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Åren 1898 och 1899 anlände till Europa 
från ett a.f de sydafrikanska diamantfäl
ten ett antal bergartsprof, hvilkas beskaf
fenhet syntes egnad att väsentligt modifi
era förut rådande föreställningar om dia
mantens bildningssätt vid dessa sydafri
kanska förekomster. De blefvo också ome
delbart föremål för ingående undersök
ningar af engelska och tyska forskare, 
Bonney (Proceed. Roy. Soc. Vol. 65, s. 
223 ) i London och Beck (Zeitschr. f. Prakt. 
Geol. 1898, s. 163 ; 1899, s. 417) i Frei berg. 
Att icke mera af detta i vetenskapligt hän
seende så intressa-nta material blifvit före
mål för undersökning och allsidigare belys
ning beror sannolikt på det 1899 utbrutna 
sydafrikanska kriget, hvilket förorsakat 
ett afbrott i diamantgrufvornas bearbe
ta,nde. 

Materialet härstammade från N ewland. 
en mindre diamantgrufva belägen cirka 
60 km. NV från Kimberley. Det utgjor
des af rundade bollar från en knytnäfves 
till ett hufvuds storlek med temligen jemn, 
glatt yta och till det yttre mest liknande 
rullstenar ur en flodbädd eller från en 
hafsstrand, ehuru de hafva ett helt annat 
ursprung. Den petrografiska undersök
ningen gaf vid handen, att bollarna bestå 
af en holo-kristallinsk silikatbergart af 
grof textur, väsentligen bestående af en 
kromdiopsid och ljusröd granat, hvarför 
Bonney på grund af denna dess samman
sättning benämner bergarten eklogit, hvar
vid han, då han lånar en benämning, som 
hittills användts endast på en bergart till
hörig de metamorfiska skiffrarne, likväl 
framhåller Newland-bergartens eruptiva 
karaktär. Utom de nyssnämnda hufvud
beståndsdelarne inehåller bergarten kon
stant brun glimmer samt rester af sönder
delad jernolivin, hvarjemte understundom 
förekommer enstatit i ända till tumslånga 
kristaUindivider, gifvande upphof till 
hvad Bonney benämner enstatit-eklogit. 
Newland-bergarten företer den korniga 
riktningslösa struktur, som är karaktän
stisk för eruptivberga.rter, som stelnat på 
stort djup. Den är i det hela frisk; g ra-

natkornen äro visserligen stundom omgif
na af en mörka-re dekompositionshinna; 
kromdiopsiden (som af olika forskare be
nämnes omfaeit eller sahlit) har eftet klyf
barhetssprickorna och i kanterna gifvit 
upphof till ett finkornigt eller fibröst mi
neral, och äfven nybildningar af calcit och 
zeoliter äro märkbara, men dessa obetydli
ga omvandlingsprocesser äro också de en
da som förekommit. Utan att ingå i d� 
många delvis intressanta detaljerna, som 
beskrifningarna af denna bergart förete, 
få vi här nöja oss med att konstatera, att 
den utgöres af en i det hela fullt frisk 
eruptivbergart af utpregladt basisk sam
mansättning och hvars struktur och grof· 
kristallinska beskaffenhet otvetydigt hän
visa densamma till en intratellurisk oilt.l
ningshärd. 

I bollarna af denna sammansättning 
förekomma diamanter koncentrerade i un
derbar rikedom, visserligen små, van] i� en 
endast 3-4 mm. i storlek, men i ställe� till 
så mycket större antal. På en del sLnffer 
uppträda de i intim förening med grana· 
ten, anvuxna vid dess yta, liksom insänkta 
i den; diamanterna följa då granaten l; k
som hade det senare minera-let ·..ttöfvat ett 
attraktariskt inflytande på diamanterna. 
På andra stuffer förekomma diamanterna 
såsom små glänsande oktaedrar af högst 
5 mm. storlek inneslutna i något af augit
mineralen och bli synliga på brottytorna 
vid bollarnes sönderslagning. 

Man har således här följt diamanten till 
dess primära förekomssätt, "in situ" i en 
holokristallin eruptivbergart, till sina mi
neralogiska beståndsdelar närmast besläg
tad med hvad vi i Sverige kalla för eulysit 
och till kemiska sammansättningen stå
ende emellan en olivinsten och en gabbro
bergart. Diamanten uppträder såsom be
ståndsdel i denna bergart på samma sätt 
som t. ex. zirkon i syenit eller turmalin i 
vissa. graniter. 

Af särskildt intresse äro de underrättel
ser man har rörande den nu beskrifna dia 
mantförande bergartens förekomstsätt i 
Newland-Mine. Densamma. uppträder 



nämligen, såsom ofvan iir närnndt, i form 
a.f rundade bollar, inneslutna i en haFför
vittrad bergart af samma slag som dE-n 
diamantförande "bl u e gro und" i KimLer
ley-grufvorna och på ett sätt, som anger, 
att bollarna utgöra konkretioner af in
tratelluriskt ursprung, utskilda ur en 
vulkanisk magma, i likhet med de bekanta 
olivin-bombcrna, som utskilts ur den ba
saltiska magman eller utskilningar af s. 
k. klotdiorit eller klotgranit ur dioritiska 
och granitiska magmor. Äfven olivin-bom
berna visa ofta lika runda och på ytan 
glatta former som eklogitbollarna. Dia
manterna till höra dessa utskilningar, 

-
och 

deras förekomst som inneslutningar i d0 
öfriga meneralen visar, att dc t. o. m. ut 
göra den tidigast individualiserade br
ståndsdelen. För att rätt förstå oet;,fdcl
sen af det gjorda fyndet och för att kunna 
draga slutsats deraf, få vi kasta en åter
blick på de sydafrikanska diamantfyndig 
heterna i allmänhet och deras geologi;k:1 
uppträdande. 

-:i- * 
* 

Den forsta sydafrikanska diamanten 
fanns år 1867, då en ganska stor sten till
fälligtvis hittades i flodgrus vid Oranje 
River. Detta ledde till diamantvasknm
garna vid Oranje- och Vaal-floderna. 

Ar 1870 kom nyheten om upptäckten af 
diamanter ungefär 22 km. från Vaalfloclet! 
vid Colesberg-kopje på den plats, der sbt
den Kimberley sedan uppväxt. l\fan bc·
traktade först äfven dessa förekomster 
som alluvial-aflagringar, men vid be'l.rbet
ning visa,de de sig i stället utgöra vulkani
ska eruptionsprodukter af en högst ovan
lig beskaffenhet. Ar 1871 bearbetalies re
dan fyra sådana fyndigheter i omedelbar 
närhet. af Kimberley, alla belägna inom en 
cirkel af en half svensk mils dir:rncter. 
Grufvorna ligga vid norra kanten af en 
stor platå, känd under namnet Ka.ron
platån, som sträcker sig från trakten af 
Kapstaden till Transvaals gräns, med en 
höjd öfver hafvet, som vid Kimberley upp
går till l 200 meter. Senare upptäcktes 
ytterligare andra diamantfyndigheter i 
Griqualand-West och Oranjefristaten, 
alla af samma egendomliga geologiska ka
raktär, i det att hvar och en utgör en med 
vulkaniskt material fylld eruptionskanal, 
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men inga så rika som dc tidigast upp
täckta. 

Diamantproduktionen ökades för hvarje 
år, synnerligast sedan de cirka 3 000 s. k. 
cla-ims, hvilka först arbetats !war för sig 
af skilda egare, blifvit förenade under nå
gra få mäktiga bölags välde, ett af den 
nyss aflidne Cecil Rhodes' storverk, och på 
ett par årtionden producerades mera dia
manter från dessa grufvor, än hvad som 
förut producerat,s på hela jorden undflr 
århundraden. Från 1867 till 1892, d. v. s. 
under 25 år, utgjorde diamantproduktio
nen i rundt tal 50 millioner karat, motava
rande ungefär 11 ton, till ett värde af 6C 
millioner p. st. i oarbeta.dt tillstånd och 
125 millioner p. st. efter slipning. Af alla 
de diamanter, som på senaste tiden utvun
nits på jorden, härstamma ungefär 95 
procent från Sydafrika. 

Det diamantförande material, som föl's�. 
uppgräfdes, utgjordes af en mör, sandig, 
lätt sönderfallande substans af gulakti� 
färg. På ett djup af ungefär 30 meter 
förändras densamma och blir mörkare orh 
hårdare och antar slutligen en mörkgren 
färg, liknande vissa serpentiner. Detta är 
den välkända "blue ground" från dian:ant.
grufvorna, hvilken visade sig vara rikare 
än den öfverst belägna, helt sönderdehde 
och vittrade "yellow ground". Denna 
"blue ground" fyller helt och hållet de vul
kaniska eruptionskana.lerna till ett djup af 
:l00-300 m., der den börjar bli fastare och 
mindre omvandlad; brytningsarbeten <t är-J 
numera på en nivå af cirka 500 m. uneler 
dagytan och diamanttillgången är 1 <.iGt he 
la oförändrad. Eruptionskanalerna af
smalna så småningom nedåt, så att L ex. 
den eruptiva massa, på hvilken Kimberley
grufvan är bruten, vid 100 m. djup ha1· en 
utsträckning af endast 240 x 150 m. mot 
270 x 200 vid dagytan ; i det hela hafva de 
rund eller oval genomskärning. Utgaen
det bildar o.ftast en upphöjning eller 
"kopje". 

De bergarter, som genomsättas af dessa 
eruptionska,naler, tillhöra karoo-formatio
nen, som man tillskriiver trias-ålder, och 
utgöras af en horisontell lagerserie af sand
stenar och skiffrar, omvexlande med inlag
ringar af diabasbankar. Dessa bildnin
gar, som kallas "the Riff" och hvilka äro 
alldeles ofyndiga, äro ungefär likartadt 
�ammansatta. vid alla grufvorna.: öfverst 



ljusfärgade skiffrar, mellanlagrade af bäd
dar af finkorniga eller täta oli vmc.hlba
ser, derunder svart, bituminös lerskiffer, 
inneslutande en mäktig diabasbädd, ;;amt 
djupare diabasmandelstenar, hvilandc pit 
qvartsit och svart skiffer, hvilka srnarr. 
åter äro genomsatta af lagergångar af 
diabas. 

''Blue ground" har en breccieartad sh·uk
tur och består af blåsvarta. till grönsvarta., 
kantiga eller rundad8 brottstycken inbäd
dade i en något ljus;:tre grundmassa af lik
artad samma.nsättning, som endast skiljer 
8ig derigenom, att materialet är finare för
deladt. Vid an;dys vi�ar det sig, att berg
arten utgöres hufvudsakligen af ett vatten
ha.ltigt magnesiasilikat af serpentinens 
samma.nsättning, blandadt med 16 pro
cent kalciumkarbona.t. I "blue ground" fö
rekomma inneslutna friska mineralkorn af 
flera s:lag; vanligast är granat af det slag, 
som kaHas pyrop och som Ehpas till ädel
sten under namn af Caprubin, vidare sma
ragdgröna korn af diopsid, enstatit i bu
teljgröna stycken högst af hasselnöts :,:tor
lek med glänsande blad af bi otit; vi åter
finna således här alldeles mmma miner::tl
sällskap, som konstituerar eklogiten i New
land-Mine. Bland de i "blue ground'' fö
rekommande accessoriska mir•eralen är 
diamanten det vigtigaste, men på samma 
gång det sällsyntaste; de rikaste partier
na af Kimberleygrnfvorna. hafva gifvit 
6 karat diama.nter pr kubikmeter, hvilket 
motsvarar en halt af fem hundratmendels 
procent eller en tvåmilliondel af bergar
ten. Diamante-rna. skiljas från mass::tn 
derigenom att densamma, då den blifvit 
uppfordrad ur grufvan, utsättes för luf
ten, då den sönderfaller eller åtminstone 
luckras upp, så a.tt den lätt kan krossas 
och diamanterna genom vaskning utvin
nas. 

Sannolikt Ekulle man aldrig kunnat få en 
tydlig bild af den petrografiska beskaffen
het-en af "blue ground", enär den är så 
sönderdelad och omvandlad, att både dess 
kemiska beskaffenhet är förändrad, dess 
mineralbeståndsdelar till största delen om
vandlade och dess struktur fördunklad, 
�åvida man icke på större djup, omkring 
H>0-200 m., funnit samma berg11-rt i mera 
oförändradt tillstånd. Der uppträder den 
bergart, af hvilken Carvill Lewis gifvit en 
sådan intressant beskrifning och som a.f 
honom benämnes Kimberlit. (The Ma.trix 
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of the Diamond, read at the Meet. of the 
B rit. Assoc. at Manchester 188'i.) Den 
uppträder delvis såsom kompakta inne
sl�ltning::tr i "blue ground", och på dc stör
re djup, der brytningen Eenast pågick, 
alltså 400-500 m., intager den helt och hål
l-et dess plats·. Det är en mörkgrön, kom
pakt bergart, liknande en tät. serpentin, i 
hvilken man med blotta ögat ka.n iakttaga 
glänsande fjell af brun biotit, djupröd 
granat i små korn och stora mörkg.röna 
kristaller af olivin och enstatit. Då dc 
två sistnämnda mineralen hafva identiskt 
samma färg som bergarten i de.t hela, äro 
c.le mindre' framträdande än de två först
nämnda, ehuru dc förekomma i Etöne 
mängder. Bergarten tar god polityr och 
på de polerade ytorna framträder olivinen 
tydligt såsom det herskande· minCiralet; den 
förekommer i porfyriska kristaller, in
neslutna i en grundmassa af serpentin. 
Spår af fluidalstruktur kan också iaktta-
gas på polerade ytor. 

-

Af en viss betydelse är, att olivinkor
nen stundom innehålla i.nneslutningar af 
cn5tatit och c.liopsid, hvilket står i mot
sats till den generella regeln, att olivinen 
i en bergart alltid är tidigare1 utkristalli
serad än de mera sura pyroxenerna eller 
allmännare uttryckt, att beståndsdelarue i 
en magma utkristallisera i samma ord
ning som ba.siciteten aftag1er. Af augit
och hornblendegruppens mineral före
komma icke mindre än tre stycken, alla 
gröna och genomskinliga, mikroskopiskt 
nästan identiska; de äro smara.gdit, en
sta.tit och kromdiopsid. De förekomma 
också lösa i "blue ground", och på grund 
af deras hårdhet och genomskinlighet haf
va. de slipats som ädelstenar. 

Bergartens• hela samma-nsättning, ka.rak
täriserad genom en låg halt af kiselsyra 
och en hög halt af magnesia tillsammans 
med ganska mycket kalkjord och samtidigt 
en låg halt af alkalier, gör, att den när
mast kan jemföras med vissa granatfö
rande olivinserpentiner. Samma propof
tioner meilan halterna af kiselsyra och 
magnesia finner man hos dunit, olivinfels 
och den klass af olivinmeteoriter, som be
nämnas chassigniter. strukturen hos kim
berliten är likväl en helt annan än i de 
nämnda bergarterna, hvilka alla äro halo
kristalliniska. Den porfyriska struktu
ren hos kimberliten är nästan lika påtag
lig som hos basalt, synnerligast då berg-



arten är fri från främmande inneslutnin
gar. 

De�s karaktär af en vulkanisk, cffusiv 
bergart bestyrk8s ytterligare' genom spå
ren af glas och af en andra generation 
kristaller i grundmassan; tecken till fiui
da.Istruktur i grundmassan; corrosions
fe nomenen hos de idiomorfa olivinkristal
lcrna; enstatitcns och diopsid�ns karaktär, 
som öfverensstämmer med den i meteori
bu och eruptiva bergarter, men skiljer 
sig från samma mineral i metamorfiska 
och plut,)niska bildningar, !'amt slutligen 
genom hela minerala.ssociationen, wm är 
karaktäristisk för en eruptiv, ultrabasisk 
bergart. 

Vi äro nu i besittning af tillräckliga da
ta för en jemförelse mellan den först om
talade N ewlandsbergarten, som benämnts 
eklogit, och kimberliten med dess sönder
delningsprodukter "blue" och "yellow 
ground". Båd::t bergarterna innehålla 
samma hufvudbeEtåndsdelar, nämligen oli
vin, enstatit, kromdiopsid, grana.t och hio
tit, men medan hos den förra - eklogiten 
--· g ranaten och kromdiopsiden äro de her
skande, så är hos kimberliten motsatsen 
fa.llct, i det att derstädes olivin och ensta
Lit utgöra hufvudbeståndsdelarne; biotiten 
spelar ungefär samma roll i båda. Eklo
giten har E�åledes - redan på grund af sin 
mineralogiska sammansättning- en betyd
ligt mindre utpräglad basisk karaktär än 
kimberliten. Men ännu större blir skillna
den om vi taga strukturerna i betraktande: 
eklogiten företer en holokristallinisk struk
tur, karaktäristisk för en bergart, som stel
nat på stort djup och under långsam af
sva.Ining; kimberliten har en lika utpräg
la.d porfyrisk struktur, som icke tillåter 
något tvifvel om, att den är en paleovul
kanisk effusiv-bergart, som stelnat hastigt 
och på obetydligt djup under jordytan. 
Eklogitbollarne, som i Newland-Mine fö
rekomma inbäddade i "blue ground" af 
a!ld.eles samma slag som dem i Kimbcrley
grufvorna., måste således anses som intra
telluriska utskilningar ur kimberlitmag
man, hvilka vid eruptionen följt med den 
ännu flytande magman till högre nivåer. 
Det är anmärkningsvärdt och i viss mån 
oväntadt, att dessa utskilningar bestå af 
de kis·elsyrerikare mineralen, men detta 
står i alla fall i öfverensstämmelse mr,d det 
nyss anmärkta förhållandet som kunde 
iakttagas i kimbediten, att äfven der de 
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surare pyroxenmineralen utskilts före o
livineu, eftersom de förekomma såsom in
neslutningar i denna. 

Eklogiten från Newland visar således, 
a.tt en klyfning eller differentiation hos 
kimberlitmagman egde rum på Etort djup, 
h varvid en del surare silikat utskildes·; e
gendomligt nog koncentrerade sig diaman
terna företrädesvis i dessa surare' differen
tiationsprodukter, eftersom de, att döma 
af det hittills förebragta materialet, före
komma vida rikligare och mera konccntre
radt i eklogiten än någonsin i kimbcrli
tcn. 

Rörande bildningshärden för diamanten 
talar fyndet af N ewlandsbcrgarten ett o
tvetydigt språk, nämligen att densamma 
tydligen måste förläggas till den intratel
luriska region, der kimberlitmagmans dif
ferentiering egde rum och der utskilnin

garnaaf eklogitkonkretionerna försiggingo. 
A lit talar då för, att äfven de diamanter, 
hvilka äro strödda i kimberliten och des'l 
förvittringsprodukter, äfven härstamma 
från samma region och att de utgöra verk
liga porfyriska, utskilningar, hvilka i lik
het med de öfriga mineralbeståndsdelarne 
förts af den uppåtstigande ma.gman intill 
dess att denna stelnat närmare jordytan. 
Dermed öfverensstämmer äfven det förhål
landet, att man så ofta träffar fragment af 
diamanter i "Blue ground", liksom man i 
porfyriska bergarter ofta finner sönder
brutna• individer af mineralbeståndsdelar
ne af den första, intratelluriska generatio
nen. 

Fyndet af Newlandbergarten har således 
vederlagt den tolkning af diamantens gene
sis , som så talangfullt förfäktats af earvill 
Lewis och kastat ett nytt och oväntadt ljus 
öfver diamantens bildningshistoria. ear
vill Lewis ansåg nämligen, att diamanten 
var bildad på de ställen i de eruptiva kim
berlitstockarne, der man nu finner dem, 
alltså 1 de öfre regionerna, och 
att den bildats genom kontakt-
inverkan af den glödflytande kim
berlitmagman på de kolhaltiga och bitumi
nösa, svarta lerskiffrarne, och han styrktes 
i detta antagande genom den, som det nu 
förefaller, tillfälliga omständigheten, att 
kimberliten och "Blue ground" skulle vara 
i särskild grad diamantförande på de stäl
len, der den är rikligt uppblandad med 
brottstycken af sådan kolhaltig skiffer. 



Att icke diamantbildningen står i något 
som helst samband med förekomsten af 
kolhaltiga eller bituminösa skiffrar, visas 
för öfrigt af den holländske geologen Mo
lengraafs fynd af diamanter vid Rietfon
tein, beläget långt ifrån Kimberley vid De
lagoa-jernvägen. Diamanterna förekomma 
här i utgåendet af en särdeles hård kim
berlit, som bildar en helt liten stock, upp
sättande icke i Karoo-formationen, utan 
i uppresta, icke kolförande, äldre skiff
rar, qvartsiter och diabaser. 

Om också vetenskapen på grund af nya 
fakta således måste förkasta. den af ear
vill Lewis framställda teorien, så kommer 
detta i alla. fall icke att förminska värdet 
aJ de utomordentligt noggranna undersök
ningar, som denne allt för tidigt bortryckte 
forskare utfört på de diamantförande berg
<trternas struktur och mineralbeståndsde
lar. 

Det må här anmärkas, att bergarter, 
som nästan fullständigt öfverensstämma 
med kimberlit, äro af Lewis beskrifna från 
ett par lokaler i Förenta staterna, nämli
gen från Syraeuse i Newyork och från El
liot County i Kentucky. De förekomma 
båda gångformigt och hafva bli fvit beskrif
na som peridotiter. 

* * 

* 

Om vi från Sydafrika kasta en blick på 
de öfriga diamantproducerande gebiten på 
jordklotet för att se, om vi på dem skulle 
kunna tillämpa de nyss vunna slutsatserna 
rörande diamantens bildningssätt, så finna 
vi så godt som inga beröringspunkter. I 
Indien, hvilket land allt ifrån äldsta tid 
till upptäckten af brasilianska diamant
fyndigheterna 1728, försett verlden med 
dess behof af diamanter, förekomma ädel
stenarue hufvudsakligen i anstående fasta 
sandstenslager och konglamerater af an
tagligen silurisk ålder (Vindhya-formatio
nen), dels i förvittringsprodukter deraf el
ler i flodsand. I Brasilien, det land, som 
från 1728 till tiden för de sydafrikanska 
diamanternas upptäckande levererade det 
mesta ädelstensmaterialet, förekommer det
samma mest i lösa aflagringar, delvis ock
så i fast anstående sedimentära bergarter 
eller desamma genomsättande gångar. Ic
ke i något af dessa länder har man anträf
fat diamanten tillsammans med olivinföran
de bergarter på något sätt beslägtade med 
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de nyss beskrifna sydafrikanska. Visser
ligen kan man hänvisa på den i New South 
Wales, Californien och Utah förekomman
de paragenesen af elivinbergarter med dia•
mantförekomster, men något omedelbart 
sammanhang har man ej der kunnat upp
visa. 

I sjelfva verket måste man, för att finna 
en motsvarighet till den bergart, som i 
Sydafrika utgör diamantens moderklyft, 
lemna ur sigte alla terrestra bergarter och 
söka den bland meteoriterna. Carvill Le
wis påpekade redan år 1887 i sin beskrif
ning öfver kimberliten, att den liknade in
gen af honom känd terrestrisk bergart, men 
erbjöd stora likheter med vissa meteoriter. 
Utom i den omständigheten, att hufvud
beståndsdelen utgöres af olivin, detta mi
neral, som är gemensamt för de terrestra 
djupberga.rterna och för de bergartsfrag
ment af celest ursprung, som i form af me
teorstenar nedfalla på jordytan, finner C. 
Lewis andra jemförelsepunkter, så t. ex. 
att förhållandet mellan kiselsyra och mag
nesia är detsamma hos kimberliten och hos 
den meteorstensklass, som kallas chassigni
ter. Äfven den rent yttre likheten samt 
kemiska öfverensstämmelsen mellan enstar 
titen i kimberliten och i Breitenbach-mete
oriten påpekas. Men den största slägtska
pen finner C. Lewis i strukturen hos kim
berliten och vissa meteoriter. Vi hafva re
dan förut framhållit den porfyriska struk
turen hos kimberliten, men utom denna 
har bergarten äfven en brecciestruktur, 
som visar att densamma under eller efter 
afsvalningen varit utsatt för stark meka
nisk påverkan. Denna strukturform är 
stundom så starkt utvecklad, att flera for
skare t. ex. C o hen och Hudleston tolkat 
bergarten såsom en vulkanisk tuff eller ett 
agglomerat af vulkanisk aska. Enligt 
Carvill Lewis ingående undersökning är 
dock den karaktäristiska breceieartade 
strukturen hos kimberliten beroende antin
gen på en mycket hastig afkylning med åt
följande spänningar och sprickningar i 
massan eller på rörelser i den halistelnade 
magman och dess friktion mot eruptions
kanalens väggar eller också på successiva 
explosione.r i kratern under eruptionen 
eller på flera af dessa omständigheter i för
ening. 

Det är bekant a.tt just denna struktur
form är betecknande för många meteoriter, 



såväl sten- som jernmeteoriter. Oarvill Le
wis säger i sin beskrifning af kimberliten: 
"Om vi tänka oss grundmassan i kimber
liten ersatt med nativt jern, skulle vi er
hålla en bergart såväl till sammansättning 
som struktur mycket närstående den bekan
ta klass af meteoriter, som är känd under 
benämningen chondriter. Dessa meteori
ter äro både porfyriska och breccieartade, 
och då brecciestrukturen är starkt utveck
lad, ha·r den gifvit anledning till samma 
diskussion som kimberliten, nämligen hu
ruvida en tuff eller en lava föreligger. 

· Dessa s. k. meteoritbreccior beskreJvos 
först af Haidinger, som dervid visade, att 
icke blott kantiga fragment af andra berg
arter äro inneslutna i olivinmeteoriten, u
tan att äfven den sistnämnda ofta är sön
derbruten i kantiga eller rundaqe brott
stycken, cementerade tillsan)mans, såsom i 
en vulkanisk tuff. Tschermak, hvilken 
jemför meteoriternas struktur med tuffer, 
anmärker likväl: det förekommer öfvergån
gar hos den tufflika strukturen, så att sam
ma meteorsten af en iakttagare kan be
tecknas såsom kristallinisk, af en annan så
som klastisk. En annan strukturform hos 
dessa> olivinmeteoriter framkallas af de 
rundade massor af olivin eller af olivin och 
enstatit, som förekomma inbäddade i en 
grundmassa och som gifvit anledning till 
benämningen chondritisk struktur. Ur
sprunget till denna strukturform har varit 
föremål för mycken diskussion. En "chon
der" kan bestå af en enda optiskt enhetlig 
olivinmassa eller kan vara po1ysomatisk, 
d. v. s. sammansatt af ett flertal af indivi
der." 

Polysomatiska olivinchondrer förekom
rna i Kentucky-kimberliten. Olivinkornen 
äro sammanfogade som i en mosaik, bil
dande oregelbundna kulor. De likna iden
tiskt kornformiga chondrer i en meteorit 
från Seres a.fbildad af Tschermak. Glas
substans, som förekommer i dessa chondrer, 
träffas också i chondrer .i kimberliten. 

Denna direkta hänvisn.ing till meteori
terna, som Oarvill Lewis gör i sitt arbete 
af år 1887, kan nästan betecknas såsom pro
fetisk, ty följande år, alltså 1888, samma 
år som Oarvill Lewis dog, beskrefs för för
sta gången en diamant såsom funnen i en 
meteorsten. Denna upptäckt gjordes af de 
ryska forskarne J erofejew och Latschinow 

vid undersökningen af en meteorit, som fal
lit vid Novo-Urei i guvernementet Pensa i 
Ryssland. Meteoriten består hufvudsak
ligen af oli vin och augit, alltså j u st sam
ma beståndsdelar som kimberliten; vidare 
har man nickeljern och en kolig substa.ns 
och slutligen diamanten, hvilken förekom
mer i så stor mängd som cirka l proc. 
Anmärkningsvärdt är att denna meteorit 
till sin kemiska sammansättning står när
mast just chassigniterna, med hvilka Lewis 
jemfört kimberliten. 

Några få år senare, 1891, anträffades å
ter diamant i en massa af meteoriskt ur
sprung, denna gång i ett meteorjern, näm
ligen i de under benämningen Oanon-Diab
lo-jernet kända ofantliga jernblocken, fun
na på Arizonas högplatå i närheten af 
Grand Oanon. Uppmärksamheten fästes 
först vid svårigheten att sönderskära jer
net och slutligen fann man och lyckades 
isoleri!J små diamanter såsom högst 1/2 mm. 
stora korn, hvilka förekomma i ·sprickbild
ningar i jernet, för öfrigt fyllda af de för 
rneteorjernen karaktäristiska legeringarna 
fosfor- och svafveljern, nickeljern och 
kromsvafveljern. 

Efter dessa första fynd af diamant i 
sten- och jernmeteoriter hafva flera följt, 
hvilka ytterligare bekräftat den redan vun
na erfarenheten, att diamanten är en för 
meteorstenar såväl som för meteorjern in
galunda främmande eller knappast ovanlig 
beståndsdel. Särskildt känner man .flera 
fynd af den paramorfos af diamant till 
grafit, som är bekant under benämningen 
Oliftonit och hvilken är karaktäristisk för 
.meteor i ter. 

De enda fall då vetenskapen hittills lyc
ka,ts påvisa diamanten in situ, d. v. s. i de 
bergarter, i hvilka den bildats, äro således 
å ena sidan de från Sydafrika härstamman
de eklogit- och kimberlitbergarterna och å 
andra sten- och jernmeteoriterna, som ju 
få betraktas som brottstycken af kosmiska 
bergarter ; och det måste anses såsom en i 
högsta grad intresseväckandeomständighet, 
att dessa båda slag af diamantförande 
bergarter, af hvilka det ena härstammar 
från en intratellurisk bildningshärd och det 
andra från celesta regioner, såväl till ke
misk sammansättning och mineralbestånds
delar som strukturformer förete så på
fallrunde stor öfverensstämmelse. 

Stockholm, Stellan Stäls Boktryckeri, 1902. 


