
SSOG Scandinavian School of Gemology 

 

Lektion 18: Ædelstensfænomener, Del 1 

 

 

Ordet fænomen hentyder til en observeret hændelse eller en usædvanlig begivenhed, der opfattes af 

sanserne som værende noget specielt. Ædelsten har en fantastisk række af fænomener, nogle af dem er 

spektakulære, alle er specielle. Denne lektion omfatter de ædelstensfænomener, som gemmologer 

hyppigst vil møde: 

 

● adularescence (et mælkeagtigt/blåligt skær) 

● asterism (lysstjerne) 

● chatoyance 

● farveskift 

● labradorescence 

● opalglans 

 

Asterism (lysstjerne), chatoyance og farveskift vil blive behandlet i denne lektion. Adularescence 

(mælkeagtigt/blåligt skær), labradorescence og opalglans vil vi kigge på i lektion 19.  

Asterism /Lysstjerne 

Asterism er en af de mest populære ædelstensfænomener hos forbrugere og gemmologer, idet asterism 

skaber et fascinerende udseende: en stjerne med 3-12 stråler, der ser ud, som om de flyder henover 

toppen af ædelstenen. Dens position ændres, når stenen bevæges under lys.  

Dette stjerne-lignende fænomen skyldes, at lyset går ind i og igennem en sten, der har lange, tynde, fiber-

lignende inklusioner. Antallet af stråler afhænger af det krystalsystem, hvori stenen blev dannet. Da 

asterism er et fænomen forårsaget af inklusioner, er det sjældent at finde det, der synes at være en 

transparent sten med asterism. 

Hvad forårsager asterism? 



En krystal, der til ende med at vise asterism, indkapsler 

inklusioner, efterhånden som den vokser. På grund af 

kemiske og fysiske reaktioner vil inklusionerne lægge sig 

parallelt med krystalfladen. Under dannelsen tilføres hvert 

nyt lag oven på det forrige lag, lige som når man reder en 

seng.  

  

 

 

 

 

 

Her ser vi en kile af stenen i grafikken til venstre. De fine 

parallelle linjer er bittesmå nålelignende inklusioner, der 

ligger parallelt med krystalfladen. 

 

 

 

 

 

 

Når lyset rammer stenen, går det vinkelret på inklusionens 

placering.    

 

 

 

 

 

 



I en sten med asterism, går lyset ud af stenen ned langs alle 

akserne på én gang, og skaber derved en stjerneeffekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjerne-korund og stjerne-diopsid 

Korunder med lysstjerne viser en stjerne med 6 stråler. Her til 

højre har dette eksemplar af sleben sort safir med inklusioner, 

der løber parallelt med krystalfladen.   

 

 

 

 

 

Den røde sten til højre er en form for rød korund 

med kaldet stjernerubin og den lyseblå er en safir. 

De har også 6 stråler, der følger det samme 

mønster markeret i det eksemplar i fotoet ovenfor.  

 

 

 

 

 



Nedenunder til venstre har vi en samling ædelsten kaldet stjerne-diopsid. Den har kun fire stråler, fordi 

diopsid dannes i krystaller med fire overflader, hvor lyset går igennem.  

 

 

 

Sammenlign den sorte stjernesafir til højre med stjerne-diopsiden til venstre. Du kan se, hvorfor diopsiden 

ved første øjekast kan forvekslet med safiren. Da diopsid er meget mindre værd, skal man være 

opmærksom på, at en sten, der sælges som en safir, rent faktisk ikke er en diopsid. Det vil være et spor, om 

stenen har fire eller seks stråler.  

Chatoyance 

Chatoyance er et fænomen almindeligt kendt som ”katteøje” – et passende navn, da det skaber en reaktion 

på lys, der ligner en kats øjes reaktion. Lyset går ned i meget små fiberlignende inklusioner, der agerer som 

en blænde, der åbner og lukker, når den drejes under en direkte lyskilde. Chatoyance opstår i en sten på 

næsten samme måde som en lysstjerne, med den undtagelse, at det er en lige stråle i stedet for flere 

stråler. Lyset går ned i stenen i kun én retning, vinkelret en linje af fiber-inklusioner. 

Hvad forårsager chatoyance? 

Lige som med en lysstjerne, ligger nåleinklusionerne parallelt, 

men denne gang ligger de kun i én retning. Når lyset går ind i 

stenen, går det ud af stenen vinkelret på nålenes retning, og 

skaber derved en chatoyance, eller katteøje, effekt.  Dybest set 

er en katteøjesten en stjernesten med én stråle.  

 



Billederne nedenfor viser et nærbillede af en gruppe fiber-inklusioner, der skaber en chatoyance-effekt.  

 

Katteøje-enstatit under 10x                                           Den samme sten under 30x 

 De næste billeder viser en chatoyance-stens blænde-lignende egenskaber. Effekten er mere udtalt i nogle 

sten end andre, afhængigt af typen af inklusion, hvor perfekt retningen er, og stenens krystalkvalitet. 

(Bemærk: placering, klarhed og placering af øjet er et spørgsmål om værdi og gradering, der behandles på 

dette kursus.) 

 

 

 

       

                      Katteøje enstatit                                                                Katteøje krysoberyl 

 

Nogle katteøje-sten ser ret transparente ud og ser ud som et flydende “øje”, lige som det smukke 

krysoberyl katteøje i ringen indenfor til venstre og cabochon’en i midten. Chatoyance-alexandrit stenen til 

højre er usædvanlig, smuk og værdifuld.  

 

 



Farveændring 

 

Ædelsten, der ændrer farve, se stenen ovenfor til højre, ser ud til at have én farve i sollys eller under 

lysstofrør, og en anden farve i lys fra en glødepære (gulligt hvidt). I sten, der ændrer farve, har stenen enten 

to farve-elementer, eller dens farve-element viser forskellige farver under forskellige lyskilder.  

Dette skyldes selektiv absorption, der blokerer for nogle farver i sollys eller under et lysstofrør, og andre 

ved levende lys eller en glødepære. 

I de tidligere lektioner har vi behandlet den selektive absorptions rolle ved dannelse af farve i ædelsten. De 

forskellige lyskilder producerer forskellige energiniveauer, hvilket giver forskellige farver, afhængigt af 

hvilket element der bliver mest aktivt i molekylerne. Typen af lys (energi) afgør, hvilken farve der vil blive 

udsendt.  

I naturlig og syntetisk alexandrit, som det ses i billederne ovenfor og til højre, er krom farve-elementet. 

Smaragder farvet af krom forbliver grønne, og rubiner farvet af krom forbliver røde, men på grund af den 

særlige sammensætning af alexandrit farvet af krom, ser alexandrit rød eller grøn ud, afhængigt af hvordan 

elektroner trækkes ud af lyset, hvori det ses.  

De ædelsten, der ændrer farver, er hyppigst safir, alexandrit og granat, selv om det også forekommer i 

nogle andre. Veldefinerede ændringer fra én farve til en anden øger værdien af sten, der ændrer farve.   

Fortsæt venligst til Lektion 19 for mere omkring ædelstensfænomener. 
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