
 

 

 

Praktisk graduering af farvede sten – Lektion #6 

 

Evaluering af usædvanlige ædelsten - Del 2 

 

  

 

 

 

Sektion 2 - Indledning 

I denne sidste lektion i kurset om graduering af farvede ædelsten, vil vi kigge på lidt flere af de 

usædvanlige ædelsten, dog er denne liste slet ikke komplet. Der er en verden af mærkelige og 

usædvanlige ædelsten derude, og jeg håber, at du vil fortsætte dine bestræbelser på at søge mere 

information, for denne indlæring omkring gemmologi slutter aldrig.  

Lad os kigge på et par stykker mere, 

Sektion 2 – Cabochon-slebne ædelsten 

Som du har set på de sidste to sider, så er der en lang række ædelsten, der er slebet i cabochon-

form. Dette omfatter alle de stjerne- og katteøjesten, som vi har set, og mange andre, som vi ikke 

har set. Men jeg tænkte, at det ville være en god idé at kigge på nogle slibe-stile, og dermed kigge 

på nogle flere interessante eksemplarer.   

 

 

 

 

 



Hvis du kigger på billedet ovenfor, er dette en ammolit. Dette interessante ædelstensmateriale er 

lavet af fossiler. 

Til vores formål her er det vigtigt at bemærke, at denne sten er en komposit-sten eller nogle gang 

også kaldt sammensat sten. Det vil sige: den er faktisk lavet af tre lag, selv om den kan bestå af 

blot to. Men normalt er det tre lag, som vist med ammolitstenen. Det nederste lag er onyks, 

ammolitlaget i midten, og et gennemsigtigt kvartslag øverst. Årsagen er, at nogle 

ædelstensmaterialer er så tynde, at de ikke kan modstå almindelig slitage som smykke. Så 

onykslaget er placeret for at give styrke og kvartslaget for at beskytte stenen mod slag. Samme 

type indfatning anvendes også til mange opaler.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste cabochon-slebne sten vil være i retning af det stykke rav, som du kan se ovenfor. 

Cabochon’en vil være oval, rund eller en free-form slibning, som betyder at de kan have alle 

mulige former. Den bør være tyk nok til at beskytte stenen ved indfatning og slitage, men ikke så 

kraftig at den er anmassende. Dette stykke rav er pænt slebet ædelsten, har en pæn farve, er jævn 

og ensartet i slibning og symmetri, men ser ikke voluminøs ud.  

Bemærk denne rhodochrosit vist nedenfor. Det er en ret stor sten, der måler ca. 25 mm i 

diameter. Men den er meget tynd sleben. Dette kan være blikfang, hvad overfladen angår, men 

denne sten er slebet så tyndt, at hvis man ikke slår en flis af under indfatningen, så vil det sikkert 

ske på et eller andet tidspunkt, når den bliver brugt som smykke, med mindre den kun bliver 

anvendt som halssmykke. Men som armbånd eller ring, så er denne sten så tynd, at det er en 

problem, der vil opstå før eller siden. Man skal altid tænke i holdbarhed, når man vælger en 

cabochon-slebet sten. Hvordan skal den indfattes? Og hvilken slags slitage forventer du, at den 

skal kunne klare? 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Og til sidst: der findes nogle usædvanlige cabochon-slebne ædelsten, som du måske vil falde over. 

Du skal blot huske på, at de flotte slibninger også skal indfattes. Sten som disse med denne flade 

top vil ikke udgøre et problem ved indfatningen. Men nogle af de mere free-form slibninger vil 

kræve en speciel indfatning. Så vær forberedt på det, hvis du finder en, der ser pæn ud, men har 

en sjov form. Omkostningerne til at fatte den i et smykke vil være højere da smykket skal designes 

specielt til stenen. 

Det vigtigste, som man skal huske på, er at stort set alt ædelstensmateriale, som er slebet eller 

facetteret, kan slibes som en cabochon. Og man bør bese stenen fra alle sider for at sikre sig, at 

den er formet på en måde, der vil repræsentere dens bedste farve og skønhed, når den monteres i 

det smykke, som du overvejer.  

Sektion 3 - Opaler 

Jeg tager dette afsnit med, fordi opaler er en verden for sig. Og hvis du påtænker at købe opaler, 

så skal du granske det så meget som muligt. For der er en næste uendelig række opaltyper og 

gradueringer. Langt flere end vi kan omfatte her. Men jeg kan i det mindste vise dig nogle ting, 

som du skal være på udkig efter, når du køber. Og så kan du fortsætte dit studie ved at løse nogle 

af de fremragende referencebøger på markedet herom. Opaler findes mange steder. De nyeste 

opdagede er de Afrikanske Welo opaler men især Australien er kendt for sine opaler. Det er også 

her at man finder de såkaldte "Black Opal" som i fineste 

eksemplarer kan koste hundredetusinde kroner.  

 

 



 

 

Bemærk på billedet ovenover, at det er en facetteret, transparent orange opal. Dette er en ild-

opal. Oprindelse her er Mexico. Jeg har alt for tit hør folk beskrive en ildopal som en opal, der har 

en masse glød. Det er nu ikke tilfældet. En ægte ildopal har den orange farve; de bedste har en 

orangeagtig Rød farve, som ligner en solnedgang.  

En af de vigtigste pointer omkring transparente opaler, hvad enten du sælger eller køber, er den 

baggrund og lyskilde man ser opalen på. Kig på eksemplerne nedenfor. Den til venstre ses på en 

sort baggrund ved tungsten belysningen og den til højre på en hvid baggrund ved lysstofrør. 

Bemærk farveforskellen og intensiteten i farverne.  

 

 

 

 

 

 

Baggrundsforskelle 

Det er derfor, at opaler altid sælges på sorte kort, eller vises på et stykke sort stof, ved kraftig 

halogen belysning. Den sorte fare får farven til at træde bedre frem. Det er også derfor, at man ser 

opaler indfattet i sort lim i indfatninger til opalsmykker på markedet.  

Farvemønstre 

 

 

 

 

 

Honey Comb mønster              Pinfire mønster                        Harlequin mønster 



Et andet vigtigt aspekt ved opaler er de variationer i farvemønstre, som du vil støde på. Ovenover 

kan du se eksempler på forskellige typer opal-farvemønstre for Afrikanske Welo opaler. Det der 

afgør prisen er intensiteten af farven, hvor stor en procentdel af opalen der udviser farvespil, 

farvemønster, med Honey Comb mønster som det dyreste, samt selve farverne. Her er orange og 

røde de mest attråværdige og dyreste. 

Black opal (sort opal). 

 

 

 

 

 

 

 

Australske sorte opalers vurderes på kontrasten mellem basen og farvespillet. Jo mere sort basen 

er og jo mere intens og fyldig farvespillet er jo mere kostbar er den. Men også farverne spiller en 

stor rolle ligesom farvemønstret. Normalt er opaler med orange og røde de mest attråværdige og 

dyreste.  Som det ses på billedet ovenfor er en sort opal opak og derfor er baggrunden de vises på 

ikke afgørende for hvorledes de fremtræder. 

 

 

 

Næste billede er et studie i hvordan sorte australske opaler gradueres. Studere det nøje.  



 



Boulder-opal 

Der findes også nogle meget usædvanlige typer opaler. Som f.eks. denne australske boulder-opal. 

Det betyder, at opalen løber igennem en sten, i stedet for blot at være en opal. Selvfølgende er 

denne boulder-opal mere sten end opal, men jeg tænkte, at du skulle se, at de kan have nogle 

meget spændende formationer og fantastiske kontraster. Og enhver opal vil være bare en lille 

smule anderledes end de øvrige.  

Bemærk at opaler ofte er slebet så tyndt at de sammensættes af flere dele. En opal der er 

sammensat af en bund af et andet materiale og limet sammen med en opal kaldes en "double" og 

hvis der også er limet en gennemsigtigt materiale over opalen kaldes den en "triple". Disse er altid 

billige stene og er let at opdage. En opal uden sammensætning af andet materiale kaldes en "solid 

opal". 

Dette var afslutningen på vores kursus om graduering af farvede ædelsten, men ikke afslutningen 

på dit studie af graduering af farvede ædelsten. Det vil være et livslangt studie, og jeg håber, at 

dette kursus har hjulpet dig på vej.  
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