige individer til et "helt" individ. Andre fossiler er behandlet med en let

syreoplasning for at opna en ensartet glat overflade, der bedst muligt appellerer til

keberen.

Set fra et videnskabeligt synspunkt er sadanne manipulationer ikke enskelige, da man

herved ofrer videnskabelig information til fordel for et preesentabeltydre. Desuden er

det langt fra altid de. flotteste eksemplarer, der videnskabeligt set er mest

interessante. Den sterste information viI oftest kunne bentes fra alle de mange

fragmentariske fund, som nseppe ger sig som salgsobjekter og derfor sorteres fra -

miske endda smides ud.

Et andet problem for fagmanden er, at fossilerne sjeeldent '='f forsynet moo en seerlig

nejagtig angivelse af findested og aflejringstype. Dette heenger maske sammen med

nogle seelgeres angst for, at deres bedste lokaliteter bliver afsleret og overrendt af

fossilentusiaster. Dette er selvfelgelig forstaeligt fra et salgsmeessigtsynspunkt, men

giver igen anledning til tab af videnskabelig vigtig information.

Udbuddet af materiale afhsenger dog i hej grad af holdningen hos de enkelte

handlende. Saledes er flere af seelgerne selv inkarnerede samlere, der via salg

fmansierer deres indsamlinger rundt om i verden. Det er hos sadanne, at man fmder

det mest varierede (og billigste) udbud samt den bedste beskrivelse af fundene.
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Fagfolk bar besege stemnesser.

Alt i alt er der dog god grund til at besege en messe som Hamburgmessen, idet man

far et indblik i den kolossale interesse, der i ejeblikket er for sten, og samtidig far en

meengdeimponerende fund at se.

Det er ikke mit indtryk, at seerligt mange fagfolk beseger sadanne stenmesser, sa en

eget interesse fra denne side kunne maske bevirke et forager udvalg af de mere

ordineere, men videnskabeligt interessante objekter.

En samling hujtccnderfra Marokko. De sma
hujtiender "(In kobes i store miengder for ell slit:
medens de store ojt est er meget dvre t Foto: CK)

samlede udbud pa stenmessen. Af fossiler kan specielt neevnes trilobiter, som i

Marokko er seerdeles velrepreesenterede bade med hensyn til artsantal og fund af

velbevarede eksemplarer. Det er dog ofte netop trilobiter derfra, som er blevet

"shinet" op. Priseme for disse fossilfund varierer fra ca. 30 kr. op til mange tusinde.

En hel, middelstor trilobit koster normalt mindst et par hundrede kroner - og sa er

den ofte blevet repareret.
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K. Pii

Her felger sAden rigtige udgave, og den er bade til at forsta, og til at blive klogere

af.

Der var sa mange gode ting i den artikel, men godt nok ogsAnogle seere uklare

overgange, der gjorde det sveert at finde sammenhsengen i det hele.

Redakteren tilskrev det sin ikke tilstreekkelige faglige indsigt, og kom absolut ikke pA

den tanke, at det kunne skyldes fejl i tekstens rsekkefelge, sadan som vi fandt den

gengivet efter Johs. Andersens original artikel i "Sten som hobby" i anledning af 2.

Intemationale Sten- og Mineralmesse i Nsestved 1993.

Da capo aI fine ...
Vi tager hele artiklen en gang til forfra - og sAkorrekt - som lovet i februar-bladet.

Vi tir her i september beseg af Johs. Andersen, Lundby, med foredrag om netop

artiklens emne.

Jyske Stensamlere.

Prisen for turen er 180.00 kr. incl. entre til messen. Tilmeldingsfristen er 1.

oktober 1995 til: Jytte Hillersborg. Lundbergvej 3. Vserum. 8900 Randers, tlf. og fax

8644 5198 eller Hanne Sennichsen. Agemvej 115, 8330 Beder, tlf. 86 93 71 13.

Bemrerk: Der keres i regfri bus.

Messeturen i 1996 bliver den 7. december.

Jyske Stensamlere arrangerer igen i Ar bustur til stenmessen i Hamburg. Turen

starter i Randers med afgang fra P-pladsen pA Havnen kl. 06.30. Der keres til

Musikhuset i Arhus, hvorfra der er afgang kl. 07.00. Der vii i lighed med tidigere

veere mulighed for opsamling langs motorvejen, eventuelt ved Stilling, Horsens.

Vejle, Kolding og Padborg.

Bustur til Hamburg-messen lerdag
den 9. december 1995.
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Denne artikel er skrevet pa grundlag af en artikel : det tyske tidsskrift LAPIS
suppleret med oplysninger fra det amerikanske Lapidar y Journal og bogen rEdelsten
fra Gads forlag.

Smykkesten koster penge, og jo sjeeldnere og mere eftertragtede de er, jo mere koster
de, og for dem alle 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 maier

yore veerdier med.

Lige siden oldtiden har man lavet smykkesten efter, imiteret dem eller "forbedret"

demo Brugen af keramiksmykker daterer sig tilbage til de eeldste tider. Bade inderne og
eegypteme kendte til opvarmede agater og jaspis for mere end 4000 Ar siden, og hos

romerne opstod kunsten at lave glas og anvende det som smykkestens-imitation.

Og nar nu nogle sten er en mangelvare, hvorfor skulle man sa ikke lave nogle flere?

Det kan jo veere meget godt og er fuldt legalt, saleenge de ikke bliver udgivet for at

veere eegte. 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 pa det fremstillede sammenlignet med prisen pa de 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 alle, der handler med sten, er kun til stede hos et fatal af de handlende. En
handler eller ekspedient, der sselger stenene under de navne, der star pa etiketten, viI i

uvidenhed kunne seelge mange sten, der ikke kan leve op til betegnelsen segte. Udbudet
i de store varehuse og hos de sma krsemmere pa markederne er gode eksembler pa
dette.

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

har sAmeget at gore med at seette sig ind i stenenes virkning, at de glemmer at seette
sig ind i, om de sten, de formidler.er segte eller efterligninger. Udsagnet om, at de kan

STEN - eegte eller uregte?
eIler

SOM SKINNET DOG KAN BEDRAGE
af Jobs. Andersen, Lundby
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DiamaDter
Den eedelsten, der oftest har veeret imiteret, er diamant. Der findes syntetiske
diamanter, men imitation er veesentlig billigere, og udvalget er ganske betragteligt. En
lang nekke mineraler savel natulige som syntetiske egner sig dertil, f.ex. kvarts, beryl,
topas, turmalin, grossular, safir, spinel og flere andre foruden glas og dubletter. De
raffinerede imitationer, der findes idag, giver selv fagmanden problemer med at afsige
den rette dom, pa trods af omfangsrige hjselpemidler.

fele, om en sten er eegte eller ej, gselder ingen steder! Det er blot en darlig
undskyldning for den manglende viden.
For at hjeelpe eedelstenshandelen med en korrekt sproglig formulering har den
intemationale CIB10-Farvesten-Kommision i Den Haag udgivet nogle retningslinier.
Der skelnes mellem felgende:
1. SYDtetiskesteD er fremstillet helt eller delvist af mennesker.

Deres egenskaber er i vidt omfang identiske med deres naturlige forbilleder.
2. Kunstige produkter (sten) er fremstillet helt eller delvis af

mennesker og findes ikke inaturen.
3. ImitatioDer af naturlige eller syntetiske sten er

efterligninger fremstillet helt eller delvist af mennesker.
Produkteme imiterer farve, virkning og udseende af naturlige
sedelsten eller syntetiske sten uden at besidde deres egen
skaber og/eller krystalstruktur.

4. Eflerbehandlede sten er eegtesten af ringe kvalitet, som er
"forbedret" med mere farve eller fasthed, og hvor eventuelle
huller og revner er fyldt ud.

AIle disse mAderat behandle sten pa har det erklserede mal, at forskanne stenene, at
.. e Tlerdien eller foregogle noget andet.
Sl "eRie betegnelsen om eegte, syntetisk eller imiteret stemmer, er det keberens
personlige sag at tneffe atgerelsen om kab eller ikke-keb. Men nar betegnelsen enten
mangler, er falsk eller bliver slaet hen, begynder det at blive til bedrag. Det burde
ogsi i en smykkehandel veere en selvfelgelighed, at aIle salgsobjekter lige som i en
mineralhandel er betegnet klart og korrekt, sa kaberen ogsa ved, hvad han keber.
Da cI.ae selvfalgelighed i mange tilfselde mangler, er det den potentielle keber, som
rna eve det nedvendige tryk - eller give afraid pa kebet.
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Farvet glas

i mange Farver far man ved tilseetning 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

smaragder, bliver resultatet et "smaragdglas", som er blevet hand let under forskellige

Glas - mere vrerdifuldt end regte stene?
Glas har siden romertiden erstattet den 1. klasses gennemskinnelige kvalitet af den
sjeeldne bjergkrystal. Derfra stammer ogsa betegnelsen.tkrystalglas", hvilket allerede

dengang ferte til betragtelig forvirring. Den romerske kejser Diocletian udstedte

omkring ar 300 et specielt dekret, som forlangte, at alle beger, som fortalte om

fremstilling af kunstige eedelsten, skulle bnendes. Det blev begyndelsen til en tid, hvor
godt glas blev hajere veerdsat end sedelstene.

Egenskabeme ved normalglas til almindelig brug eendres specifikt ved bestemte

tilseetninger. For eksempel forhejer tilseetning af bor- eller aluminiumoxid

bestandigheden mod varme og kemikalier.

Tilseetning af blyoxid i glassmelten ferer til flintglas med forbedrede optiske

egenskaber, hvoraf vaser og andre prydgenstande fremstilles 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 sammenssetning 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 segtbedsbevis ved keb af dyre og sjeeldne segte eedelsten,

seerlige tilfeelde suppleret med en udtalelse fra et anerkendt gemmologisk institut.

Diamant-imitationer fmdes under mere end 120 forskellige betegnelser og
fantasinavne, alt efter art og fremstiller. ".tEgthedsbeviseme" fra ferielands

bijouterieme er ikke til at stole pa, og det gselder for alle eedelsten!

Den hidtil bedste diamant-imitation er den sakaldte zirkonia, hvis fremstillingspris kun

andrager fa cents pr karat.
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Perler og opaler
Som eksempel pa en i stor stil produceret perle-imitation kan neevnes "Majorica

perler". De bestar af en glaskeme, som bliver overtrukket med en "perle-essens"

fremstillet af fiskeknogler. Efter heerdning af overfladen og beskyttet mod lys,
overtreekkes de med et lag af cellulose-acetat (udgangsmateriale for kunststoffer).
"Slocum-stenen" bestar 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'eme.

Pi det seneste er yderligere en opal-imitation blevet kendt. Den bestar af farvelest

glas, i hvilket der er iblandet dele af syntetisk opal. Brydningsindexet for begge
komponenter ligger meget teet, og denne omsteendighedbidrager til, at farveme spiller
selv fra glasdelene.
"Guldsten" eller "aventuringlas" er imitationer lavet af en glassmelte med et indhold
af kobberoxid. Under reducerende betingelser udfseldes sma bitte 3-kantede og 6-
kantede kobberkrystaller. Klare brunlige glas imiterer solsten (aventurin-feldspat), bla
glas den pyritholdige lapis lazuli. Tilseetning af pulver og rustfrit stal giver heematit
imitationer, ligesom en bly-tin-Iegering 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 natulige 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 oversvemmet med en mangfoldighed
af glasimitationer. Seelgere af sadanne imitationer handler ikke kun bedragerisk i
akonomisk 0jemed, men edeleegger tilliden hos enhver, som tror pa stenenes
helbredende virkning.

betegnelser. Det har ringere hardhed og brillans end eegte eller syntetisk smaragd, men
med det blotte 0je er det sveert at se forskel.

Gennemskinnelige eller opake glas far man ved tilseetning af tinoxid til glassmelten.

Ogsa lysfrenomenet chatoyance (katteeje effekten) lader sig eftergere med farvelest

eller farvet glas. Til lyslederkabler anvendes et materiale, som indeholder op til

150.000 trade pr cm2, ogsa det egner sig til fremstilling af chatoyance-imitationer.
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Sammensatte smykkesten
bedre kendt under betegnelsen dubletter eller tripletter meder vi i et bredt felt af
kombinationsmul igheder:
Naturlige eegte sten i toppen og billigt materiale pa undersiden; eventuelt syntetiske
sten foroven og glas fomeden; natulige farvelese eegte eller syntetiske sten bade
foroven og fomeden og med palimede farvede 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, ferst og fremmest fordi forarbejdningen
ofte er darlig, og nar limen bliver gammel og spred, bliver der ogsa darlig
overensstemmelse mellem de enkelte dele.
Dubletter har veeret lavet fra de tidligste tider af aile sjseldne og derfor dyre
smykkesten. Endog granat-glas-dubletter kendt siden 1850 er blevet fabrikeret i store
msengder; 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 eedelstensimitationer i aile enskede farver. Der er ogsa dukket dubletter af
syntetisk safir og spinel op pa markedet. De er monteret pa et underlag af hejbrillant

Kunststoffernes

sejrmarch 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 vseret pa
markedet siden 1988, viser et farvespil, som kommer meget teet pa de naturlige
objekter.
Pa smykkestensmarkedet dukkede der en lapis lazuli-imitation op i 1991. Den bestod
af bariumsulfat i en matrix af kunststof med 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 pa markedet i fuldt omfang, men der er grund til
at tage sig i agt. Inden vi ser os om, star vi med dem i handen!
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Vidunderligt farvet - men desvrerre opvarmet
Nu rna det vel snart veere slut. Men nej, vi er endnu ikke fserdige med vores
opremsning. Der er ogsa mange penge i "forskonnelse" 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 optimale i naturen set fra en handlers synspunkt, sa derfor er der store
kvalitetsforskelle ved stenene. Tilfeeldigheder og gode iagtagelser var begyndelsen til
metoder, som begyndte for artusinder siden i Indien og .tEgypten.

"Smykkesten af mineralDulver"
En seerlig gruppe af imitationer er arsag til stor forvirring pa smykkestensmarkedet og
pa stenmesseme: de rekonstruerede smykkesten. Hermed imiterer man de faste
"naturligt voksede" sten. Rekonstruerede smykkesten bestar af naturligt, altsa eegte
materiale - ofte affald. Det er malet til pulver og derefter presset i forme. Turkis,
malakit, lapis lazuli og heematit er seerligt kendte eksempler pa dette, farst 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 keede udviser det samme stereotype
udseende.

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 klsebestoffer, 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 krabbefatning. Tit

er det tilstrsekkeligt med et grundigt eftersyn i mikroskobet. Man kan ogsa dreje

stenene i en steekt lysbrydende veeske (kloroform, benzin, eller andet), hvorved farven
forsvinder fra sten med paklsebede falsknerier, og den er kun synlig som tynde streger,
hvor stenene er limet sammen.
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Et lag af tynd safir
En stadig hyppigere anvendt metode i Thailand er dit'fusionsmetoden. 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 varmebehandling ved 1700-
18O<PCi 200 timer seetter en diffusionsproces i gang med oxideme i det yderste lag at
stenen.
Resultatet er en dybbla, men 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 opnar stadig stigende markedsandele. Saledes blev
der alene pa Tucson Mineral Show i 1992 udbudt omkring 12.000 karat af disse
manipulerede safirer.

Senere fandt man ud af, at man kunne fa de forstyrrende gullige og grenlige farvestrejf

i den smukke bla akvamarin til at forsvinde ved opvarmning til 400 - 4500 C, og i
redlig topas bliver de gule og brunlige nuancer formindsket ved 45(P C.
Men ikke kun forstyrrende farvedele kan fjemes ved "Cooking", det lader sig ogsa
gere at eendre farveme helt. Det bedst kendte eksempeJ er breendingenaf ametyst ved
250 - 570 0C til gul eller gulbrun citrin. Gralig rogkvarts bliver ved 5000 C
tiltalende gulbrun.
Brun Carneol bliver ved opvarmning redlig, merkebrun tunnalin bliver smaragdgren
ved 450 - 7000 Cog gulbrun zoisit nar ved 380 - 5CXPC sin intensive bill tanzanit-lig
nende farve. Et manestensligneade farvespil kan ved forsigtig opvannning til 6(0) C
frembringes i kvarts (hvid spectrolit).
Kvalitetesforbedring gennem varmebehandling lader sig ogsa opna i korund (rubin og
safir) , idet man forseger at fa indesluttede formerkelser til at forsvinde. Et sserligt
interessant eksempel giver de rruelket-grurnsede korunder fra Sri-Lanka, som ved
brrendingstemperaturer fra 1550-16O<PC rendres til en lysende bla, transparent safir.

side 13STENHUGGEREN1995/3



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 foretnekker man uorganiske farvemidler som salte af jem, cobolt eller crom

for rede, bla eller grenne nuancer.
Sort onyx for man ved at leegge de egnede sten i en sukkeroplesning og bagefter

behandle med koncentreret svovlsyre. Derved forkulles sukkeret, og de sorte rester
bliver tilbage som porefyld.

Denne metode blev ogsa med succes prevet pa mexikanske opaler, og "sortopalen"

fandt villige kebere, imitationen var ikke deklareret. Pa denne made blev for nylig de

australske Andamooka-matrix-opaler rendret til "black opal fra Lightning Ridge",
hvilket gay en veesentlig hejere gevindst.

I lighed med de mexicanske opaler blev et porest opallignende materiale fra Brasilien
impreegneret med sort kunststof.

Pa samme made blev billige opalkvaliteter behandlet med selvnitrat og bagefter lagt i

fremkalderveeske. Den samme recept tjente ogsa til fremstilling af sorte perIer.

Tyrkis i oliebad
Til kapitlet om "forskennelse af sten" herer ligeledes imprregnering 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 tejkontakt). Den bliver derfor
impreegneret med voks, vandglas eller kunststoffer, samtidig med at ogsa farven
intensiviseres.
Efter graden af poresitet er tilveeksten i veegt ret betydelig; keberen kan saledes

komme til at betale for fyldmaterialer med samme karatpris som for stenene.

I ..Egypten bliver tyrkis i 1-2 uger nedlagt i et specielt mineraloliebad, hvorved den

lysebla farve sendres til en sat blagren.
Ubehandlet tyrkis farst og fremmest af astasiatisk oprindelse er ofte svagt grenlig (som
felge af kobberets oxidation) og, bortset fra gamle stykker, neesten ikke i handelen.

Helt farvelese opaler bliver ligeledes gjort mere vserdifulde gennem kunststof

impreegnering. Det samme geelder jade, lapis lazuli, alabast, perIer og koraller.
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Fyldte redelsten
Naturlige eedelsten indeholder ofte ridser, porer eller rerformede indeslutnings-kanaler,
som ved bearbejdningen bliver skaret over og som ofte bliver abne.
Disse fejl, som ger stenene mindre veerd, bliver derfor korrigeret, ved at man udfylder
abningerne under tryk eller vakuum med olie, glas eller kunststoffer som for eksempel
epoxyhserderen "Opticon". "Filling" kalder man denne fremgangsmade, som iseer
finder anvendelse over for smaragder, rubiner og diamanter (Yehuda-metoden)
Ved farvede af sten forages farvevirkningen ved tilseetning af farvestoffer. Pa denne
made fremstilles smaragder ved udhulning af farvelese beryler og udfyldning af
hulrummet med en viskos gren vsedske. Ogsa ved bekleedning af hulrumsflader med et
grant overtreek kan man opna den enskede farveeffekt. Denne metode egner sig ogsa
til imitation af smaragdkrystaller.

En yderligere variant bestod i, at hejpores vandopal blev lagt i en vandig oplesning af
kaliumferrocyanid. Ved tilseetning af ferrisulfat udfseldedes farvestoffet "berlinerblat n ,

som gay det oprindeligt farveles-mselkede materiale et merkeblat neesten sort
udseende. Produktet blev sa forseglet med acryl-kunstharpiks, heerdet og derefter
torarbejdet til cabochoner.
Yderligere eksempler pa sporten "farvning af sten" er .fterfarvet og forseglet lapis
lazuli, bla farvet kvartsit eller marmor som lapis lazuli-imitation og violet onyx, som
kan forveksles med sugilit.
Ved stenkeeder kan et ensartetet 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 farveles beryl af en darlig kvalitet...
Ny i handelen er ogsa charoit-, sugilit-,tyrkis- og koralimitationer, som bestar af
massiv beryl med indvoksede kvartsdele. Dette materiale bliver ved varmebehandling
gjort porest og derefter indfarvet, sa de 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 brintoverilte.
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Grundig unders"gelse giver "get sikkerhed
Henned er vi ved slutningen af denne gennemgang. Den kan naturligvis ikke veere,.
fuldsteendig, men giver dog et lille indblik i et stort omrade.
Situationen vanskeliggeres af, at der ved en overfladisk betragtning eksisterer et utal af
forvekslingsmuligheder ved de naturlige sedelsten. Absolut sikkerhed, sAfremtder skal
IeeggesveegtpAdet, far man kun ved en fagkyndig gemmologisk undersegelse.

Fanning ved bestrAling: Ikke altid bestandig
Opremsningen af eksempler kunne fortseette, men til slut vil vi beskseftige 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 fat;'erendringer, som ganske vist ikke altid er stabile overfor

varme- og lyspavirkninger.

I det felgende er de ustabile eendringer betegnet med (u): Diamant kan opna guIe,
grenne (u), bIA, rosa, brune eller sorte farvenuancer; safir bliver gul (u); beryl bliver
gren, biA(u), eller gul; topas bliver bIA(ikke til at skeine fra den naturlige farve), brun
(u) eller gulorange (u); tunnalin kan antage en rosa, red, purpur eller gul (u) farve;
kvarts forandres efter arten af farvecentreme til regkvarts eller ametyst; spodumen
bliver gran (u); matte til gra perler bliver bla til sorte, ofte med iriserende nuancer.
Endelig skal det neevnes, at en mat skinnende overflade pa smykkestenene kan hjeelpes
til en bedre glans ved hjeelp af forskellige spray med transparent acryllak.

Gullige eller ikke helt "hvide" diamanter bliver undertiden penslet pa undersiden af
kulassen med en bla eller purpurfarvet oplesning for at forbedre aspektet. ...

Den ydre behandling kan ogsa udfares ved at pafere metalfolier, spejlselv og

interferens-overtrsek (analog med behandling af kamera-objektiver). Ved pafering af en

tynd guldfilm pa farveles bjergkrystal kan der opnaes en iriserende "regnbuekvarts".
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I tvivlstilfrelde til specialisten!
Informationeme, som formidles i denne artikel, skulle geme bidrage til, at De kritisk
og strengt betragter sedelsten og smykkesten, og at der findes en korrekt deklaration
hos seelgeren af smykkestenene.
Kebere og bruzere af sten og srnykker har ret til at vide, hvad de virkelig bserer pa
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.
* Veerforsigtig ved billige tilbud pa seedvaneligvisdyrere sten.
Undga keb af dyre sten og smykker pa de populsere feriesteder.
K0b af gode sten er og bliver en tillidssag.
* I tilfselde af tvivl kan smykkesten underseges ved en sakaldt
prevning. Det kan anbefales at benytte en uafheengiggemmolog
som radgiver og kontroller af forbudte syntetiske sten og imita
tioner. I det mindste rna man kompromislest gennemfere deklara
tionspligten (ifelge den i 1982 vedtagne CIBJO-forskrift).

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

Johannes Andersen,Lundby

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.
Jo mere raffinerede metodeme for imitation bliver, jo bedre rna analysemetodikken
tilpasses. Til det anvendes elektron-mikrosonde, og inf ared-, Rantgen-, Raman- og
NMR-spektroskopi. Iseer er det vigtigt at mikroskopere indeslutninger, da disse ofte
giver vserdifulde oplysninger om dannelsesbetingelseme for eedelstenene.
Denne metodik beherskes kun af en begrsenset kreds af fagfolk, da det forudseetter en
bred faglig viden og megen rutine.

side 17STENHUGGEREN1995/3



inden for stenslibning
og smykkefremstilling
- stort udvalg i stene
fra hele verden.
Beseg os i Skjern og .!rhus.

*~~:y~:~~lVIl _

SKJERN: Fredensgade38 . 6900 Skjern
Telefon97 35 1600
Abentmandag-fredagkl. 9-17
L.erdagkl. 10-13

ARHus: 0stergade30.8000 Arhus C
Telefon86129376
Abentmandag-fredagkl. 10-17
L.erdagkL 10-13

Start udvalg af sjeeldnemineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

Hedleg~tdl
Storgade 71, 8882 Faarvang

Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale
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Sten pa Bordet til klubmadet i november.
Novembermedets foredrag handler om geologien i det mellemste Jylland.

Pf0V at lane bogen "Geologisk Set, Det mellemste Jylland" fra Geografforlaget.

Der er beskrevet 59 lokaliteter, og mange af os har sikkert gode ting fra flere af disse

steder.

Nogle af stenene har vi nok set tidligere ar under "Sommerens fund"; men tag dem

alligevel med igen, sa vi kan se dem i en anden sammenhseng.

Hanne Sannichsen.

Vi haber, I viI fa gleede af medlemskabet og megen god stensnak med andre

medlemmer til ruedeme og pa ekskursioneme.

Lone Yvett Larsen, Arhus

Marie Hejholt, Arhus

Allan Trosborg, Silkeborg

Harry Gadgaard, Ega

Eigil Sendergaard, Viby

Marianne Jacobsen, Brabrand

Henrik Friis Mortensen, Heming

Astrid Refschou Poulsen, Arhus

Finn Herrik, Tranbjerg

Sanne Reimers, Silkeborg

Kirsten Gadgaard, Eg-i

Inger Sendergaard, Vihy

Vagn Breinholt, Bryrup

lb Teglborg, Brabrand

Nye medlemmer:
Vi byder velkommen i klubben til felgende nye medlemmer:
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Leverer til mstitunoner. erhverv og private
Egen produknon at smykkeforarbejdningsmaskiner.
Har eget servrceveerksted og yder tekrusk ve)ledning

Besoq vores udstilling eller rekvtrer katalog pa

ANKU Silver and Stones ApS
Godthabsve] 128 - 2000 Frederiksberg - TIf. 31 8741 70 - Fax 38886006

Abrunqsuder Mandag lukket. nrsoaq og onsdag 12-17. torsdag 12-19. fredag 12-16.
I Junl og Juli ogsa lukket om fredagen

Stones

Maskiner, udstyr og tubener til stenslibning.
Maskiner. veerktej og tilbeher til smykkefremstilling (guld/S0lvsmedearbejde).

ogsa som fuldt monterede veerksteder Ra og polerede smykkesten og smykkehalv fabrikata.
Sterling solv I plade. trad og rer

ApS

Ravstedhus
Ravsted Hovedgade51
6372Bylderup-Bov
tlf. 7464 7628

Rekvlrer
KATALOG

Rekvlrer
KURSUSPROGRAM

SaJg at v8rkWJ og rnal8r1aJer
tUatensllbnlng. aglvarbejd8.
emalJe og glas.

- kursusstedet for handvzerk og design...

Ravstedhus
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Rosenkrantzgade 31,1
8000 Arhus c.

Liberalt Oplysnings Forbund
PS LOF udgiver et righoldigt pro
gram 2 gange arligt -i august og
december. Det kan fds pa LOF's kon
tor, pd bibliotekerne og i kommunein
formation.

START DIT EGET KURSUS
LOF star til radighed med dygtige
Larere i defleste fag indenfor
folkeoplysningen. '-

Er Ifeks.l4 personer med samme
interesse, kan I oprette jeres helt
eget kursus.

Ring til LOF - og vi klarer resten
7LF. 86/12 1811.

Heldigdensamler
Det er ikke altid, at nye veje kun medferer
nedtromlede huse og gennemplejede bag
haver. Hvis man bor pAeen Lewis vest for
Skotland, kan man risikere at finde keem
pesafirer i le bortsprangte klippestykker.
Det gjorde et heldigt par fra en geologisk
gruppe, som gik og hakkede i klippeme for
.at finde zdle stene.

En 9.6 karat stor blat safir bogstaveligt
talt faldt ned ihenderne pAIan Combe. da
hans kone kastede et stykke klippe ned i
armene pAham. Den gra sten gjorde med
et slag parret nasten 2 mio. kr. rigere, da
den dyrerebare sten dukkede frem. Den blA
sten var dog hakket lidt i stykker, sa den
kommer ikke op pa den sterste krystal af
safir, som blev fundet pi een i 1984.

(RB-AFP)
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Der henvises til artiklen i februar-bladet.

Da opdagelsen blev gjort, var der kun 23 modne tneer og 16 sma planter i den

nationalpark, Wollemi, som trseet er opkaldt efter. Det eneste sted i verden dette

millionargamle tree - med bregneagtige blade - har overlevet. Da videnskabsfolk efter

den ferste opdagelse vendte tilbage for at samle fre og grene til stiklinger, tog de

store forholdsregler for at beskytte den lille bevoksning. De ankom med helikopter og

steriliserede fodtejet for at hindre introduktion af plantesygdomme, som kunne sla

treeerne ihjel.

Den nationale Parkservice skal nu tage stilling til, hvad der kan geres for yderligere

at beskytte omradet og vegetationen.

Opdagelsen.

Wollemi-grantrseet, det urgamle tree, som kastede sin skygge over Australiens

dinasaurs og som fomyligt blev fundet 200 km fra Sydney, har overlevet vind og vejr

og skiftende klima i millioner af ar.
Men det tog kun otte uger for mennesker at bringe tneets fremtid i tvivl.

Efter opdagelsen af treeet, der vokser i en svsert utilgsengelig kleft, har flere grupper

af mennesker fundet stedet, der sages hemmeligholdt.

En talsmand for Australiens National Parks and Wildlife Services, der ferst

erkleerede, at treeet var af en hidtil ukendt sleegt, forteeller, at adskillige mennesker

har trampet omkring i bevoksningen, edelagt i hvert fald et lille tree og tydeligvis

taget souvenirs med hjem,

WoUemitrreet er truet.
Af Karen Glahn, Jyllands-Postens korrespondent.
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0STERGAOE 30 . 8000 ARHUS C
TElEFON 86129376

STENBUTIKKEN I CENTRUM

Kaempeudvalg al Egte DOuatgte smyHedele.

INDFATNINuER

LORTONEslibemaskiner
LORTONEtromlemaskiner

ALT TIL STENSLIBNING

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

56 s., fast bind. 168 kr.

Handboqen, der
beskriver geologien pa
59 lokaliteter at national' stetteiarve
geologisk interesse.
Farveillustreret.

Fagligt sprendende og
meget flot iIIustreret bog
om Lresl2J208 sider. 175 kr.

Geologisk Set:
Det mellemste
Jylland
Skov- og Naturstyrelsen

~,~ fra G8GEO;FORLAGET

Geologlsk Set: LIESe ~ Danske
Det nordlige - om "en der Forsteninger.
Jylland rokker og Kort fortalt
Skov- og Naturstyrelsen hopper Af Leif Banke

Af Jens Morten Hansen, Rasmussen, DGU
Beskriver 31 lokaliteter. DGU
Illustrationer med bla

64 s., fuldt terveitlustreret,
a5-format. 88 kr.272 sider 248 kr.

(ring efter brochure)

.. \ O,J.. Ringe/lerskriv tilGG\ GEOGRAFFORLAGET~r'" 1_ 5464Brenderup .T1f. 64 4416 83 . Fax64 44 16 97



Deadline for decembemummeret af STENHUGGEREN er 30. oktober 1995.
Materiale sendes til Karen Pii.

AL DELTAGELSE I FORENINGENS AKTIVITETER SKER pA EGEN REG
NING 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.

Hamburg-messe - se neermereside 6L0. d. 9/12

L0. d. 2/12

Klubmede pa Aby Bibliotek. Lie. scient. lektor Christian
Kronborg, Geol. lost. Arhus. Foredrag om geologien i det
mellemste Jylland.
Sten pa bordet: Sten fra det
mellemste Jylland. - Se opfordringen pa side 19

Klubmede pa Aby Bibliotek. Det traditionsrige julemede.

L0. d. 11/11

L0. d. 14/10

Klubmede pa Aby Bibliotek. Candoagro. Johs. Andersen,
Lundby.
Foredrag om smykkesten, segteeller ueegte?
Sten pa bordet: Sommerens fund.

Klubmede pa Aby Bibliotek. Geolog Anette Kristoffersen,
Geologisk Museum.
Foredrag om fugle imoleret.
Sten pa bordet: Hanne Kunde og Sven Sennichsen viI
forsege at vise fluorescerende sten.

L0. d. 9/9

Program for Jysk Stenklub efteraret 1995


