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Den korte, videnskabelige forklaring

på en diamant er, at det er et stykke

naturlig, krystalliseret karbon i trans-

parent form. Diamanter er så hårde,

at de kun kan bearbejdes med andre

diamanter og så tætte, at de nedseet-

ter lyset med to tredjedele. Desuden

er de kolde at røre ved, fordi de træk-

ker varme til sig fra ens fingre. Og her-

med hører det kedelige så op.

Diamanter - mere end noget

andet materiale på Jorden - kan pirre

fantasien og sætte lidenskaber i brand.

I rå form er de værdifulde nok til at få

den værste grådighed op i folk og ska-

be blodbade. I forarbejdet form sym-

boliserer diamanter til gengæld ro-

mantik, styrke, skønhed og rigdom.

Ordet diamant stammer fra det

græske adamas, som betyder noget i

retning af uovervindelig. lfølge græsk

overtro var lyset eller skæret fra dia-

mantens centrum kærlighedens evige

flamme.

"Diamonds are a girls best friend",

sang Marilyn Monroe viseligt i musica-

len Gentlemen prefer Blondes. Drøm-

men om uforbeholden kærlighed og

evig troskab lever ikke blot i banale

popsange, men trives i bedste vel-

gående som en indkodet drivkraft i

alle intelligente arter.
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Mænd begærer kvinder, og kvinder

begærer diamanter. Kærlighed kan op-

høre, men diamanter varer evigt.

Diamantkysten

Det er ikke nemt at opnå tilladelse til

at besøge en diamantmine. Men un-

der et besøg i Sydafrika i anden sam-

menheeng fik vi tilladelse til at køre ind

i et sædvanligvis "restriktivt område" i

Namaqualand på Sydafrikas Atlanter-

havskyst ved grænsen til Namibia. Det

kæmpemæssige ørkenområde er på

ubestemt tid lejet af Namaqualand

Mines, der er en del af verdens største

diamantmineselskab, De Beers Group.

Fra Cape Town var vi blevet fløjet

ind til den lille mineby, Kleinzee, hvor

Louis Munnick, der er De Beers re-

præsentant for Namaqualand Mines,

havde taget venligt imod os.

Han berettede, hvordan en far-

mer ved navn Jack Carstens tilbage i

1926 f andt adskillige diamanter spredt

over den ugæstfrie jordoverflade i nær-

heden af Buffels River. Jack Carstens

var ikke sen til at finde en tom konser-

vesdåse, binde den om halsen med en

snor, hvorefter han i flere uger kravle-

de rundt på alle fire og samlede dia-

manter. Senere {ik han af myndighe-

derne licens til at undersøge og udnyt-

te området yderligere.

To år senere tilbød Jack Carstens

den sydafrikanske regering, at den kun-

ne købe rettighederne for 200 pund,

men tilbudet blev afslået. I stedet blev

rettighederne solgt til mineselskabet

Cape Coast Exploration Company, som

i 1942blev opkøbt af De Beers.

Sikkerheden gradbøjes

fra mine til mine

Louis Munnick a{viste venligt, men be-

stemt, vores ønsker om at se De Beers'

Koingnaas mine eller AK3 sorterings-

centralen.

"Vi tror naturligvis ikke, at nogen

af jer er uhæderlige, men at komme

igennem sikkerhedsproceduren vil

være for omstændeligt og ubehage-

ligt", mente han. "Minerne er indheg-

net og opdelt i sikkerhedszoner med

skrappe begrænsninger og videoover-

vå9ning. Kun et fåtal af de flere end

2000 medarbejdere må røre diaman-

terne, og de bliver kropsvisiteret og

gennemlyst hver dag, inden de forla-

der arbejdspladsen. Den oplevelse øn-

sker vi ikke, at I skal udsættes for",

sluttede han kategorisk.

I stedet henviste han til Firestone

Diamonds - et mindre mineselskab,

der har lejet sig ind på De Beers enor-

me område. Dette selskab prioriterer

ikke sikkerheden så højt som De Beers.

Bøj jer aldrig ned

Skønt grusvejene var som trukket efter

en lineal, tog det os alligevel det me-



Louis Munnick, repræsentant for minesel-

skabet De Beer, kan fortrpLLe om dengang

man hunne kravLe rundt med en konser-

vesdåse om haken og samle diamanter-
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ste af dagen at nå frem til Firestone

Diamonds' Avontuur mine, hvor Ope-

rations Manager Richard Wessels ikke

havde det fjerneste imod at vise os

bedriften, som ikke afspejlede nogen

form for romantik.

Området var indhegnet og lukket

med en bom, men der var ingen sik-

kerhedsvagter eller røntgen-apparatur.

"Sikkerhed er kostbar", sagde

Richard Wessels. "Og kan vi stole på

den? Hvis det skal være effektivt, må

man have sikkerhedspersonale til at

kontrollere sikkerhedspersonalet, så

det cirkus har vi valgt at droppe. Vi er

kun 26 medarbejdere, og vi vælger

som udgangspunkt at stole på alle

medarbejderne. Alle ved, at det er for-

budt at bukke sig og samle noget op

fra jorden. Det samme gælder i øvrigI
jer", fortsatte han med et utvetydigt

smil. "Hvis det lykkes folk at få fat i

diamanter, beholder de dem. Det er

en kendsgerning, at mennesket er

sådan", konkluderede han.

Kun hver femte diamant

bruges til smykker

Mens vi vandrede i retning af den åbne

mine, forklarede Richard Wessels, at

kun 20 procent af verdens diamanter

er egnet til {remstilling af smykker, re-

sten går til industrielle formå1.

"Diamanterne, der mines her i

Namaqualand, er imidlertid af meget

høj kvalitet. 98 procent af vores dia-

manter går til smykkeindustrien i

Belgien og lndien", fremhævede han

stolt. I mellemtiden var vi klatret op på

en lang vold af opgravet ørkengrus.

Synet gjorde et voldsomt indtryk.

Under os var et kæmpemæssigt

kratel som ingen kendt, sammenligne-

lig størrelse kan beskrive. Krateret
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Der flyttes mange kubikmeter jord

for at finde frem til de største kon-

ce ntratio ner af diamante r-

fyldte i omkreds hele synsfeltet, og

dybt - måske 40-50 meter - nede kør-

te tunge lastvogne i penduldrift mate-

riale bort fra en gravemaskine, der ud-

sendte en fed, sort os.

"Vi nærmer os den tidligere hav-

bund, som vi forventer vil indeholde

diamanter", forklarede Richard. "Al

den jord, vi fjerner her, bliver tømt

over i en nedlagt mine. Vi efterlader

ikke bare store hullel men rehabilite-

rer naturen".

Vi elsker kvinder

"Det diamantholdige materiale bliver

kørt til vores sorteringscentral, hvor

det bliver knust og scannet, men den

endelige søgning efter diamanterne

foregår med håndkraft, uhyggelig

præcision og et trænet øje".

Spørgsmålet om hvor mange dia-

manter, mineselskabet forventer at fin-

Det er nødvendigt med en

LandCruiser for at bevæge sig

rundl I Namaqualand på vej

mod diamantminen.
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I dag advarer skiLte om, at man skaL blive ude fra

mineområdet. Og kommer man derind, må man

for aLt i verden [kke samle noget op fra jorden.
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Det hræver en roLig hånd pd en

betroet medarbejder at sortere

mate rialet fra grave a rb ej de t.

Diamanterne stkres I en særLtg sparebøsse.

de i dette hul, var nærliggende.

Richard trak sigende på skuldrene.

"Det er svært at svare på. Selv-

følgelig graver vi ikke så stort et hul i

blinde, mange beregninger og prøve-

boringer er gået forud. Hos De Beers

bruger de fly, der kan foretage elek-

tromagnetiske målinger. Vi håber at

finde 25 karat diamanter per 100 ton

havbund. Er vi knapt så heldige, bliver

det måske bare til B karat per 100 ton.

På årsbasis udvinder vi som regel om-

kring 850.000 karat".

Richard Wessels bor med sin kone

i et hus ved Avontuur-minen men nyder

at flyve til Cape Town en tre-fire dage

hver anden måned.

"Man kan mene, at dette enorme

arbejde er helt igennem undværligt.

Herude elsker vi virkelig kvinder, for

hvis diamanter ikke var kvindens bed-

ste ven, var vi uden jobs", siger Richard

Wessels, der ikke er blottet for humor.

Den største diamant, man no-

gensinde har fundet, er Cullinan

diamanten, der blev fundet i Sydafrika

i 1905. Den vejede 3.106 carat og blev

skåret op i flere mindre diamanter,

blandt andet Cullinan I (Great Star of

Africa) og Cullinan ll (Lesser Star of

Africa). Begge findes i de britiske

kronjuvelel som er udstillet på Tower

i London. I kronjuvelerne indgår også

den måske mest berømte diamant,

Koh-i-Noor.

Karat er en måleenhed for dia-

manters vægt. En karat er = 0,2

gram. Vægten er ikke alene afgørende

for en diamants værdi. På engelsk ta-

ler man om de fire C'er der, udover

carat, også omhandler cut, clarity og

color som afgørende faktorer - altså

slibning, renhed og farve.

Diamanter er omkring 3,3 milli-

arder år gamle - mere end to

trediedele af Jordens alder. Skabt un-

der gigantisk tryk og voldsom hede

dybt i Jordens indre. Langt senere -
for mellem 50 og 1600 millioner år si-

den - er diamanterne under vulkanud-

brud blevet løftet op mod jordoverfla-

den i kraterrør, såkaldte kimberlites,

som derefter er størknet. Ved regnskyl

og erosion er diamanterne - igen gen-

nem millioner af år - gradvis blevet

skyllet ud og har lagt sig i flodsenge

og ud for kysterne.

Derfor har De Beers også flere

mineskibe i drift ud for Sydafrikas vest-

kyst, hvor man blandt andet støvsuger

havbunden for diamanter.


