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Lektion 2: Hvorfor ædelstene har farve? 

 

Som gemmolog bliver man ofte spurgt om hvorfor ædelstene har farve. For at svare på det må man først 

forklare at der kræves 3 ting. For det første selve ædelstenen hvis kemiske sammensætning har indflydelse 

på farven, for det andet kræves lys og for the tredje en person til at se farven. At have en ædelsten er let at 

forstå, hvorimod samspillet mellem lyset og evnen til at se farve er straks en mere kompliceret størrelse. 

Denne lektion vil derfor forklare ædelstensfarver og hvorledes vi ser disse fantastiske farver i ædelsten. 

Farven er den vigtigste egenskab i ædelsten, på nær i hvide diamanter, hvor det er manglen på farve der er 

afgørende.  

Uden lys ville der ikke være farve i ædelsten. 

Farve er en synlig egenskab som rød, gul, grøn, blå og lilla. 

Farve skyldes synsindtryk fremkaldt af den elektromagnetiske stråling fra den synlige del af sollysets 

spektrum. Farven på en genstand er afhængig af det lys som genstanden udsender. Udstrålingen kan være 

direkte eller ved transmission, hvis genstanden er gennemsigtig. Der kan også være tale om refleksion af 

lyset fra en lyskilde, som ændrer karakter ved at det absorberes eller på anden måde påvirkes af 

genstanden (interferens, diffraktion). 

Ved spektroskopisk opdeling af lys kan farver opfattes som sammensat af rene spektralfarver. Newton 

antog i 1704 at spektret er sammensat af syv spektralfarver som i dag defineres i forhold til lysets 

bølgelængde: rød 723-647 nm, orange 647-585 nm, gul 585-575 nm, grøn 575-491 nm, blå 491-455 nm, 

indigo 455-424 nm, violet 424-397 nm. 

Nedenstående ses en illustration af farverne opdelt efter bølgelængde (wavelength). 

  

 

 

 

Hvis alle de forskellige bølgelængder af lys passere gennem en ædelsten, opfattes den af øjet som farveløs. 

Og hvis stenen absorberer alt lys vil den opfattes af øjet som sort.  

Men hvis en sten absorberer alle bølgelængder, undtagen dem i den røde del af spektret, vil stenen 

opfattes af øjet som rød.  



Hvorfor så det. Atomer består af elektroner der roterer omkring en kerne. Elektronerne reagerer på lys ved 

at bevæge sig væk fra kernen. Når en ædelsten så er i et mørkt rum roterer elektronerne tættere på 

kernen, som illustreret på venstre side af billedet nedenfor. Når lys rettes mod ædelstenen, som til højre på 

billedet nedenfor, vil lysets energi gennemstrømme ædelstenen og derved vil få elektronerne til at roterer 

længere væk fra kernen. Mængden af den energi der bruges til at få elektronerne til at roterer længere væk 

fra kernen afgør hvilket farve der absorberes. 

 

 

Ovenstående eksempel viser elektronerne i en ædelsten absorberer blå, lilla, gul og grøn lys, mens den 

røde og orange farve ikke absorberes. De røde og orange lysbølger passerer gennem stenen med det 

resultat at stenen opfattes af øjet som en variation af rød og orange. 

Husk at en ædelstens farve afgøres af de farver som ikke absorberes i ædelstenen men som passerer 

gennem ædelstenen. 

Der er flere forskellige grunde til, at de forskellige ædelsten absorberer lys forskelligt. Nogle sten siges at 

være idiokromatik eller "selv-farvet", hvilket betyder, at de absorberer visse bølgelængder af lys på grund 

af egenskaber ved deres kemiske struktur. Peridot, som indeholder jern, er et eksempel på en idiokromatik 

ædelsten.  

Dog er idiokromatik sten sjældne. De fleste sten er allokromatik, hvilket betyder, at de er farvet af 

urenheder eller sporstoffer i deres krystalstruktur. For eksempel er ren korund (corundum) farveløs. Men 

korund er typisk rødt, når spor af krom er til stede, og blåt, når der er spor af titanium. Vi kalder den røde 

sten rubin, og den blå sten safir.  

De mest almindelige sporstoffer (det farvede element) i smykkesten er: krom (smaragd, jade, turmalin, 

rubin og topas), kobber (Paraiba turmalin, turkis, malakit), jern (gul safir, akvamarin, grøn turmalin, 

chrysoberyl, citrin, jade), litium (grøn og rosa turmalin), mangan (pink turmalin, morganite, kunzite, 

spessartite granat), svovl (lapis lazuli), titan (safir) og vanadium (smaragd, alexandrit, farve-skiftende safir).  



En ting du vil bemærke fra ovenstående eksempler er, at forholdet mellem en kemisk urenhed og en 

ædelstens farve ikke er en enkelt. I nogle tilfælde kan samme farve være resultat af forskellige sporstoffer 

som f.eks. den smaragd der farves grøn af både krom eller vanadium (eller begge). I andre tilfælde kan et 

enkelt sporelement producere forskellige farver i forskellige stene. Således vil f.eks. krom producere en 

grøn farve i smaragd, men producerer en rød farve i rubin. Dette er fordi der er en kompleks sammenhæng 

mellem en ædelstens krystal struktur og de sporstoffer der giver farve. 

Kemien er selvfølgeligt meget mere detaljeret end hvad jeg har forklaret her, men jeg tror du har forstået 

hvordan ædelsten får farve. 

Der er dog en anden metode hvorpå smykkesten kan erhverve farve og som du skal vide som gemmolog 

studerende. Gennem menneskelige indgreb kan ædelstene nemlig også ændre, tilføje eller fjerne farve. 

Varmebehandling, for eksempel, som langt de fleste farvede ædelsten der bruges som smykkesten er 

behandlet med, bruges til at ændre den kemiske tilstand af en urenhed til at fremtrække farven eller 

reducere farven eller en vis nuance i farven, f.eks. den grønne tone i akvamarin, så den bliver helt blå. 
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