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SSOG Scandinavian School of Gemology 

Lektion 1: Ædelstensformationer 

 

Velkommen til kurset i ædelstensidentifikation af farvede ædelstene. I første lektion vil du lære hvad 

farvede ædelstene er, hvordan de dannes, hvorfor de har farve og vi vil også kortvarig berører hvilket 

former krystallerne har. 

Formålet med denne lektion er at give dig et grundlag for forståelse af ædelsten som vil hjælpe dig med at 

anvende praktiske identifikationsmetoder. For at forstå nødvendigheden af praktiske 

identifikationsmetoder er det nødvendig at gå bagom og videre end bare at lære brugen af gemmologiske 

instrumenter. Når man identificerer farvede ædelstene kræves en basis viden om ædelstensformationer og 

hvorfor ædelstene har forskellige farver.   

 

Jeg vil lære dig at anvende identifikation af ædelstene som er baseret på praktiske identifikationsmetoder. 

 

Lad mig give dig et eksempel.   

  

Se på billedet af ædelstenen til venstre. Hvad ser du? Hvilket slags 

ædelsten kan det være du ser på billedet. Tror du det er en rubin, 

eller spinel, eller turmalin, eller rød beryl. Alle forslagene er mulige. 

Men hvilken form for identifikation efterlader det dig med? 

 

En masse spørgsmål og kun få svar. 

 

Se på billedet igen. Hvad kan du se det ikke er? Ja det er ikke en peridot og heller ikke en safir. Ja det er ikke 

en masse ting. Og nu er du ved at gøre fremskridt fordi hele formålet med praktisk ædelstensidentifikation 

er nemlig ikke at prøve at fastslå hvad noget er men hvad noget ikke er. Når du begynder at tænke på 

ædelstensidentifikation som en proces af eliminering, er du godt på vej til praktisk ædelstensidentifikation.

     

Lad os gå tilbage til stenen på billedet. Forstil dig at du er til eftersyn på en auktion og du har kun mulighed 

for at have nogle få lette gemmologiske instrumenter med dig, en 10 x lup, et spektroskop, et Chelsea filter, 

et dischroscope og en lille lommelygte.  

 

Af beskrivelsen på auktionen fremgår det at stenen er en meget sjælden form for beryl kaldet bixbit. 

 

Hvad vil du gøre med så få instrumenter og ingen mulighed for en stikkontakt til at tilslutte elektriske 

gemmologiske instrumenter? 

 



2 
 

I det tilfælde vil din 10 x lup og dit dishroscope fortælle dig at det ikke kan være nogle af de røde garnets 

(granater) eller rød spinel, da stenen er dobbelt refraktiv. Dit spektroskop vil fortælle dig at det ikke kan 

være en rubin da der ingen krom linjer er som ellers vil fremgå tydeligt ved så mørk rød en rubin. Det er 

heller ikke transparent rhodochrosit fordi den dobbelte refraktion ikke er stærk nok. Du ved det ikke er rød 

cubic zirkonia fordi stenen er dobbelt refraktiv og facetternes forbindelsespunkter er for skarpe. Det 

begrænser muligheder ned til at stenen således er en bixbit, som beskrevet af auktionshuset. 

Og du kom til denne konklusion fordi du i løbet af et par minutter kunne udelukke en masse muligheder 

ved at bruge din sunde fornuft og viden. 

 

Hvad der skete i ovenstående eksempel var at du brugte en praktisk måde til identifikation af ædelstene 

ved at tænke på hvad stenen ikke kunne være og derefter eliminere alle muligheder indtil du kun havde en 

mulighed tilbage. Sker dette og er det muligt hele tiden og altid. Nej. Nogle gange vil du støde på en sten 

der stadig kan give flere muligheder og yderligere test vil være nødvendig. Men metoden vil være den 

samme. At udelukke hvad det ikke kan være. 

 

Og husk aldrig at købe en ædelsten og stole på en beskrivelse en anden har foretaget uden selv at teste 

stenen. Dette er praktisk ædelstensidentifikation. 

 

Alt for mange trænede gemmologer er hjælpeløse uden deres refractometer og polariscope, på grund af 

deres afhængighed af disse instrumenter og mangel på viden om ædelstene. Og netop disse 2 instrumenter 

er et tydeligt eksempel på forsøg på at identificer ædelstene ved at bestemme hvad en ædelsten er frem 

for at udelukke hvad det ikke kan være. Jo mere du studerer om ædelsten og deres egenskaber jo lettere vil 

det være at identificere uden brug af alverdens instrumenter, som jo er fantastiske at have hjemme i dit 

laboratorium men som du ikke har med dig ude i ”marken”. 

 

Definition af en ædelsten 

 

De fleste vil nok tro at definitionen på en ædelsten er en dyr og sjælden sten. Men det er ikke korrekt. For 

det første behøver en ædelsten slet ikke være en sten for at betegnes som en ædelsten. 

Mange andre materialer som f.eks. rav, koraler og perler 

defineres også som ædelstene. 

Men uanset hvilket materiale vi taler om så skal en ædelsten 

opfylde 3 egenskaber for at kunne klassificeres som en rigtig 

ædelsten. 

 

For det først skal den være smuk. Hvis den ikke er smuk eller 

attraktiv vil ingen købe den. For det andet skal den være 

holdbar. Hvis den ikke er holdbar nok til at bruge uden den 

knækker eller revner let, vil den ikke kunne bruges som 

smykkesten. Hvem ville bruge mange penge på et smykke som 

går i stykker ved brug. Og for the tredje skal den være til 

rådighed. Der skal være nok materiale på markedet til at 

vedligeholde en efterspørgsel. Selv om en ædelsten er holdbar 
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og smuk kan den være så sjælden at den er ukendt for offentligheden, og dermed ingen efterspørgsel.  

 

Så en rigtig ædelsten skal både være så smuk at nogle vil købe den, være holdbar nok til at den ikke let går i 

stykker ved brug og der skal være nok materiale til rådighed på markedet til at en efterspørgsel kan 

vedligeholdes.  Det er derfor at meget sjældne ædelstene som f.eks. bixbit, painit og benitoit, på trods af 

deres sjældenhed, koster væsentligt mindre end diamanter, rubiner og smaragder. 

 

Egenskaber ved ædelstene 

 

Prøv at spørge de fleste gemmologer. Hvad er en farveløs safir? Du vil for det meste få svaret. En farveløs 

safir er en corundum uden det farvede element.  

Men hvad er corundum og hvad betyder farvede elementer. Derfor er det rigtige svar på spørgsmålet: En 

farveløs safir er ren aluminium oxid i krystalliseret form. 

 

Så en farveløs safir er en krystalliseret form for aluminium, ligesom det sølvpapir vi køber i supermarkedet 

og ilt, ligesom ilt vi trækker vejret med. Så hvordan ender 

det aluminium og ilt op med at blive en farveløs safir. Lad 

os se på følgende illustrationer for at se hvad der kemisk 

sker. 

 

På illustrationen ses en corundum molekyle i skematisk 

form. Det er selvfølgeligt en simpel illustration men giver 

en ide hvorledes kemien fungerer og hvordan corundum 

starter med at gro. Og med det menes bogstaveligt 

hvordan krystallet formes ved at gro.    

 

  

  

 

 

 

 

En molekyle efter den anden forenes indtil man får noget 

lignende som illustreret til højre. Molekylerne bindes 

sammen og gror og gror og bliver større og større indtil 

den bliver synlig og formes til det vi kalder farveløs 

corundum (safir).  
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Sådan formes og dannes ædelstene. Tag f.eks. opaler, som består af kisel (silicon) og oxid (oxide) eller en 

ametyst som også består af kisel (silicon) og oxid (oxide). Det er således krystallerne gror og ædelstene 

dannes. Krystalformerne vil du lære om sidst i denne lektion men uanset hvor stor ædelstenskrystallerne 

bliver, er det formen på det allerførste atom der afgør formen på det færdige krystal. I næste afsnit vil du 

lære hvorledes ædelstene formes i naturen. 

Hvordan ædelstene formes 

I dette kursus vil vi nøjes med at lære om de 3 mest grundlæggende processer ved bjergformationer. Jeg vil 

forklare nok til at du vil have en forståelse af hvordan 

ædelstene dannes inde i jorden, men vi vil ikke gå 

yderligere ned i detaljerne. Læren om 

ædelstensformationer er et meget stort emne og jeg kan 

kun foreslå at du senere vil studere dette emne 

yderligere. Til dette kursus er det tilstrækkeligt at have 

kendskab til den mest grundlæggende viden. 

Vulkansk bjergformation 

Ædelstene dannes for det meste som krystaller i 

bjergformationer inde i jorden. I nogle tilfælde, som f.eks. 

diamanter, dannes de dybt inde i jorden og bliver så, 

gennem vulkanudbrud, bragt op til jordens overflade. 

Magma skubbes under kraftigt tryk op til jordens 

overflade medbringende ædelstensbærende vulkanske 

sten. Billedet til højre viser en tegning af hvorledes dannelsen foregår.    

Og dette billede nedenfor viser et vulkanudbrud hvor den vulkanske magma under højt tryk presses op 

gennem jordoverfladen 
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Der findes mange typer af vulkanske sten. Den type sten der 

indeholder diamanter kaldes kimberlit. En anden type sten er en 

grovkornet sten som granit, som ses på billedet til højre.  

 

 

 

 

En anden type er en fin kornet sten kaldet basalt. Det fremgår 

tydeligt på billedet til venstre at denne type sten har en finere 

og mere ensfarvet overflade. 

 

 

 

 

En geologisk vigtig formation der dannes som et resultat af denne intrusion eller indtrængen af magma er 

pegmatit årer. Det er steder hvor magma er skubbet ind i eksisterende sten, som derved er smeltet. Det 

område hvor det magmaen møder den eksisterende sten kalde ”kontaktzonen”. I disse kontaktzoner hvor 

den eksisterende sten møder den indtrængende magma dannes mange ædelstene. De fleste af Brasiliens 

mange ædelstene skyldes pegmatit intrusioner i eksisterende sten, Mange af disse pegmatit årer er 

kilometer lange og her dannes ædelstene som f.eks. ametyst, citrin, turmalin og topas. 

På billedet til højre ses et tydeligt eksempel på en intrusion af magma, her 

granit, i allerede bestående granit. Årer ses tydeligt. En sådan åre er guf 

for alle der leder efter ædelstene for det er i disse årer man finder mange 

typer ædelstene.  

          

 

 

 

        Et andet eksempel ses til venstre. 
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Sediment bjergformation 

Sediment bjergformation dannes når bjergformationer på land eroderer og vaskes ud i hav og floder hvor 

det lægger sig på bunden og efterhånden vokser lag på lag af sediment. Efter millioner af år er vægten så 

stor at varme og tryk omdanner det sandede sediment til overvejende en calcium karbonat bjergart kaldet 

kalksten. Som det ses på billederne nedenfor, så er det tydeligt at se hvordan lag på lag er vokset på 

bjergarten. Disse lag kan fortælle en del om jordens udvikling.  
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Det er sjældent at man finder ædelsten i sediment bjergarter. Dem der findes er oftest allerede 

eksisterende krystaller der eroderede og blev vasket ned i hav og floder og blandet sammen i lagene af 

sediment.   

Metamorf bjergart. 

Til tider udsættes bjergart for så meget varme og tryk at det ligefrem smelter og omdannes. Når det 

smeltede bjergart omkrystalliseres, ny bjergart dannes baseret på de mineraler der var til stede oprindeligt. 

Bjergart der dannes på den måde kaldes metamorf bjergart. Det meste af jordens skorpe er dannet på den 

måde. 

Ofte er metamorf bjergart dannet ved indtrængen af en 

pegmatit åre. Billedet til højre viser en pegmatit åre presset ind 

i bjergarten, som så har omdannet bjergarten til en anden 

bjergart, her formodentligt skifer. Den pegmatit åre er den 

rødbrune granit.   

En anden metamorf bjergart er marmor som er dannet ved at 

kalksten udsættes for enormt tryk og varme, typisk ved 

pegmatit indtrængen.  

 

 

Mange ædelsten dannes samtidigt ved dannelsen af metamorf bjergart, når nye krystaller formes når den 

omsmeltede bjergart køles. Nogle af de mest kendte ædelstene der er dannet i metamorf bjergart er 

corundum (rubiner og safirer), chrysoberyl og smaragd. 

 Hvorfor ædelstene har farve. 

De fleste ædelstene er i deres reneste form farveløse, som f.eks. 

farveløs kvarts, farveløs beryl, farveløs turmalin og farveløs 

corundum. Det er fordi at de ved dannelse i den reneste form, 

ikke har nogen ”byggeblokke” der producere farve, som 

illustreret til højre.  Et atom aluminium og 2 atomer oxygen udgør 

molekylet aluminium oxid der er byggeblokkene ved dannelse af 

corundum. Ingen af disse byggeblokke giver farve. Farve kommer 

næsten altid fra noget udenfor stenes kemiske formel. Dette 

noget som tilsætter farven til ædelstenen kaldes urenheder. De 

fleste ædelstene får deres farve fra disse urenheder.  
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Forestil dig så i denne varme mikstur hvor corundum 

begynder at køle ned og krystallisere at en lille smule krom 

kommer i forbindelse med aluminium oxid molekylet og 

binder sig til molekylet.  

Nu har vi pludseligt en sammensætning af aluminium oxid 

og krom som illustreret til højre. 

Med krom tilsat aluminium oxid molekylet er stenen 

pludseligt blevet rød og dermed en rubin. 

Hvorfor krom, tilsat aluminium oxid molekylet, gør at 

stenen så lige bliver rød er en meget kompliceret forklaring 

men forenklet kan det siges at krom skjuler de fleste andre 

farver end rød fra det menneskelige øje, så rubiner opfattes som røde. 

På illustration nedenfor ses hvorledes rubin krystallet gror større og større ved at et aluminium atom og 2 

oxygen atomer danner et aluminium oxid molekyle hvortil der fæstnes krom. Denne proces gentages igen 

og igen indtil et synligt rødt corundum krystal tager form til det vi kender som en rubin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis jeg brugte samme illustration men i stedet for krom tilsatte dobbelte urenheder som jern og titanium 

ville corundum blive blå og være en blå safir.  
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Dette er stort set således at ædelstene får farve. Lad os tage et andet eksempel. Et molekyle som beryllium 

aluminium silikat er en ædelsten der hedder farveløs beryl. Men hvis vi tilsætter krom, på samme måde 

som krom blev tilsat for at danne en rubin, så bliver den farveløse beryl grøn og hedder en smaragd. Vi vil 

senere gå mere i dybden med hvordan krom både kan danne grønne smaragder og røde rubiner. Hvis man 

tilsætter det samme beryllium aluminium silikat molekyle uran, får man den gyldne beryl, helidor. Tilsæt i 

stedet jern og du får akvamarin. 

Disse samme urenheder som giver ædelstenen farve er også indeslutninger i ædelstene. Indeslutninger er 

urenheder der er store nok til at kunne ses i mikroskop, lup eller i nogle tilfælde med det blotte øje. 

Det er vigtigt at du forstår at urenheder i de fleste ædelstene er den vigtigste årsag til stenens farve og at 

disse urenheder også typisk er årsag til indeslutninger i ædelstene. Disse indeslutninger er vigtige 

kendetegn til at identificere de fleste ædelstene. 

De 7 krystalsystemer. 

 Indenfor mineralogi og krystallografi er en krystalstruktur en unik måde at arrangere atomerne i et krystal. 

Et krystal består at et stort antal elementarceller, som er ens grupper af atomer, og disse celler gentages 

med regelmæssige mellemrum i alle tre dimensioner, efter et regelmæssigt "mønster" kaldet et rumgitter. 

Indenfor gemmologi bruges den samme krystalstruktur. Det er fordi at de fleste ædelstene dannes indenfor 

et af de kendte krystalsystemer. 

Krystalstrukturer kategoriseres overordnet i et af 7 forskellige krystalsystemer: Nævnt i rækkefølge efter 

faldende symmetri hedder krystalsystemerne: 

kubisk 

heksagonal 

tetragonal 

trigonal (tidligere kaldet rhomboedrisk) 

orthorhombisk (også kaldet rombisk) 

monoklin og 

triklin. 

I nogle tekstbøger arbejdes kun med seks krystalsystemer, og ser det heksagonale krystalsystem som en 

speciel variant af det trigonale system. 

Da de enkelte elementarceller i nogle af krystalsystemerne kan være flade- og/eller rumcentrerede, viser 

der sig de i alt 14 unikke krystalstrukturer der er vist i skemaet til nedenfor, men til vores formål er det nok 

at vide at de fleste ædelstene formes i et af de 7 krystalsystemer. 
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Se på billedet nedenfor. Her ser du i samme illustrationer og ægte ædelstene i usleben form i hvert af de 7 

krystalsystemer. Selv om man ikke er vant til at kigge på uslebne krystaller kan man godt se opbygningen. 

Ofte vil det dog ikke være lige let, idet mange af de krystaller man finder kun er fraktioner hvor flere dele af 

krystalformen er brækket af. 
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Nogle af krystallerne kan vokse meget store. Disse 

krystaller er normalt stene som dannes i pegmatit 

årer, som f.eks. kvarts og topas. Nogle af disse 

krystaller kan faktisk veje flere tons. Et eksempel er 

billedet til højre. Denne kæmpe kvartskrystal er 

udgravet fra en mine i Arkansas i USA. 

 

 

 

 

 

Et andet eksempel er denne helt fantastiske ametyst krystal. 

Det er en af verdens største ametystkrystaller og er 3 meter høj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er klart at krystaller der kan blive så store ikke er så kostbare som krystaller der kun dannes i små 

størrelser. Man kan få mange slebne ædelstene ud af ovenstående krystaller. Når man kender typer og 

størrelser på de krystaller som ædelstenes dannes fra får man en meget bedre forståelse af de forskellige 

priser på ædelstene. Størrelsen på krystallet er slet ikke den eneste prisfaktor men det er en af faktorerne. 

Som nævnt er der typer af ædelstenskrystaller der kun findes i små størrelser. Som eksempel kan nævnes 

en sjælden grøn variant af garnet (granat) familien der kaldes tsavorite, eller den tidligere omtalte rød beryl 

også kaldet rød smaragd eller den meget sjældne bixbit. Disse stene er sjældne og findes slebne sjældent 

over 1 ct. (0,2 gram).  Det er naturligt logik at en 1 ct sleben tsavorite derfor er væsentligt dyrere end en 

sleben 1 ct ametyst. 
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Krystaller inden i krystaller 

Før vi begynder at studere de enkelte krystaller så lad os kigge lidt på det fænomen hvor krystaller ser ud til 

at være dannet inden i anden type krystaller. Faktisk så dannes de krystaller normalt slet ikke inden i andre 

type krystaller men ved siden af andre krystaller. Hvad der så sker, er, at det ene krystal stopper med at 

vokse og omsluttes af det andet krystal. Det er sådan at mange indeslutninger i krystaller opstår, ved at et 

krystal vokser omkring et andet krystal der er stoppet med at vokse. 

På billedet til højre ses hvorledes en diamant krystal og et 

garnet krystal vokser side om side.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Herefter ses at garnet krystallet er stoppet med at vokse 

hvorimod diamantkrystallet forsætter med at vokse 

tættere på garnet krystallet.  
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Diamantkrystallet forsætter med at vokse for til sidst at 

omslutte garnet krystallet. Garnet krystallet bliver derved en 

indeslutning i diamanten.  (Vist med rødt omrids). 

 

 

 

 

 

 

Når 2 krystaller forsøger at vokse på samme fysiske område kalder man det færdige krystal et fantom 

krystal. 

Der er 3 termer man bruger til at forklare krystaller inden i andre krystaller. Disse beskrivelser kan også 

bruges til andre typer af indeslutninger. De er: protogenetik, syngenetik og epigenetik indeslutninger. 

Protogenetik indeslutninger er dem der eksisterede før det større krystal startede med at vokse. Det større 

krystal gror og gro og omslutter det andet krystal, som illustreret ovenfor hvor garnet krystallet blev 

omsluttet af diamant krystallet. Disse indeslutninger er altid faste. 

Syngenetik indeslutninger er dem der vokser på samme tid som det større krystal men ikke nær så hurtigt 

med det resultat at det mindre voksende krystal bliver omsluttet af det større krystal. Disse indeslutninger 

kan både være faste, flydende eller gasform. 

Billedet til højre viser en topas fra Brasilien med flere 

syngenetik indeslutninger som er både er flydende og i 

gasform.  

 

 

 

 

 

Epigenetik indeslutninger er dem der dannes efter the større krystal er stoppet med at gro. De opstår som 

regel ved en genopvarmning af det større krystal efter det er stoppet med at gro, typisk ved Metamorf 

bjergart hvor krystallet bliver så varmt at det smelter. Ved køling dannes nye indeslutninger. Disse 

indeslutninger er således af nyere alder end det større krystal. Disse indeslutninger kan både være flydende 
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og i gasform.  Et eksempel ses til højre hvor det større første 

generation krystal, en kvarts krystal (rock krystal) har 

omsluttet en anden generation kvarts.  

 

 

 

 

 

Hvad alle gemmologer bør vide om krystaller 

En gemmolog kan let fejlidentificerer en ædelsten hvis man ikke har kendskab til stenens krystal system. 

Det er derfor vigtigt at forstå nogle vigtige egenskaber ved 

krystaller. Krystallografi er en svær og detaljeret videnskab som 

vi kun vil berører lidt. Nemlig lige netop den del der gør os, der 

studerer gemmologi i stand til udfører praktisk ædelstens 

identifikation. 

Prøv at se billedet af krystaller i krystalsystemet til højre.  

 Krystaller har, hvad man kalder krystal akser. Disse akser er den 

vej lys bevæger sig gennem krystallet. Det er meget vigtigt at 

forstå at ædelstene har flere retninger hvor lyset bevæger sig 

gennem.  Som det ses på billedet, så viser de blå streger de 

retninger som lyset bevæger sig gennem ædelstene i de 7 

krystal systemer. 

Som studerende i gemmologi er der 2 ting der er vigtige at huske 

i den forbindelse. For det første skal du huske at ædelstene har 

mere end en retning lyset bevæger sig igennem, hvilket leder os 

til den anden vigtige ting du skal huske. Ædelstene har mere end 

en retning som du skal teste med dine gemmologiske 

instrumenter. Det er derfor du altid skal roterer ædelstenen for 

at sikre at du altid ser alle ædelstenen reaktioner på lys, fordi 

ædelstene kan give forskellig reaktion i dine gemmologiske 

instrumenter afhængig af hvilken retning du undersøger dem i. 

 

 

 



16 
 

En vigtig graf som du skal huske 

 

Nedenfor er der en vigtigt graf der er meget vigtigt at huske uden af, fordi denne graf vil hjælpe dig mere 

med praktisk ædelstensidentifikation end en helt stak lærer bøger. 

Brug nogle minutter til at lære den at kende og huske. 

Grafen viser ædelstenskrystaller opdelt i deres krystalsystem og hvordan hvert system reagerer på deres 

optiske karakter, som er den vej lyset bevæger sig igennem krystallet.  
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Du vil bemærke at single refraktivt (enkelt lysbrydende) betyder at lyset kun bevæger sig en vej gennem 

krystallet. Hvis lyset spredes i mere end en retning er krystallet dobbelt refraktiv (dobbelt lysbrydende). 

Termerne uniaksial (en-akset) og biaksial (to-akset) vil jeg forklare og uddybe senere. 

Når du har lært og forstået disse inddelinger har du allerede et forspring når du senere skal lære om brugen 

af de forskellige gemmologiske instrumenter.   

f.eks. vil du allerede, når du bruger et polariscope eller refractometer til at identificere ædelstene, have en 

fornemmelse af hvilke ædelstene det ikke kan være som du identificerer. Hvis du ved at studerer stenen i 

disse instrumenter opdager at stenen er uniaksial, kan du allerede eliminere alle sten i krystal systemet 

udenfor den uniaksial gruppe. Op du vil allerede vide at stenen enten tilhøre det tetragonale, heksagonale 

eller trigonale system.  

Tag derfor nogle minutter til at lære disse systemer og ædelstene tilhørende disse systemer. Du vil få brug 

for det i dine videre studier i praktisk ædelstensidentifikation. 
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