
 

 

 

Praktisk graduering af farvede sten – Lektion #5 

 

Evaluering af usædvanlige ædelsten  

       

 

 

     

Sektion 1 - Indledning  

Emnet om, hvordan stjerner og katteøjne dannes i ædelsten er ret godt dækket inden for området 

ædelstens-fænomener. Så vi vil ikke bruge tid på det her. Jeg vil imidlertid anbefale dig at 

gennemgå disse afsnit for at sikre, at du forstår, hvordan disse fænomener opstår.  

Til brug for vores formål vil vi tale om, hvordan vi graduerer resultaterne. Hvad er en god 

stjerneeffekt i en ædelsten, og hvad er en dårlig . Og det er her, at vi begynder, med stjernesten 

også kaldet asterism 

Sektion 2 – Evaluering af asterism 

 

 

 

 

 

 

 

Lad os først kigge på et par dårlige eksempler ….  så vil du kunne li’ de gode bagefter. Ovenfor til 

venstre kan du se det, som en forhandler kalder en stjernerubin. Selvom dette mere er en lilla safir 



i farve, så kig på stenen. For det første er dens form betydeligt ude af symmetri med en langstrakt 

form og uensartede sider. Dernæst, så kig på den brune farveændring #1, hvilket ret sikkert er en 

aflejring af jern inde i stenen. Og til sidst: Se hvor skæve strålerne ser ud og deform stjernen ser 

ud. Billig sten, dårlig kvalitet, hvem vil ha’ den? 

Nedenunder har vi, hvad den samme forhandler kalder en stjernesafir. Bemærk, at stenen er 

meget asymmetrisk. Den øverste del buler ud størrelsesmæssigt sammenlignet med bunden. Man 

kan se et meget dramatisk farvebånd overalt og på hele stenen. Og stjernen er deform med uens 

stråler. Du kan også se de samme mørke aflejringer, formodentligt jern, forskellige steder på 

stenen. Dette er, hvad jeg kalder, en skodsten. Lad os kigge på en pæn stjerne og sammenligne . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Helt sikkert en skodsten 

 

Nedenfor kan du se en rigtig køn sort stjernesafir. Denne sten er ensartet i farven, og stjernen er 

velformet. Stjernen er i midten af stenen og har en symmetrisk form. Dette er en pæn stjernesten, 

og én som man kan bruge som et godt eksempel. Men 

man bør vide én ting omkring stjerneædelsten …  de er 

ikke altid så pæne i bunden.  

 

 

 

 

 



Husk at de kun bliver gradueret for det 

øverste af stenen. Som du kan se på det 

næste foto, så ser den samme  sten ikke 

så godt ud fra bunden, men da man jo 

aldrig ser denne side, så bør man ikke tage 

dette med i overvejelserne, med mindre 

det kan ses fra siden eller toppen.  

Top og bund af samme sten 

 

 

 

Der er andre typer sten, der også har stjerner. Som f.eks. diopsid-stenen neden for med den 4-

strålede stjerne. Husk på, at safirer har 6 stjerner, og diopsiden har 4. Så ved du det, hvis der er 

nogen, der forsøger at sælge dig nogle 4-

strålede safirer. De findes ikke.  

 

  

 

 

 

 

 

Stjernediopsid 

 

Her er et eksempel på en flot stjerne-rubin, Selve stenen er 

symmetrisk. Stjernen er centreret og du kan se den pænt 

formede 6-strålede stjerne.  

                                    

                     Stjernerubin 



Og til sidst: En meget usædvanlige opal med 6 stråler. De er meget sjældne og meget, meget dyre. 

Så hvis du nogensinde ser en stjerneopal til en rimelig pris, så skal du for det første vide, at de rent 

faktisk eksisterer, og for det andet så køb den. Du ser måske ikke en anden i mange år fremover.  

 

Videre til katteøjet... 

 

Sektion 3 - Katteøje - Cat's Eye 

  

Her starter vi med et godt eksempel. Læg mærke til 

krysoberyl-katteøjet til venstre. Dette er et rigtigt godt 

eksempel. Stenen er ret klar eller gennemsigtig. Øjet er 

velformet og godt placeret henover toppen af stenen. 

Farven er ensartet, og det generelle udseende er 

meget klassisk for et honningfarvet krysoberyl-

katteøje.  



Katteøjne dannes, når lyset forplanter sig ned igennem en enkelt sti i en ædelsten, skabt af 

inklusioner, som alle ligger i samme retning. Og lyset forplanter sig vinkelret på inklusionerne. 

Hvilket er meget vigtigt for at sikre sig, at øjet vil være lige og ikke buet.  

Dette kan du se på enstatit-katteøjet nedenfor. Billedet er et 30 x microfoto af de nåleinklusioner, 

der forårsager, at lyset forplanter sig vinkelret på dem, og derfor danner øjet. Og bemærk hvor 

pænt og lige øjet er.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Nu kommer vi til den sjove del af at graduere disse katteøjne …  at se dem åbne og lukke sig. Sten 

af bedste kvalitet vil have et pænt åbent og lukket øje, når du drejer stenen under en enkelt 

lyskilde. Du kan se krysoberyl-øjet åbne og lukke sig nedenfor..... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Og til sidst: du må ikke blande katteøje sammen med tigerøje. Som du kan se, er et tigerøje en 

form for kvarts med mange asbestfibre inden i. Tigerøjet er grundlæggende forårsaget af samme 

årsag som katteøjet, men resultatet er meget forskelligt, hvor de lysere farver blot er 

reflektionsbånd på tværs af toppen af stenen, i stedet for et ægte katteøje. 
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