
 

 

 

 

Praktisk graduering af farvede sten – Lektion 2 

 

Sektion 1 - Evaluering af ædelstenens farve 

Den vigtigste faktor ved graduering af farvede ædelsten er farven. Farve er grunden til, at vi køber 

og sælger farvede ædelsten. For uden farve ville vi blot have farveløse eller hvide sten. Men 

udover blot farven, så er kvaliteten en vigtig faktor ved fastsættelsen af værdien. Nogle farvede 

ædelsten har farver, som er mere usædvanlige, mere sjældne eller bare smukkere end andre. Og 

det er derfor, at din første overvejelse, når du graduerer enhver farvet ædelsten, er: farven. Men 

du skal huske på, at alle ser en farve en anelse forskelligt. Derfor skal American Gem Society 

valuarer, der har en titel af Certified Gemologist Appraiser, skal tage en farvesynstest med få års 

mellemrum. For at sikre, at farverne, som de ser, er præcise. Det vil ikke berøre os her, da vi vil 

beskæftige os med, hvad du opfatter som farve. Men du skal huske på, at alle øjne er en smule 

forskellige, når det drejer sig om opfattelse af farve.  

Det vigtigste fingerpeg, som jeg kan give dig omkring graduering af farvede ædelsten, er at have 

disse koncepter in mente, således at du kan foretage din beslutning hurtigt og uden at skulle 

gennemgå en skriftlig tjekliste. Med en smule øvelse vil du kunne kigge på en ædelstens farve og 

gennemgå en mental tjekliste, og afgøre kvaliteten af farven meget hurtigt. For at kunne gør det, 

så lad os tage et kig på denne mentale tjekliste: 

 

 

 

 Farvens dybde 

 

Kig på billedet ovenfor med de 5 blå topas-sten. Bemærk at farverne går fra mørkeblå til lyseblå. 

Dette vil være dit første skridt på vejen til at træffe en gradueringsafgørelse om en farvet 

ædelsten, at afgøre farvens dybde. Nogle af gemmologi-institutterne går meget i detaljer på dette 

område, og hvis du gerne vil tage nogle kurser, der tilbydes af de forskellige ædelstensskoler, så vil 

du helt sikkert lære noget om disse aspekter af farve-graduering.  



Men til vort formål, ønsker vi at være så praktisk og hurtige, som vi kan. For at kunne gøre det, 

skal vi udvikle en metode til at afgøre dybden af farven på en hurtigt og enkel måde.  

For at kunne gøre det, vil vi opsætte 5 grundlæggende elementer for ædelstensfarver. Og det er 5 

farveniveauer, som vi vil lægge ind i hukommelsen, en som vi kan fastslå som den farve vi ser i en 

sten.  

For eksempel, så kig på de 5 blå topaser ovenfor. Stenen helt til venstre er mørkeblå. Stenen helt 

til højre er lyseblå. Stenen i midten kan beskrives som mediumblå. Dette giver os en skala, som vi 

kan træffe afgørelse efter for farvede ædelsten.  

Derfor vil vores blå skala for farvede ædelsten se således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

Blå farver: Mørk    Medium mørk    Medium    Medium lys     Lys 

Samme skalasystem kan selvfølgelig bruges for enhver farve i de ædelsten, som du måtte komme 

ud for. For eksempel: 

Lilla farver 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Røde farver  

 

  

 

 

 

 

 

Gule farver 

 

Jeg tror, at du har fanget pointen. Men inden vi går videre, vil jeg gerne komme med en 

bemærkning til dem, der tidligere har meldt sig til GIA Colored Stone-kurser, og andre som måske 

deltager i andre gemmologi-kurser. 



 

Det, som vi har med at gøre her, er en praktisk tilgang til at evaluere farve, baseret på hvad der 

foregår i din hjerne, ikke på papiret. På papir er der et system, som f.eks. GIA’s terminologi, 

hvorved farver katalogiseres efter Nuance, Tone og Farvemætning. Hvilket er en god måde at 

fastlægge på papir, hvad farverne er, således at andre kan vide, hvad vi taler om. Men til vores 

formål her, så taler vi om, hvordan du kan få en mental procedure til selv at kunne træffe en 

afgørelse om en ædelstens farve. Og hvis du kan forstå farveskalaen Mørk, Medium Mørk, 

Medium, Medium Lys og Lys, således at du kan træffe en hurtig mental afgørelse om, hvad du 

kigger på, så vil det gøre processen hurtigere. Og hvis du går til GIA eller andre steder, så vil du 

lære, hvordan du kan anvende dette koncept på papir ved hjælp af andre benævnelser.  

 

Så lad os nu prøve et par eksempler og se, hvordan du klarer dig. Skriv dine farvegradueringer på 

et separat stykke papir for de fire ædelsten, som du kan se nedenfor. Opstil dem i henhold til 

farveskalaerne ovenfor baseret på dine mentale graduering. Overhold systemet her. Skriv dem 

ned, og så vil vi se, hvordan du klarede dig. 

 

-vi venter 

 

-vi venter 

 

-vi venter 

 

-vi venter 

 

-vi venter 

 



-vi venter 

 

-vi venter 

 

OK – inden vi fortsætter, så vil jeg sige, at da vi har med farver at gøre på en computerskærm, vil 

alles svar ikke være de samme. Lige som jeres øjne tolker farver forskelligt, så gør computere det 

også. Så hvis du finder frem til noget virkelig forskelligt, så bliv ikke nervøs. Det kan bare være den 

måde, som din computer fortolker farverne på. 

Når det så er sagt, så er farvegradueringer her baseret på vores skalaer ovenfor: 

Medium Mørk Lilla, Mørk Gul, Lys Blå og Medium Rød.  

Husk: vi har beskæftiger os kun med farveaspektet af disse sten – ikke andet. 

Her er der to meget vigtige ting, som vi er nødt til at tale om. Først: havde du et problem med den 

gule sten? Det skal vi tale om lige om lidt. Bemærkede du, at de blå og røde farver havde forskellig 

baggrund?  Det er der en grund til. Det er, fordi farver vil blive vist bedre på forskellige typer 

baggrunde. Og det er derfor, at hvis du nogensinde har købt en løs rubin, så vises den på gult 

ædelstenspapir. Årsagen er, at det gule ædelstenspapir viser den røde farve bedre. Her er en lille 

test for at vise det for dig. Kig på grafikken nedenfor. Bemærk, at den røde firkant på den gule 

baggrund har en lysere, mere ”rød” farve end den med hvid baggrund, som ser en smule forkert 

ud. Problemet er, at de begge har samme farve. Den rød ser blot en smule mere rød ud for dit øje 

med den gule baggrund. Nu skal kigge på den aqua-farvede rektangel neden under den røde. Igen 

ser den aqua-farvede rektangel på den blå baggrund mere ”aqua-farvet” ud end den med hvid 

baggrund. Men igen – det er den samme farve. 

 

  

 

 

 

 

 



 

Pointen her er, at man skal være klar over, at ædelstens farver kan variere baseret på, hvor man 

ser den. Og nogle meget kyndige ædelstensforhandlere er klar over dette og vil helt sikker 

anvende farvet ædelstenspapir til at vise sten med. Det er der ikke noget galt i, men man bør vide, 

at en rubin ser mere lysende rød, end den vil i en ring. Og hvis man skal sælge en rubin til en 

kunde i gult papir, kunne vedkommende måske tro, at du har skiftet den ud, når de så sætter den i 

ringen. Så vær klar over farveforskellen baseret på det miljø, som du ser den i.  

Nå, men lad os gå videre til, hvorfor du havde problemer med den gule sten. 

 

Sektion 2. Kombination af farver 

 

 

 

Bemærk de to sten ovenfor. Den ene har en fin ensartet lilla farve, mens den anden har en 

kombination af farver. Den gule siger man har modificerende farver. Hvilket betyder, at den har to 

farver, som dine øjne kan se samtidigt. Dette vil ofte ske med ædelsten, og det er vigtigt, at du er i 

stand til at genkende det, når du skal træffe din beslutning om farvegraduering.  

I tilfældet med den gule sten ovenfor har du en specifik lys gul og en specifik brun farve. I dette 

tilfælde kan man ikke give stenen en specifik plads på din farveskala, fordi stenen har mere end én 

farve. Her skal man tænke i retning af den dominerende farve og den modificerende farve.  

Det vil sige – den generelle overordnede farve, som stenen har, og den farve som er der i mindre 

omfang.  

I stenen ovenfor har størstedelen af overfladen i stenen en brun farve, med en mindre andel, der 

har en gul farve. Derfor vil man sige at farven i denne sten er gulligt Brun. Og du skal det som 

sådan i under dine overvejelser omkring farvegraduering. Lad os prøve med et par eksempler og 

se, hvordan du klarer det. Hvad er den dominante farve og den modificerende farve i ædelstenene 

nedenfor? 

 

  

 



 

Fik du det til gulligt grøn for den første, og gulligt orange for den anden? Lad os kigge på dem og 

se, hvad det er vi har. I grafikken nedenfor har jeg sat pile ved farverne i ædelstenene. Dette er de 

områder, hvor der er forskellige farver i dem. Det burde give dig en idé om, hvor du skal kigge 

efter farverne. Og husk: denne tænkte proces skal gå igennem din hukommelsen lynhurtigt. Og 

det er derfor, at du skal øve dig med de ædelsten, som du har for at blive så hurtig som muligt til 

at genkende disse dominerende og modificerende farver.  

  

 

 

#2 er dominerende grøn, #1 er modificerende gul 

 

 

 

 

 

#1 er dominerende orange, #2 er modificerende gul 

 

 

 

 

Nu hvor du har set, at ædelsten kan have én farve eller en kombination af farver, så lad os kigge på 

kvaliteten af farven. Det vil sige farvens generelle tiltrækkende egenskab, som ædelstenen har. 

Farvens kvalitet 

 

 

 



 

Lad os kigge på de to ædelsten i billedet ovenfor. Hvad ser du med det samme? Den lilla ædelsten 

har en fin ensartet farve, mens den blå har nogle mørkere områder og lysere områder. Det har 

med kvaliteten af farven af gøre baseret på tilstedeværelsen af mørkere eller lysere områder af 

farver, også kendt som farvezoner eller farvebånd.  

Farvezoner er områder, hvor en ædelsten har en dybere eller lyse farve end stenens generelle 

farve. En farvezone kan være stor eller lille, men vil have en farveforskel i stedet for en specifik 

linje. Et farvebånd vil være en skarp linje med lysere eller mørkere farve, eller måske ingen farve, 

som vil gå igennem en sten.  

To vigtige ting at huske er følgende. For det første: mange ædelsten vil have mindre farvezoner. 

Og en god ædelstenssliber vil kunne gøre denne zone så godt som usynlig, når man ser stenen 

igennem tavlen eller toppen af stenen. Og det er derfor, at man altid bør farvegraduere en farvet 

ædelsten igennem tavlen.  

For det er her, at farven vil blive set af den, der bærer stenen. Et farvebånd eller en farvezone, 

som kun kan ses igennem tavlen af stenen, bør derfor have en lidt lavere pris, men bør ikke være 

en årsag til at afvise en ellers smuk ædelsten.  

En anden vigtig ting er at overveje lysmiljøet, hvor man ser stenen. Kig på safiren nedenfor. Til 

venstre ses stenen igennem en mørk baggrundsbelysning. Dette er den type belysning, som man 

bruger til at klarhedsgraduere sten, da det viser de indre karakteristika. Men denne type belysning 

er ikke god til farvegraduering, da den gør, at farveelementerne bliver mindre synlige. Sammenlign 

dette billede med billedet til højre. Bemærk, hvor meget lettere du kan se farvezonen (#1) og 

farvebåndet (#2) i billedet til højre end i det til venstre.  

 



  

 

Af denne grund skal du kun anvende gennemfaldende lys til farvegraduering af din ædelsten. 

Aldrig mørkt baggrundslys. Lad os kigge på et andet eksempel på farvebånd, som vist nedenfor. 

Igen, ved at bruge gennemfaldende lys kan man se de klare bånd af farver, der løber igennem 

stenen. I dette tilfælde en grønlig safir med meget tydelige farvebånd uden nogen som helst farve 

(virker måske gullig på din skærm). Dette gør den til en meget billig safir på grund af, at dette bånd 

er så tydeligt direkte igennem tavlen.  

 

  

 

 

 

 

 

Så kig altid efter en sten, som har en pæn og ensartet farve igennem tavlen. Dette vil være din 

bedste kvalitet af farven. Men der er stadig et par yderligere overvejelser, som vi skal kigge på 

omkring farve.  

Sektion 3. Andre typer farver 

 

 

 

 

 

 

 



Bemærk den cabochonslrbnr charoitten ovenfor. Denne sten har en kombination af farver, der går 

igennem stenen, som varierer i hvirvlende bånd. Denne type farvebånd er kendt som 

marmorerede farver. Dette betyder, at farverne er blandet og hvirvlet sammen. 

Et andet eksempel er vist nedenfor i en nefrit jade. I denne sten ser man mest grønt med sort i 

forskellige områder. En anden type af marmoreret farve. 

 

  

 

 

 

 

 

Nedenfor kan du se en type mere.... stribet farve, i dette stykke rhodochrosit. Bemærk, at i 

stribede farver har man specifikke farver, der løber igennem stenen i bånd. Andre typer 

ædelstene, som har stribede farver, er malakit og onyks, blandt andet.  

  

 

 

  

  

 

Og til sidst, så husk at mange ædelsten vil forekomme i en række forskellige farver. Lige som 

safirerne nedenfor. Du bør altid kende de typer af farver, som ædelstene kan forekomme i, for at 

være sikker på, at du ikke overser en sjælden eller usædvanlig type farve, hvis du får tilbudt den.  



Jeg håber, at du har syntes om dette afsnit om ædelstenenes farver. I næste afsnit skal vi se på 

vurdering af ædelstenenes slibning.  
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