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Stor ammonit indkebt pa Hamborgmessen. De
inderste snoninger er pyntet Lidtrigeligt og et par
huller er hist og her lappet sammen med et lysere
materiale. Diameter 14,5 em (Foro: CRK)

ViI man gerne kebe fossiler og mineraler, er den store stenmesse iHamborg et

opIagt udflugtsmal, PAstenmesser er fossiler og mineraler fra Marokko specieit
velreprasenteret. Men geologiske pragtstykker derfra er ikke altid, hvad de
udgiver sig for at veere.
Har man ferst veeret pa opdagelse pi en af Europas sterste stenmesser, som arligt
atholdes i det store messecenter i hjertet af Hamborg, skal der ikke meget overtalelse
til, fer man igen setter kursen mod den tyske storby med samme mil for eje. Pa trods
af det noget kommercielle pneg, messen som helhed har, er der mange spsendende
oplevelser at hente i selskab med adskillige tusinder andre besegende, som fra neer og
fjem er valfartet til messen. I december 1996 var det 19. gang, at denne "internationale
mineralienaustellung" atboldtes.

Det er deelme dyrt
Lad det veere sagt med det samme: Et beseg pAen stenmesse kan hurtigt blive en dyr
fornejelse! Nar man er taget hele vejen til Hamborg for at se pa sten, ligger pengene
geme lidt lest i lommen. Hertil kommer sa, at priseme pa de fleste ting er ganske heje.
1996 udgaven af stenmessen adskilte sig i meget ringe grad fra de foregaende messer
bade med hensyn til udvalg og priser. Har man besegt messen flere gange, opdager man
hurtigt, at det for en stor dels vedkommende er det samme udbud af bade seelgere og
sten. Derfor er nye stande geme af stor interesse for de inkamerede samlere. Og pa
dette irs messe var der sa afgjort en interessant af slagsen. En sterre gruppe af
marokkanere solgte ud af et enormt lager af marokkanske Ieekkerier - mineraler og

Pyntede fossiler
- pa fossilindkeb i Hamborg
Af geolog Carsten RabeekKjaer
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e jeg ikke modsta

ammonit (foto) og
Pa trods af min indgroede skepsis mod marokkanske fossiler
udvalget, og min bagage blev udvidet med omtalte trilobit en
5 store hajteender.

Seelgerenbrugte endda som salgsargument, at den var 100% eegte,hvilket raks gjorde
mig endnu mere skeptisk. For hvor var sa aIle de ting, der ikke var 100% eegte?Han
var heller ikke sen til at seetteprisen ned fra 55 til 35 DM - i sandhed suspekt!

Stor trilobit (15 em lang)
af paradoxides-typen jra
Marokko indkebt po. Ham
borg-messen. Selv om all
tilsyneladende var imod
den, viste en narmere
undersegelse ingen tegn po
forfalskninger.
(Foro: CRK)

fossiler, og det var til rene dumpingpriser. Om disse seelgerevar ugleset af de evrige
handlende ved jeg ikke, men jeg har ladet mig forteelle,at der ssedvanligvispa sadanne
Messer hersker en vis "harmonisering" af priser pa de sager, som mange forskellige
seelgerehar i deres udvalg. Man skal dog sjeeldent prutte ret meget om prisen, fer end
tingene bliver billigere.

Fup og svlndel?
Som allerede beskrevet i tidligere numre af GeologiskNyt kommer en meget stor del af
stenmessernes udvalg fra Marokko. Blandt fossilerne er isser trilobiter, saliljer og
hajteender meget rigt repreesenteret, mens mineralerne domineres af azurit og malakit,
Desveerre kendes der mange eksempler pa, at fossiler og mineraler fra Marokko ikke
er, hvad de udgiver sig for at veere. Man har gerne pyntet lidt pa virkeligheden for at
glsede turisterne og pengepungen. I GeologiskNyt Dr. 3/96 kunne man leeseom et bedre
svindelnummer af marokkansk oprindelse, og flere af marokkaneme pa messen havde
da ogsa "hjemmelavede" krystaller i deres udvalg.
Med denne viden i baghovedet stod jeg i lang tid og vendte og drejede en stor, flot (og
meget billig) trilobit for at afslere den som en forfalskning (se foto). Menjeg matte give
fortabt og sa derfor ingen anden udvej end at kebe beestet, med fare for at blive snydt.
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Trilobit af slag ten Phacops indkebt i Marokko.
Pd tegningen nedenfor ses de forfalskede dele af
trilobiten som skraverede omrtider. Haleskjoldet
er dog agte nok, men slammer fra en anden
trilobit. Langden er 15 em. (Foto: CRK, gra.fik:
ouu Duch)

Lrererige eksempler
For ikke at blive beskyldt for at veere urimeligt paranoid viI jeg geme preesentere et
peedagogisk eksempel pa et marokkansk fossil, som er blevet sammanukseret en del.
Se godt pa fotoet af den store, flotte trilobit af sleegtenPhacops. Den er dog ikke kebt
pa Hamborg-messen, men er erhvervet i Marokko og opholder sig nu i studiesamlingen
pa Geologisk Institut pa Arhus Universitet. Ved ferste ejekast ser den perfekt ud,
selvom fejlene ved den endda er tydeligere nu end da den var "ny" og deekket af et
kleedeligt lag sort skosveerte. Med tiden er sveerten falmet og afgnedet af de mange
heender, som fossilet har veeret igennem, nar beundrende blikke har undersegt det.
Hvad er der sa egentlig galt med dette eksemplar? For det ferste er der ikke tale om et,
men to eksemplarer. Haleskjoldet herer nemlig sandsynligvis til et andet eksemplar, og
de to stykker er med stor dygtighed fejet sammen til en helhed.
Dette har dog betydet, at et par ekstra kropsled matte tilfejes for at den endelige hybrid
trilobit havde en harmonisk form. Flere andre steder pa kroppen er kropsleddene
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modelleret pa, hvor der var "huller" og det ene 0je er ligeledes sat pa med kunstnerisk

snilde.

Der er dog ingen tvi v10m, at fossilet trods "forbedringme" gar sig godt i fossilsam
lingen og udmserker sig som bleerestykke, nar gsester kommer forbi. Problemet er bare,
at forfalskningeme efterhanden er sa gode, at det for alle andre end eksperter kan veere
sveert at opdage demo

Find fejlen
For at vende tilbage til mine indkab pa messen blev bade trilobiten og ammonitten
underkastet en neermere undersegelse ved hjemkomsten. Under mikroskopet afsleredes
det hurtigt, at ammonitten var blevet "shinet" noget op - der var udfyldt et par huller
hist og her, og dens perfekte ornamentering var i de inderste "snoninger" sandsynligvis
snarere et resultat af en billedhuggers arbejde end af evolutionens gang. Pa trilobiten
derimod har jeg ikke kunnet finde nogle tegn pa forbedringer - mAskeen opvakt leeser
kan?
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Archaeopteryx litographica

lndtil for ganske for nylig har fuglenes oprin
delse vesret et af evolutionsbiologiens aller
sterste mysterier. Fuglene (Aves eller Neor
nithes) atviger jo som bekendt dramatisk fra
aile andre levende vcssner: F.eks. har de som
de eneste nulevende dyr tjer, et tandlest
neeb i stedet tor kesber, hule, luttfyldte
knogler, anskeben og en sesrliq udformning
af brystbenet, der tjener til fcsste tor den
kraftige vingemuskulatur. Hvordan fuglene
udviklede fjer og flyveegenskaber har veeret
ganske ubegribeligt.
I det 17. arhundreds var

det en udbredt antagelse,
at fuglene var udviklet fra
tisk, der var "qaet" pa land.
Men i 1870 toreslog eng
Icsnderen Thomas Henry

Huxley (en af Darwins mest loyale starter), at fugle og dino
saurer var nesrt beslcsgtede. I 1916 udgav den danske Ics
ge, Gerhard Heilmann bogen "Fuglenes oprindelse" og han
viste heri, at tuglene i anatomisk henseende stod de sa
kaldte theropoder nasr. Theropoder var kadesdende dino
saurer, der levede pa landjorden. Den kendte Tyranosau- 150 millioner gammel
rus rex er en theropod. fjer fra Solnhofen
En vcssentlig arsaq til mysteriet omkring tuglenes oprindel-

se er - som ovenncsvnt -, at blandt aile levende vcssner har kun tugle tjer. Fjer
er med andre ord tuglenes varemcsrke: Er der fjer, er der oqsa fugl! Enesta
ende fossile fund af fjerede dinosaurer fra det nordastliqe Kina - de f0rste fun
det i 1994 - har imidlertid overbevist det meste at det palcsontologiske sam
fund om, at fuglene er udviklede fra sma rovdinosaurer, der levede pa landjor
den og sam gik pa to ben (var bipedal e) - de ternasvnte theropoder. Anatomi-

Solnhoten er verdensbemmt tor tundet at urfuglen eller 0gletuglen, som den
nogle gange kaldes. I 1861 tandt man her i den litografiske "kifer et aftryk af et
skelet fra et dyr med fuglelignende vinqer og tjer, men med en lang, knogle
holdi9 hale og - meget ulig torholdene hos nulevende tugle - et nasb med tasn
der. Aret torinden, i 1860, havde man samme sted tundet et enestaende aftryk
at en tjer. Urfuglens zoologiske navn er Archaeopteryx litographica
(sproqliqt: "Den gamle vinge tra den litografiske sten"). Archaeopteryx litogra
phica (eller en dermed nasrt beslcsgtet art) anses tor at have vesret den terste
fugl pa Jorden.
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Pladekalken, der er skifrig, er opbygget af meget finkornet
kalkslam. Den er sa finkornet, at den tidligere er blevet an
vendt til stentryk, litoqraf - heraf navnet Ii ografisk skifer. Den
er blevet brudt siden antikken (romertiden) med henblik pa
anvendelse som bygningsmateriale. 8rydningen paqar sta
digvcek, og pladekalken anvendes i dag ovedsageligt til be
klcedning af vcegge og gulve. F.eks. er gulvene i den be-

Skitse af Sonhofen-om rad et i e v re Jura under aflejring af pladekalken

Aflejring af pladekalk Koralrev Jurahavet

(k~", ~s,"

Solnhofen ligger smukt i Altmuhltal

kornet pladekalk ("Solnhofener plattenkalke"), dels som en revkalk, der rager
op som srna klipper hist og her i Altrnuh' dalen. I evre Jura var ornradet desk
ket af et lavvandet kystncert hav. Kysten fandtes mod nordvest, mens det abne
hav la mod sydast. Ud for kysten var der dannet et udbredt koralrev. Pladekal
ken er aflejret mellem kysten og koralrevet (se figuren).

Solnhofen er en lille by i de Frankiske Alper i
8ayern i Sydtyskland. 8yen ligger smukt i en
dalsa:mkning dannet af Altrnuhl, der er en
biflod til Donau. Geologisk domineres ornra
det af kalkaflejringer fra evre Jura. Aflejrin
gerne optrceder dels som en meget fin-

F0RST LlDT OM SOLNHOFEN ..

ske og aerodynamiske underseqelser af de kinesiske fossiler og nulevende
fugle har ydermere overbevist flertallet om, at ikke alene er fuglene udviklede
fra dinosaurerne, men de er de facto at opfatte som veerende dinosaurer.
Fuglene er dinosaurer pa samme made som vi mennesker er pattedyr, uanset
at mennesker er lige sa forskellig fra kaniner som fugle er det fra andre kryb
dyr.
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fiske skifer fra Solnhofen.

Lige salidt som kla3derskaber folk, skaber fjer fugle! Dette udsagn er til fulde
blevet dokumenteret af de i 1990'ernegjorte tossiltund' af fjerede (og dunede)
dinosaurer ved landsbyen Sihetun i Liaoning provinsen i det nordestliqe Kina.
Fossilerne er fundet i lag, der er 120 millioner ar gamle, eller mere. Altsa
sandsynligvis tidlig Kridt. Fundene er publicerede i 1996-1998. Det ferste fund
blev gjort af egnens bender i 1994. Dette var Confuciusornis sanctus
(UKungfutseshellige fugl"). Siden er der gjort flere hundrede fund af Confuci
usornis. Der er ingen tvivl om, at Confuciusornisvar en fugl, den havde fjer, et
nesb uden tesnder og kortere hale end Archaeopteryx. Den synes klart mere
. avanceret end Archaeopteryx, og har i modseetningtil sidstnesvnteformentlig
vasreten habil flyver. Confuciusornisvar den Iarste fugl med et tandlest nesb.
Mere interessant er der fundet fossiler af tre typer af fjerede dinosaurer i Si

hetun. Den ffildste (i udviklinqsmessslq henseende) er Sinosauropteryx
(U0glevingenfra Kina"). Denne blev fundet i 1996. Sinosauropteryxvar pa star
relse med en kalkun og havde primitive fjer eller dun langs rygraden og pa

kroppen. Der var dog ikke tale om ffigte fjer
som hos nulevende fugle. Dyret var langt fra at
vesrenogen fugl, men var i stedet en kadasden
de dinosaur, en theropod. Sinosauropteryxmin
der en del om og er sandsynligvis besleegtet
med en anden gruppe af dinosaurer kaldet
Comsoqnstnus, der bla. er fundet i den litogra-

DERN~ST L1DT OM FJEREDE DINOER .

rernte rnoske, Hagia Sofia i Istanbul beklasdtmed "Solnhofener plattenkalke".
Det er pladekalken, der er tossiltarende. og alderen af fossilerne er altsa evre
Jura - ca. 150millioner ar, Fossilerneer sasrdelesvelbevarede, og pa grund af
stenens finkornethed afslerer de en detaljerigdom, der er helt enestaende.
Pladekalken er oqsa kendt for sine meget smukt udviklede dendritter.Alt dette
kan man overbevise sig om ved at besaqe det Iille, men meget smukke mu
seum, der er indrettet i byens radhus, Samme sted kan man erhverve replica
af diverse fossiler fra pladekalken.
Pladekalken har vundet sin bemmmeise ved fundet af urfuglen, Archaeopte

ryx litographica. I alt er der fundet syv eksemplarer af urfuglen. Det ferste blev
fundet i 1861, og kan i dag ses pa det naturhistoriske museum i London. Det
smukkeste og mest velbevarede befinder sig pa Humboldt Universitetets mu
seum i Berlin. Traditionelt er al1esyv fund af Archaeopteryx blevet regnet til
den samme art (litographica), men mange er af den opfattelse, at der er tale
om flere arter, maske tre.
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Udviklingen af enskebenet fra de to naqleben.

Fuglene synes at star raptorerne ncermest. Raptorerne er en undergruppe at
theropoderne, der bl.a. omfatter Velociraptor ("hurtigtyv", kendt fra Jurassic
Park) og Oviraptor ("ceggetyv"). Bade Velociraptor og Oviraptor havde enske
ben (se figuren ovenover). Endnu ncermere fuglene synes den i Argentina
fundne Unenlagia (indiansk for "halvfugl") at sta: den var som raptorerne en
lobe-dinosaur.
De kinesiske fund viser, at fjer er udviklet ter fugle. Fjer har formentlig oprin

deligt tjent som isolation for srna varmblodede dinosaurer, men de kan dog
oqsa have haft andre funktioner sasorn signalmiddel eller kamuflage. Tilpas
ningen til flyvning er et sekundcert fcenomen. Fjer og flyveevne er saledes ud
viklet uafhcengigt af hinanden.

Bade Sinosauropteryx, Protarchaeopteryxog Caudipteryx havde fjer eller fjer
lignende dannelser, men ingen af dem kunne flyve. De terste, der gik pa vin
gerne var former med lange, kraftige forlemmer og stcerke hcender, sasorn
Archaeopteryx. Archaeopteryx og Confuciusorniskunne flyve, og de var begge
for fugle at regne. De kinesiske fund viser med sikkerhed, at fuglene er udvik
lede fra srna fjerede, bipedale rovdinosaurer, der levede pa landjorden, lebe
dinosaurer eller theropoder. Sinosauropteryxvar klart en dinosaur, det samme
gcelder Protarchaeopteryxog Caudipteryx,men disse viser dog overgangen til
fuglene. De dinosauriske torlebere for fuglene viser mange trcek, der senere
var til gavn for flyveevnen: Kceber med tcender atlases af et nesb, og fjer, tyn
de, hule knogler og enskeben udvikles. 0nskebenet eller furcula, der er en V
formet knogle, er udviklet ved sammensmeltning af de to naqleben (se figu
ren).

OG sA TIL DE FLYVENDE FUGLE .

Den anden type fra Sihetun kaldes Protarchaeopteryx ("f0r Archaeopteryx').
Denne havde korte, men cegte fjer pa kroppen samt lange halefjer. Protarcha
eopteryx synes saledes mere avanceret end Sinosauropteryx,men kan dog ej
heller anses for at have vceret nogen fugl, men i stedet - som Sinosauropteryx
- en theropod dinosaur.
Den tredje type fra Sihetun er Caudipteryx ("halevinge"), der som Pro

tarchaeopteryxhavde cegte fjer.
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Archaeopteryx var nesppe nogen stor flyver, Confuciusornis var farmentlig
betydeligt bedre i luften uden dog at kunne tale sammenligning med nutidens
fugle. Et stort skridt fremad for flyveevnen var udviklingen af den sakaldte al
ula eller "tommel-vinge", der er en styrefjer pa tommelen (se figuren) af star
aerodynamisk betydning under langsom flyvning. Alula er forst pavist hos
spanske Eoalulavis, der levede for 115 millioner ar siden.

Udviklingen af fuglens vinge iIIustreret ved Archaeopte
ryx, Eoalulavis (med alula) og en nulevende fugl (Corvus,
krage).

Der er to hypoteser om flyveevnens oprin
delse. Den ene hypotese siger, at fuglenes
forfcedrelevede i treserog lod sig "glide" fra
gren til gren ved hjcelpaf primitive fjer. Den
anden hypotese, og den som flertallet anser
for sandsynlig, siger, at srna, bipedale dino
saurer 10bhen ad jorden og strakte deres

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. forlemmer ud for at holde balancen, nar de
hoppede op i luften og snappede efter insekter eller for at undga forfolgere.
Selv primitive fjer ville have vasreten fordel for dem i disse situationer. Sterre
fjer kan have leftet dem et betydeligt stykke op i luften, og herfra er der ikke sa
langt til at nogle dem "flyvergennem luften".
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VVEST-GElVI

Lise Thykjer, Malling .

Ellen 0stergaard, Lystrup

Bente Pedersen, Hadsten

Imme Nagele, Hejbjerg

Vi habet, I viI fAglade af medlemsskabet og megen god stensnak med andre med

lemmer til medeme og pa ekskursioneme.

Nye medlemmer

Peter K. A. Jensen.

National Geographic fra juli 1998, ScientificAmerican fra februar 1998 og Varv

nr. 4 fra 1997 (Niels Bonde).

De videnskabelige undersaqelser af de kinesiske fund er bl.a. beskrevet i tids

skriftet Nature, f.eks. fra den 25. juni 1998.

Der findes flot illustrerede artikler i bl.a.

HVOR KAN MAN UESE MERE OM FJEREDE DINOSAURER OG FLY·
VENDE FUGLE?
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Fra Jordens indre
Alle de naturlige diamanter, vi kan finde, er hlevet skaht 200 km inde i lordens kappe
og er kommet op til lordens overflade i vulkanudhrud. Kun helt nede i lordens kappe
findes det tryk og den temperatur, som tan presse lrulstofatomeme sammen til diamant,
det hardeste stof i verden. Men det er langt fra aile vulkanudhrud, der ferer diamanter
med OpeKun nar lavaen bestir af bjergarten kimberlit, er der en chance for at finde
diamanter.
AIle kan rides i et stykke kridt, og alle med briUer ved, at brilleglas fir ridser. Et
mineral, dvs. en stenart som f.eks. kridt, har en hardhed, som bestemmes af, hvad
stoffet kan ridse, og hvad der kan ridse stoffet. Derfor er kridt mindre hardt end neesten
alt andet, glas er hardere end en fingemegl, og en diamant er hArdere end alt. Men
ligesom det er nemmere at rive et stykke stof over langs en af tradremingeme, sa er en
diamant ikke lige hard i aIle retninger. Derfor kan man ridse eller pudse diamant med
diamantstev, for i diamantstevet vii der altid veerenogle af de bittesms diamanter, som
vender deres hardeste side ind mod den diamant, der skal pudses. Diamant som
pudsemiddel er meget brugt i industrien.

Der findes godt 100 forskellige gnmdstoffer i det kendte univers og alt lige fra planter
og dyr til plastikkeelkeog flintesten, er opbygget af forskellige kombinationer af gnmd
stoffeme. Kulstof er et af de hyppigst forekommende grundstoffer. Det findes i alt
levende, og er hovedbestanddelen i olie og kul. Diamanter er rent lrulstof.
Atomeme i en diamant er af helt samme slags som atomeme i grillkul og i det, man
kalder hly i en hlyant. ForskeUen bestir i, hvordan atomeme indbyrdes heenger
sammen. I grafit er atomeme arrangeret i lag, og lagene hsenger ikke ret godt sammen.
Derfor kan man fl blyanten til at tegne en streg af lrulstof pa papiret. I en diamant er
atomeme meget teetterepa hinanden og hsenger meget bedre sammen. Faktisk tan man
overhovedet ikke presse dem teettere sammen eUer fl dem til at flytte sig.

af Anne Stranne, grafik Jane Nielsen

Diamanter
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Til pynt
Man har brugt diamanter til at pynte sig med, lige siden de blev fundet i Indien for to
et halvt tusinde ar siden. Nar man finder diamanteme, sa ligner de sma stykker ridset
glas, og det var farst, da man fandt ud af, at man kunne spalte diamanteme, at skeeret
kom frem idem.
Selv om diamanteme er hardere end alt andet, kan de ikke tale sted, Hvis man taber en
diamant pa et betongulv, sa gar den i to stykker.
Diamanten har altid veeret et smykke for fyrster, og maharajaeme i Indien naede man
at fa helt peene samlinger, inden englsenderne invaderede landet. Det er ikke tilfseldigt,
at den engelske krone i dag rader over nogle af verdens fomemste juveler. Gaver og
beslagleeggelser fra maharaiaerne endte pa dronning Victoria og i kronjuveleme, hvor

Koh-i-Noor, en af de sterste og reneste diamanter i verden, nu sidder i dronningekro
nen.

... Det Vat f0fSt. da man i 1870 naif byen Kimberly (som kimberllt
er opkaldt after) I Sydafrlka fandt det f0fSte kirnberhtrer, at man
kunne begynde at grave efter diamanterne
ved at grave mlnegange
ned i krateret.

:Ia. NAr laveen er afk0lat, be
gynder vlnd og vajr at udjaevne
vulkankrateret (A) og diaman
terne I sejlens everste lag bli
ver skyllet vmk med kimberll
ten. Disse diamanter ender
ofte i flodlejer, kaldet alluvlale
lejer.

3. Den eneste slags lava. dla
manterne kan over1evei hale
vejen op til overfladen, hedder
kimbertit. Klmbertiten bryder
op til overfladen I sejler kaldet
klmber1ltf0r.

1. 120-200 km. under Jordens
overflade blev diamanterne
dannet i Jordens kappe. Her er
der 1200 grader Celcius varmt
og trykkat er 50-60 kilobar.

2. NArtrykkat bliver for start,
som del bliver, nAr Jordens
kontinenter flytter sig i forhold
til hinanden, opstAr at vulka
nudbrud og diamanterna bliver
10ftetmed lavaen op til Jord
ens overflade. A:ndringerne i
tryk og varme kan omdanne
diamanterne til grafit eller
bramde demohvis der er ilt til
stede.

Sidan dannesdlamanten " ",~:';.
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Kilde. HingeIbe!g

~ tW~'lIIndringeme I pria. fra den heft re
, '","ne,.fWveIese (Sjaaldnest8hvide) diamant, .
,: :" der~ .. 100%, nAr.man ~ pi kompro-
it~_~jIqI"'faryen .. ....__
y Hvis den fineste fup-rene 0,5 caratdiamsnt
:"'" mect;fetven0 kos_ 22.000 Ia., .. vil en H
~, , .cilaI:nwrt mad aamme starrelse og renheden
;\;'5vs"~omkring 32% af det, aItsA godt

~.;;:~~~~~:: E~" F ; ; G: ."H I

l.uJHen 100 -32 -40 -52 -59 -66 I
'. yYSl;: ,~:,~ -41 -51 -59 -65 -69 I

WS2, <~~1 -52 ,;,59,':-65 -67 -70 I
VS1i •. ~i,t~5Z -60 "'63 -66 -68 -71 I
VS2 '-60 -65 0.68 -.10 -71 -73 I
51 "< ..69 -70 ..71 -72 ..73 -75 I
812" -.14 -75 ...76 -n -n -78 I
P1 :'~81 -82 -82 -83 -83 -84 I

-85 -86 -87 -87 -88 -89 I

Diamantens pris ~Diamantens farve 09 klarhed ;~

Farven
Der er milliarder af milliarder af atomer i en enkelt lille diamant, og hvis der pa nogle
af de steder, hvor der skulle sidde et kulstofatom, sidder f.eks et kvselstofatom, sa er
diamanten ikke lsengere farveles, men svagt gullig. De helt hvide diamanter er sjseldne
og derfor dyre. I meget sjeeldnetilfseldeer diamanten gren, bla, lysered eller rigtig gut.
Sadanne diamanter kaldes fantasidiamanter og er meget dyrere end de hvidelgulllige.

Den starste
Den sterste diamant, der nogensinde er fundet, er Cullinan-diamanten pa 3106 carat,
som blev fundet i Cullinan-minen i Sydafrika. Den var af enestaende renhed og kvalitet
og blev foreeret til dronning Elizabeth II, som fik stenen skaret i mindre stykker. Stenen
blev spaltet til 9 af verdens sterste diamanter og 96 store, og den sterste, Cullinan I
eller Afrikas Stjeme, sidder i det engelske kongesepter og kan ses sammen med resten
af kronjuveleme pa Tower of London.
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___Hvldt Iys, som det fb fra
solen slier lamper, bestAr al
Iys I aile regnbuens farver.

___NAr Iyset rammer diaman
ten, sA vii aile dlsse farver
101ge hver dares vej gen
oem diamanten.

./ I diamanter sker der en stor
opslitning af farver ogder
for strAIerhver af dis
mantens facetter meet
forskelligs farver
alt etter, hvordan
man drejer den.

./ Oat gatlder om at fA sA
meget af det Iys. eom
rammer dIamantan. til at
komme ud at stenens forsi
de, sA del kan 885.

./ For at fA den optlmaJe Iys
sffekt. skaI diamanten aIi-
bes meget I'IIJjagtigt som
pl den tegningen.

./ Her er vlst, hvordan Iyset forsvlnder ud af stenens sider.
hvls slibnlngen Ikke er god. Den fersta sten er slebet kor
rekt

Dlamantens sllbnlng i

DI8ment8-nuktur
Atomems I dia
mant er meget
tBat pl hinanden
og er svaareat
skille ad. Darlor
er diamant at
meget hArdt ma
terials.

cnftII~
Igraftt sidder
atomeme Ilag og
atomlagene er Ikke
forbundet r&t tan
meet hinanden.
Derfor kan lagene
oemt skilles fra hi
nanden. sA et styk
ke grafit er let at
sI4 i stykker.

Atomeme I diamant og graftt er bundet sammen pi forskel
lig mAde. og ses her som smA. aorta kugler. Blndlngeme
~.lJ..ersomst~. ;"\ ~.

Diamantens struktur .~

Ingen er fejlfri
Der findes ingen fejlfrie diamanter. Nar sa mange atomer skal sidde peent sammen, sa
vi) der altid ske fejl, og jo flere fejl, jo mindre straler diamanten. Hvis man ikke kan
se nogen fejl med en 10 ganges lup, sa kaldes stenen fejIfri, og hvis fejlene er sa store,
at man kan se dem med det blotte 9je, kaldes de piqueringer, og diamanten er betydeligt
billigere end den fejlfri.
Prisen kommer i h9j grad an pi starrelsen af diamanten. Maleenbeden for starrelsen af
diamanter er carat og har ingenting at gere med karat, som er et mAlfor gulds renhed.
1 carat er 0,2 g, sa en diamant pi 5 carat vejer 1 g. 10 sterre, jo mere sjzlden og jo
dyrere. Hvor 20 gram guld koster dobbelt sa meget som 10 gram, sa koster en helt
perfekt diamant pi 3 carat 400. ()()()kroner, mens en perfekt diamant pi 0,5 carat koster
godt 20.000 kroner, altsA20 gange mindre.
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Fremtidens brug
Fremtiden kan dog betyde en helt ny brug af diamanteme.
Vindueme i jagerfly bliver nemt ridset, specielt nar de flyver over erken, men med et
tyndt lag diamant pa ydersiden, kan dette problem lases.
Man forsager ogsa at bruge diamantbeleegningeri computere. Strommen, som leber i
microchipskredsleb, ville fa chippen til at smelte i lebet af kort tid, hvis der ikke var
ventilation i computeren. Denne varmeudviklingseetterde sterste begnensninger pi,
hvor teettekredsleb man kan lave pa chippen. Diamant er enestaendegodt til at lede
varme, og et lag diamant pa chippen kunne betyde langt teetterekredsleb og dermed
hurtigere og mere kraftfulde computere, sa diamant kunne i fremtiden blive IT
branchens bedste yen.

Slibningen
Farven, renheden og sterrelsen har naturen bestemt, mendet er slibningen, der afger,
om en diamant kommer til sin ret.
Det, der ger diamanten til redelstenenover dem aile, er dens evne til at fa det Iys, der
falder ind pa den, til at blive sendt tilbage i aile regnbuensfarver. Hvis ikke slibningen
er helt perfekt, sa vii noget af det Iys, der falder ind pi diamanten, forsvinde ud al
sideme pa den i stedet for at blive tilbagekastet, og den vii ikke funkle sa klart.
Kvaliteten af skseringen er derfor en vsesentligfaktor for skenhedenaf diamanten.
Af aIle de diamanter, man fmder, kan kun 1 ud af 5 bruges som smykkediamant,aIle
andre har enten for mange fejl til at kunnebruges til smykkereller er helt sorte. Disse
diamanter bruges industrielt som pudsemiddel, diamantknive til laboratoriebrug og
lignende.
I dag er det muligt at lave diamanteraf smykkekvaliteti laboratorier, men det er ikke
billigere end at grave demop, sa forelebiger aIlediamanter,der seelges,naturensveerk.
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Hope-diamanten er en af de mest beremte diamanter. Ikke bare fordi den med
sine 44,52 carat nok er den sterste bla diamant i verden, men mest fordi den har
en lang og grum historic.
Ifelge sagnet blev den stjaler fra en hindu-statue i Indien og skulle derfor vere
forbandet. Den franske juveler og opdagelsesrejsende J.B. Tavernier brage den til
Frankrig og soIgte den til kong Louis XIV. Stenen var da pa 112 carat, men efter
en omslibning blev den pa 67 carat. Pa sin neste tur til ludien hlev Tavernier
drebt af vilde hunde.
Louis XIV og hans dronning Marie Antoinette arvede stenen kaldet den Franske
Bla.

Hlstorlen om den bit. dlament '....~,--
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tlf. 7464 76 28
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SaJg at vsarl<t0j og materlaler
til stensllbnlng, sQJlvarbeJde,
emaiJe og gl&5.

- kursusstedet for handveerk og design ...

Ravstedhus
• l\ 11'.11, I"f'I\"'.'n 17/4/98

I 1789 udbred den franske revolution, og kongeparret belv henrettet i 1792 -
samme ar, som diamanten blev stjalet. Det formodes, at den blev omslebet af en
hollandsk diamantsliber, som dede af sorg, da hans sen stjal stenen. Sennen begik
senere selvmord.
I 1830 dukkede en bla diamant pa 44,52 carat op i London, som eksperteme var
sikre pa, var den omslebne Franske Bla. Den blev kebt af Henry Hope og blev
kendt som Hope-diamanten.
Efter Henry Hope fik en esteuropaisk prins fat i den og gay den til sin elskerinde,
som han senere sked ..
Den tyrkiske sultan Abdul-Hamid II var ejer af stenen, da han blev veltet ved et
militarkup i 1909.
I 1911 blev den kebt af amerikaneren Evelyn McLean. Hendes sen dede senere
ved et biluheld, hendes mand blev sindssyg, og i 1946 begik datteren selvmord. I
1947 dade Evelyn McLean, og hendes juveler blev solgt til juveleren Harry
Winston, som 11 ATefter gay stenen til Smithsonian Institute i Washington DC,
hvor den kan ses i dag.
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K. Pii

Den 5. november 1998 udkommer tire fruneerker at seerlig interesse for stenklubmed

lemmer.

Frimeerkeserien viser fire beremte og typiske fossiler og neevner fire beremte danske

forskere inden for dette fagomrade.

Serien er designet af den engelske grafiker Keith Bassford, der efter at vsere flyttet til

Danmark siden 1986 har designet ikke mindre end nu 13 frimeerker for det danske

postveesen.

Denne serie, udgives dels som et almindeligt frimeerkeheefte med 10 stk. for 37,50 kr.

med ammonitten som motiv, dels som mini ark med aile fire meerker, et af hvert, pa en

baggrund med tamsnegle - altsa som gengivet pa STENHUGGERENS forside denne

gang. Desuden udsendes et frankeret postkort, og endelig en souvenirmappe med aile

fire meerker og med flere illustrationer og oplysende tekst pa bade dansk, engelsk og

tysk.

Om postens fossilfrimrerker

Lerdac den 18. eller sendag den 19. sep. 99.
Snaptun-Hundshage eller altemativt Rosenvold-Albrek.
Tureue k.0IL·S i private biler eller mini-busser, ait efter hvor stor tilslutning der bli
ver.
I februar-nummeret af STENHUGGEREN felger nzrmere om priser etc.

Med stenhilsen Rigmor

Fredag-sendag den 27.-29. aug. 99.
Broagerland og Als, med overnatning pa vandrerhjem.
Lokaliteter som Klintinghoved, Gammelmark klinter, Borreshoved O.S.v.

Fredag-sandag den 30. apr.-2. maj 99, bededagsferien.
Moens Klint, med overnatning pa vandrerhjem.
- Efter det sidste skred i marts sidste ar, kunne der vere mulighed for gode fund.

Sondag den 14. marts 99
Ravrnuseet i Oksbol. Turen keres i private biler.

Stenture i 1999
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Den geologiske struktur
John Felderhofhavde valgt en porfyrforekomst i Busang. Sadan en bestar af et intrusivt
legeme, over hvilket bjergarterne er revnede. Revneme er typisk mineraliseret af
hydrothermale fluider, og man udvinder ofte metaller fra sadanne strukturer - bl.a.
guld. IBusang la der i forvejen en guldmine, sa alt tydede pa, at der var mulighed for
at finde guld i ornradet.

"Saltet"
At "salte" er i denne forbindelse et udtryk for, at nogen har tilfert en preve lidt ekstra
guld. Nu er guld jo mange ting, og for Bre-X's geologer var det vigtigt, at "saltet"
bestod af den rigtige type guld. Andre ville have kabt rent guld eller brugt et

I 1993 gjorde det Canadiske firma Bre-x et sterre guldfund i Busang-omridet pi
Borneo, og som tiden gik, viste det sig, at der Ii sma 6000 ton guld og ventede under
Borneos skove. Fundet satte Indonesien og en nekke firmaer pi den anden ende, for det
gjaldt selvfelgeligt om at veeremed her, men sidste ir revnede ballonen, Det viste sig
at veereet stort svindelnummer, hvor "saltede" prever var en vigtig ingrediens. Bre-X's
to geologer Michael de Guzmann og John Felderhof havde lavet et feltarbejde, som
tydeligt viste, at der var guld i Busang, medens firmaets direkter David Walsh sergede
for at pleje firmaets aktier, sa de steg fra 30 cent i 1989 til 28 $ i 1997 - en stigning pi
9.300 procent.

Den uundvrerlige geolog
Si ma man sparge sig, hvordan det nummer dog var muligt, for nogen mil vel have
prevet og kigget Bre-X's geologer i kortene. Det var der selvfelgelig, men dels holdt
Bre-X kortene teet ind til kroppen, dels var det jo netop geologer, der lavede felt
arbejdet. De vidste udmeerket, hvordan deres resultater skulle se ud for at veere
overbevisend-.

Aret 1997 havde mange overraskelser i bagagen. En af de sterre var, at
et kempe guldfund i Busang i Indonesien gay sin opfinder 300 mio.$.

Et keempeguldfund
- hvordan man finder gold i andres lommer
af Steen Laursen
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guldsmykke, men i naturen er guld jo ikke rent, og guldsmykker bestar af bestemte
legeringer, sa de Guzman vidste altsa, at der skuIIe andet salt pa suppen. Han kebte
derfor sit guld ved en lokal guldgraver, som vaskede det ud af flodsedimenter i
omradet.
Den slags guld betegnes alluvialt, og det bestar at"kom, med en kserneat"elektrum, dvs.
en blanding af guld, selv og andre metaIIer. Kanten er derimod mere eIIer mindre rent
guld. Det skyldes at guld er mindre opleseligt i vand end de andre metaIIer, som er i
de guldkom, der engang la i sedimentemes kildebjergart. Derfor er guldet tilbage i hele
kornet. mens de andre metalJer kun Iigger i ka-men.
Der ud over vidste geologeme, at i den valgte type guldforekomst er koncentrationen
af guld og zink positivt korrelerede, sa det havde de naturligvis taget hejde for.

Laboratoriet
For at veere pa den sikre side blev preverne fra Busang desuden analyseret pa et
laboratorium i Indonesien, selv om regleme fra bersmarkedet i Toronto i Canada,
forlangte, at laboratoriet skuIIe ligge i USA eller Canada. Geologeme stolede imidlertid
ikke blindt pa, at dette laboratorium ikke skulle lugte lunten. Sa de anskaffede et
apparat, som kunne nedknuse preverne, fer de kom til laboratoriet. Pa den made skulle
guldet jo veere fordelt i preverne, far de kom til laboratoriet, og nummeret burde
dermed veere perfekt.

Afsloringen
Takket veere den kyndige vejledning gik historien godt i flere ar, men da det
efterhanden viste sig, at der matte veere tale om verdens sterste guldfund, gik det galt.
Indonesiens regering paduttede Bre-X et firma, det velrenomerede Freeport McMoran
Copper & gold, som begyndte at lave sine egne undersogelser, og da de ikke kunne
finde guld, sluttede historien. Dertil kom, at de Guzman ofte havde kebt sit guld via
stranuend, og en af dem var kommet tilbage med guld fra et smykke, hvilket senere
afslerede en af preverne fra Busang som "saltet".

Guld og granne skove
Men hvad fik syndeme ud af deres nummer. Ja, i marts 1997 fik de Guzman medaljen
"Prospecter af the year Award". Han havde imidlertid lsengehart indre stemmer tale
til sig og falt sig forfulgt at sort magi. Sa da han, kort efter prisoverreekkelsen, skulle
flyve til et J:110dei Indonesien, hvor han skulle forklare sin "succes" for Freeport, valgte
han at forlade helikopteren i stor hejde. Bre-X's preesident solgte derimod sin aktiepost
pit et velvalgt tidspunkt for 300 mio.$ og rejste sa til Barbados, hvor han nu lever som
en holden mand. GeologiskNyt 2/98
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Storgade 71, 8882 Faarvang
Telefon 8687)400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter afta!e

Start udvalg af sjeeldne mineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

lHI©ldlegaard

Maskrner, udstyr og tilbener til slenslibning
Maskiner. vCErkt0) og Itlbehm til smykketremstilling (guld/S0lvsmedearbe;de).

()gsa som fuldt monterede veerksteder Ra og polerede smykkesten og smykkehalv tabnkata.
Sterling sotv I plade. trad og f0f

Leverer tIl mstrtuuoner, erhverv og pnvate
Egen produkuon at smykkeforarbejdningsmaskiner.
Har eget serviceveerksted og yder tekrusk velledning

Besoq vores udstilling eJler rekwer katalog pa

ANKUSilver and Stones ApS
GodthAbsvej 128 - 2000 Frederiksberg- Tit. 38 87 41 70 - Fax 38 88 60 06

Abningstider: Mandag lukket, tirsdag-fredag kl. 12-17,30, lerdaq kl. 10-13
I juni og juli ogsa lukket om fredagen.

Stones ApS



Deadline for februarnummeret af STENHUGGEREN er 4. januar 1999.
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". Medet starter kl. 14.30.

Le. d. 10/4 99. Klubnwde pAAby Bibliotek.
Frantz Kristensen, Skagen.
Foredrag om RAV.

La, d. 13/3 99. GENERALFORSAMLING pAAby Bibiotek.
Dagsorden vii komme i bladets februarnummer. Forslag til behand
ling kan allerede nu sendes til formanden.

Le. d. 13/2 99. Klubmede pa Aby Bibliotek
Ingemann Schnettler. Foredrag om Danmarks Selandien-aflejringer
og deres molluskfauha.

La. d. 9/1 99. Klubmede pa Aby Bibliotek
Peter K.A. Jensen. Foredrag om de farste europaere.

Program for Jysk Stenklub vinter/forar 1999


