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Graduering af farvede sten – Lektion 1 

Sektion 1 

Velkommen til dette kursus i graduering af farvede ædelsten. På denne del af 

uddannelsen skal vi lære om den praktiske tilgang til vurdering af farvede 

ædelsten med hensyn til kvalitet, dvs. ædelstenens farvekvalitet, slibning og 

klarhed. Formålet er at forstå, hvordan ædelstenenes værdi kan variere 

baseret på de ovennævnte faktorer. Det, der er vigtigt for dig at huske på, er 

imidlertid, at jeg f.eks. ikke kan tilbyde en komplet liste over alle de 

inklusioner, som du kan komme ud for i ædelsten i disse 6 lektioner. 

Det, som jeg vil gøre, er at give dig en praktisk brug til hvordan og hvad man skal kigge efter. 

Senere hen i denne lektion og i resten af lektionerne vil jeg komme med nogle anbefalinger til et 

videre studie af dette vigtige emne. Men jeg vil gerne have dig til at forstå, at det, som du kommer 

til at lære her, er ”hvordan og hvorfor” inden for graduering af farvede ædelsten. Men ”hvilke” vil 

være et livslangt studie. 

Vi starter med at lære et par grundlæggende koncepter om, hvad der har kvalificeret et stykke 

ædelstensmateriale til at være en ædelsten, hvad der kræves for at skabe en ædelsten og hvorfor 

ædelsten har farve. Dette vil give dig en basisgrundlag til at forstå mange af de 

gradueringsfaktorer, som du vil komme til at lære om i senere lektioner. Jeg håber, at denne 

information vil hjælpe dig. Hvad enten du er en professionel ædelstenssælger eller har det som en 

deltids-hobby, så vil evnen til hurtigt at kunne bedømme kvaliteten af en farvet ædelsten være 

vigtig for at kunne træffe beslutning om et køb.  

Med dette formål in mente, så lad os gå videre til sektion 2..... 

Sektion 2 – Hvilke kvalifikationer skal en ædelsten have? 

Det første spørgsmål, som vi skal stille os selv, når vi overvejer kvaliteten af en ædelsten, er: Hvad 

kræves der af et materiale for at blive til en salgsegnet ædelsten i det hele tage? Hvilke kvaliteter 

kræves der for, at et materiale kan siges at være en ædelsten. Lad os se på figuren nedenfor  
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Dette er de vigtigste egenskab ved en ædelsten.... 

Der er tre vigtige egenskaber, der kræves af et 

materiale kan betragtes som en ædelsten. 

Skønhed. Holdbarhed. Tilgængelighed. 

Vi skal første huske på, at ædelstensmaterialet 

ikke behøver at være en sten. Mange andre 

materialer er også ædelsten, som f.eks. rav, 

koral, perler, m.v. Men uanset kilden, så skal 

alt ædelstensmateriale have tre ovennævnte 

egenskaber for at kunne blive klassificeret som 

ædelsten. Først, skal de besidde skønhed. Lad 

os se det i øjnene – hvis den ikke er smuk, er 

der ikke nogen, der vil købe den. Så materialet skal besidde skønhed. 

For det andet skal den være holdbar. Hvis den ikke holder godt og let går i stykker, så vil den ikke 

klare sig som en ædelsten, fordi den ikke holder. Tænk på sten som kunzit, der virkelig er en pæn 

ædelsten, og som engang var meget populære, men de er meget skrøbelige. Så populariteten og 

prisen faldt meget på blot et par år. De var meget pæne, men ikke ret holdbare, så de klarede det 

ikke godt som ædelsten.  

Og til sidst, så skal et materiale være tilgængeligt. Der skal være nok af det for at skabe og 

opretholde et marked. En smuk ædelsten, som er meget holdbar, er dejlig, men hvem vil have 

besvær med at skabe et behov for stenen, hvis der ikke er nok materiale til at opretholde 

efterspørgslen fra kunderne. Derfor er sjældenhed ikke det samme som kostbar. Der findes mange 

meget sjældne sten, f.eks. bixbite som er 1000 gange mere sjælden end diamanter men alligevel 

koster en 1,00 ct, bixbite mindre end en GEM kvalitet diamant i samme størrelse. Så for at et 

ædelstensmateriale virkelig skal være en ædelsten, skal den være smuk nok til at få nogen til at 

købe den, være holdbar nok til at kunne modstå megen slitage, samt være tilstrækkeligt 

tilgængelig til at kunne imødekomme en stor efterspørgsel på markedet.  

Sektion 3. Hvad er en ædelsten? 

Se, det er et spørgsmål, som mange mennesker stiller. Og svaret er ikke det, 

som du har læst ovenfor i sektion 2. Fordi spørgsmålet er ikke, hvad er det der 

gør, at en ædelsten kan betragtes som en ædelsten? Spørgsmålet er: Hvad 

skal der til for at skabe en ædelsten? Hvad er en ædelsten lavet af rent fysisk? 

Spørg enhver gemmolog: Hvad er en farveløs safir? Og du vil sikkert få svaret: 

En farveløs safir er en korund uden farveelementer? Men det er ikke svaret. 

Svaret er: En farveløs safir er ren aluminumoxid i krystalform. Med andre ord, så er en safir en 

krystalform af aluminium, lige som folien på din sandwich i dag, og ilt, lige som den luft du 
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indånder. Faktisk er det, hvad en farveløs safir er lavet af – luft og alufolie. Lad os se, hvordan det 

fungerer. 

Her er en grundlæggende safirmolekyle........ 

Man tager et aluminiumatom og to iltatomer, og så får man en aluminiumoxid, som du kan se på 

fillustrationen ovenfor. Så… til alle jer videnskabsfolk, så ved jeg godt, at dette er lidt af en 

simplificering af dette koncept, men husk på, at dette er en praktisk ædelstens-ID, ikke videnskab 

om ædelstene, så bær over med nogle af mine tegninger.  

Under alle omstændigheder, så kan du nedenfor se det, der får en safir til at vokse. Og med at 

vokse mener jeg lige præcis det. Når en krystal dannes, så vokser den rent faktisk. Lige som når et 

molekyle forenes med et andet.. med det næste…. og det næste… indtil man får noget, der 

begynder at ligne noget som dette:  

Opbygning af en farveløs safirkrystal. 
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Aluminiumoxyd-molekyler forenes og danner et krystal. Inden ret længe begynder gruppen at 

blive større, indtil den er synlig, og et aluminiumoxyd-krystal dannes, som vi kalder farveløs 

korund. 

 

 Opbygning af lag på lag på lag….. 
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...på lag…. på lag... 

Jeg tror, at du har forstået budskabet. Sådan vokser krystaller, og sådan dannes de fleste af de 

mest populære ædelstene. Nu spørger du måske dig selv om, hvad alt dette har med graduering af 

farvede ædelsten at gøre? Det vil næste sektion give dig svar på.  

Fordi ved at forstå strukturen i en farvet ædelsten, således at du kan foretage et kvalificeret skøn, 

er du nødt til at vide noget om, hvad du ser. Fordi med hensyn til farvede ædelsten, så vil det, der 

forårsager farven, også i mange tilfælde forårsage andre egenskaber, som f.eks. inklusioner. Så det 

er vigtigt at forstå den mindste egenskab i ædelstenen for at kunne graduere den generelle 

kvalitet af det færdige produkt. Så, lad os få en grundlæggende idé om, hvorfor ædelstene har 

farver, og hvordan det kan forårsage problemer ved graduering af klarheden. 

Sektion 4. Hvorfor har ædelsten farver? 

Kan du huske grafikken tidligere om den farveløse safir? Det næste vigtige 

emne er, hvordan vi kommer fra denne farveløse korund, som vi kalder hvid 

eller farveløs safir til en rød korund, som vi kalder rubin. (Bemærk: For at 

undgå forvirring, vil jeg gerne understrege, at alle andre farver af korund 

kaldes safir, hvor den røde farve kaldes rubin). Dette vil være vores kursus-

eksempel på hvilke ædelsten har farve. Men konceptet rækker vidt på hele 

listen over ædelsten, med nogle få undtagelser. Dette vil vi behandle 

senere. 

Lige nu vil vi antage, at de fleste ædelstene i deres reneste tilstand vil være farveløse. Som f.eks.  

farveløs kvarts, farveløs beryl, farveløs turmalin, farveløs topas, farveløs korund, og videre ned på 

listen. Hovedsageligt fordi i deres oprindelige dannelsestilstand, er der ikke noget til at give farve. 

F.eks. den farveløse safir. Den rene tilstand af disse sten, hvor det er et aluminiumatom og to

iltatomer, har ikke noget at byde på med hensyn til farve. Så vi har brug for en urenhed i

strukturen. Og det er sådan, at de fleste ædelsten får deres farve, på grund af urenheder i deres

krystalstruktur.

Lad os kigge tilbage på vores farveløse safirkrystal – altså et farveløst korundkrystal. Du husker, at 

det har to iltatomer og et aluminiumatom, der udgør korund-molekylet.  

Lad os antage, at der i den varme blanding, hvor korunden betyder at køle ned og krystallisere, er 

en meget lille mængde krom, der løber rundt i blandingen, som hæfter sig til aluminium-oxid 

krystallet, og pludselig har vi en blanding af aluminium, ilt og kro, som her: 
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Tilsæt krom til blandingen, og den bliver til en rubin 

Men hvordan forårsager kromet farven i en korund, som gør den rød?  Vi vil ikke gå ind i fysikken 

omkring, hvor det tager 2,5eV af... OK, jeg sagde, vi går ikke ind i det. Jeg vil nøjes med at sige, at 

tilstedeværelsen af krom forårsager, at der afgives en rød farve. Hvordan? Fordi kromet 

absorberer de fleste af de andre synlige bølgelængder af hvidt lys og udsender en rød farve til dit 

øje. Du vil lære mere om det på kurset, Praktisk Identifikation af Ædelstene i spektroskop-afsnittet. 

Lige nu kigger vi på grafikken nedenfor. Og husker også grafikken med det farveløse safirkrystal og 

sammenligner det med rubinkrystallet. Som du bemærker, har rubinkrystallet samme kemiske 

sammensætning som den farveløse safir. Dog har det denne urenhed fra kromet tilsat molekylet. 

Og dette krom-atom forårsager, at molekylet udsender en rød farve. Molekylet kan se sådan ud: 
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Korundmolekyle med kromurenhed 

Krystallet er snart så stort, at det kan ses ... 
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Og til sidst.. stort nok til at slibe og facettere en rubin 

Sammenlign den samme farveløse safirkrystal med rubinkrystallen ….. den eneste forskel er 

tilstedeværelsen af krom for at give farve. 

Skønt dette måske er en meget simpel demonstration af, hvordan en ædelsten får farve, så er det 

stadig et rigtigt godt eksempel på, hvordan en farveløs ædelsten får farve. Hvis vi nu skulle gøre 

det samme som ovenfor og anvende en dobbelt urenhed bestående af jern og titanium... ville vi få 

en blå safir. 

Den samme type demonstration kunne man lave med beryllium aluminium silikat. Uden urenhed 

er det en farveløs beryl. Men tilsæt dette samme krom som ovenfor med rubin – voila, så har du 

en fin grøn smaragd. Hvis man tilsætter lidt uran til denne beryllium aluminium silikat, så får man 

gylden beryl eller heliodor. Men tilsæt lidt jern og man får en akvamarin. Hvis man tager 

siliciummet ud af beryllium aluminium og tilsætter ilt (O2), og lidt krom – så får man alexandrit. 

Jeg er ved at få dig ud på den dybe ende af den kemiske del af gemmologi, men jeg tror, at du 

forstår pointen. De fleste ædelsten er farveløse i deres rene tilstand. Det er tilstedeværelsen af 

urenheder, der giver de fleste ædelstene deres individuelle farver.  

Nu spørger du måske dig selv: Hvorfor er det vigtigt at lære om urenheder i ædelstene, der 

forårsager farve? For det første: disse urenheder, der forårsager farve, forårsager også inklusioner 



9 

i ædelsten, som vi kan identificere mange af dem ud fra. Og vigtigst heraf for dette formål er, at 

disse inklusioner kan forårsage store variationer i værdien af ædelstenen. Nogle inklusioner 

hjælper med at identificere, andre forårsager alvorlige strukturmæssige problemer, som du skal 

kende til, når du graduerer stenen. Af denne årsag bør du være meget bevidst om de typer af 

inklusioner, der kan være i ædelsten. 

Til brug for dette opfordrer jeg dig til at indhente et eksemplar af PHOTOATLAS of Inclusions in 

Gemstones, af E.J. Gubelin. Dette er den ultimative referencebog for inklusioner i ædelsten. Og 

den vil give dig fremragende billeder af stort set alle typer inklusioner, som du måtte støde ind i. 

Urenheder fortæller os meget om en ædelstens oprindelse og identifikation 

Med den ovenstående information er du nu klar til at gå videre med at lære om graduering af 

farvede ædelsten.  
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