
Ædelstenene
  1. Akvamarin

Akvamarin har altid været forbundet med vand 
og hav, deraf navnet. Krystallerne er som regel 
meget klare og helt fri for urenheder. Med en god 
slibning bliver akvamarin meget glansfuld.
Hovedparten kommer fra afrikanske lande som 
Nigeria og Madagaskar, men også andre lande.

 2. Smaragd
Smaragd har gennem tiden været en af de mest 
eftertragtede ædelsten. De gamle egyptere gjorde 
sig ihærdige anstrengelser for at erhverve sig sma-
ragder, og det siges, de opkøbte alle i verden.
De fleste smaragder udgraves i Columbia, men 
også Afrika og Brasilien.

 3. Turmalin
Turmalin findes i alle regnbuens farver, og ud-
graves både i Sydamerika, Afrika og flere andre 
steder. Krystallerne er tit uklare, så selvom der ud-
graves betydelige mængder, er fine rene krystaller 
med god farve ikke særligt almindelige.

 4. Stjernesafir
Stjernesafiren har en mørk base, der er delvis gen-
nemskinnelig. Der skal ikke meget lys til at frem-
bringe den gyldne stjerne i safiren, der fremstår 
ekstraordinær i sollys. 
I dag udgraves de fleste safirer i Afrika og  
Australien. 

 5. Brilliant 
En brillant er en diamant, som (oftest) er slebet i 
58 flader, facetter. Jo mere perfekt slibningen er, 
jo større vil det optiske lysspil være, og des højere 
bliver værdien. 

 6. Rubin
Rubin, undertiden kaldet ædelstenenes konge, 
blev fundet på Sri Lanka ca. 500 år f.Kr. 
Den blodrøde rubin findes flere steder i verden, 
hvoraf det mest kendte sted er Myanmar.  

 7. Citrin
Dråbeformet citrin. Navnet Citrin har sin oprin-
delse i det franske ord citron. Citrin har en gylden 
gul til gul/orange farve. Det er en klar ædelsten 
ofte helt fri for urenheder.
Der findes større mængder citrin i verden, hoved-
sagelig i Brasilien.

 8. Opal 
Karakteristisk for opal er det flotte farvespil i alle 
regnbuens farver, som skifter/forandres, når opaler 
vendes eller drejes. Dannelsesprocessen er temme-
lig kompliceret, derfor er en opal altid unik –  
to ens findes ikke.
De fleste opaler kommer fra Australien, Slovakiet 
og det amerikanske kontinent. 

 9. Diamant
Diamant er det hårdeste kendte mineral og kan 
derfor kun slibes med diamantstøv. Diamanter fin-
des i alle farver, men langt de fleste er svagt  
gullige eller brunlige. De helt klare diamanter er 
mere sjældne og derfor også mere kostbare.
En stor del af verdens diamanter kommer fra Syd-
afrika og Congo, Sibirien, Indien og Brasilien.

 10. Safir
Safir er en meget eftertragtet ædelsten. Siden 
antikken er den blevet brugt i smykker i religiøs 
sammenhæng. Den kendes bedst som blå men 
optræder i alle regnbuens farver.
I dag udgraves de fleste safirer i Afrika og  
Australien. 

 11. Ametyst
Ametyst har været en populær ædelsten i flere tu-
sind år. Før i tiden var det meget svært at frembrin-
ge violet farve. Som konsekvens heraf skulle folk 
i Middelalderen aflevere alle ametyster til adelen 
- ligeledes måtte denne hellige sten ikke bæres af 
andre end adelen og kirken. 
I dag udvindes ametyst af god kvalitet i Uruguay, 
Brasilien og Afrika. 

 12. Guld
Guld er i sin rene form det mest formbare mate-
riale der kendes. Guld har gennem århundreder 
været brugt som betalingsmiddel og til smykker. 
Omkring halvdelen af alt guld i verden stammer 
fra Sydafrika.

Ædelstens billederne, som er brugt i spillet,  
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