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Opalescence/Farvespil  

Opalescence er det, der skaber en opals evigt skiftende mønster af farver. Dette unikke kendetegn ved 

opaler kaldes også farvespil. 

Hvad forårsager opalescence eller farvespil?  

Opalescence er forårsaget af ganske små felter af 

silicium, der lægger sig sammen under dannelsen af 

opalen.  Disse klumper og områderne imellem dem 

skaber et fænomen, der arbejder efter samme 

strukturmæssige princip som et 

lysbrydningsgraduerings-spektroskop. 

Lys brydes i felter og bliver derefter opdelt i de forskellige spektralfarver, som man ser i en opal. De faktiske 

farver, der udsendes, styres af størrelsen af felterne, og hvor langt de er fra hinanden. Farvespil i en opal og 

regnbueskæret på CD’er skabes på samme måde, af meget små overfladeformationer og mellemrum, der 

udskiller lys i farver.  

Nuancerne og mængden af farver i en opal har en direkte indvirkning på stenens værdi. Præferencen for én 

dominerende farve kontra en anden afhænger af hvilken del af verden, man befinder sig i. Stærke røde og 

orange farver er normalt de mest eftertragtede.  

 

 

 

 

 

 



Labradorescence 

På grund af de unikke krystalstruktur egenskaber viser kun én sten dette fænomen: 

labradorit. I denne type feldspat vokser lagene af mineraler side om side 

under dannelsen. Vi synes, at den bedste beskrivelse fås hos Gemological 

Institute of America (GIA), hvor de forklarer, at det ligner meget en olieplet på 

en vandoverflade. Iriserende farver, mest blå og grønne, laver farvespil på 

denne stens overflade, som om overfladen 

var våd.  

 

 

 

 

Adularescence – et mælkeagtigt/blåligt skær 

Adularescence er en bølgende strøm af hvide eller blå farver, der ser ud til at flyde langs overfladen af disse 

ædelsten, når de bevæges under lys. Denne flydeeffekt forårsages af spredte lysreflektion fra parallelt 

sammenvoksninger med et andet feldspat, som har et lidt andet lysbrydningsindeks fra hovedmassen. 

Dette fænomen forbindes ofte med en form for feldspat kaldet adular, mere almindeligt kendt som 

månesten (ses nedenfor), men det forekommer også med et par andre sten. 

  

 

 

 

 

 

Mange forveksler ofte adularescence med labradorescence, men den væsentligste forskel at huske er, at 

adularescence synes at flyde langs stenens transparente hoveddel, mens labradorescence ses som en glans 

af farver på overfladen. 
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