
 

Lektion 14: Diamantcertifikater 

Inden du starter eksamen, skal vi kort tale lidt om de diamantcertifikater, der findes på markedet. Nogle er 

meget gode, men andre rejser nogle seriøse spørgsmål, da de (kan)misbruges af sælgere i branchen.  

Den mest kendte er GIA, Gemological Institute of America. GIA udviklede det diamantgraderingssystem, 

som er world wide accepteret, og som har været brugt i mere end 50 år. 

Der findes flere lige accepterede og anerkendte rundt omkring. Men at et laboratorium er anerkendt for 

diamantgradueringer er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er lige så anerkendt for certificering 

af farvede ædelstene, hvor helt andre gradueringsprincipper er gældende. 

Nogle af de største og mest anerkendte er ud over GIA: AGSL (American Gem Society Laboratory, The Gem-

A (London), AIGS (Asien Institute og Gemological Sciences) og HRD.  

Grunden, til at disse er så anerkendte, er, at de har meget specifikke guidelines for udarbejdelse af 

certifikater, så man ved hvad man får, hver gang (næsten).   

I den helt anden ende findes certifikater, der for det første ikke er specifikke i deres graduering, og for det 

andet udnyttes af sælgere til at presse priserne op på for højt graduerede diamanter. Men jeg viser et 

eksempel senere. 

Lad os først se et eksempel på et GIA-certifikat. GIA kan ikke lide, at man kalder det for et certifikat. Deres 

korrekte betegnelse er en ”diamond grading report”. Og det er egentligt korrekt, for de har ikke certificeret 

diamanten, de har gradueret diamanten. 

Nedenstående billede er et eksempel på en sådan ’diamond grading report’ 

  

 



 



Diamantgradueringsrapporten er udført og godkendt af 3 forskellige diamantgraderere, hvilket giver en høj 

grad af sikkerhed. 

Lad os se hvad den indeholder. 

Mod ekstra betaling kan man få GIA til, med laser, at påføre et serienummer på rondisten, der stemmer 

overens med serienummeret på rapporten. Så er man helt sikker på at kunne identificere diamanten. Det 

er dog de færreste diamanter, der har en laserinskription. Derfor er plotting kortet stadig meget vigtigt. 

Det næste man kan se, er selve den form, den er slebet. I dette tilfælde en brillantslibningen. 

Så starter selve rapporten, først med målene, her 7,21 x 7,24 x 4,53 mm. 

Så følger vægten, 1,25 ct. 

Så kommer afsnittet med det vigtigste, selve gradueringen. 

Det starter med farve gradueringen, som her er H. 

Så kommer klarhed, som er VVS1. 

Og til sidst graduering af slibningen, som her er very good. 

Til højre ses de forskellige gradueringsskalaer ved farve, klarhed og slibning, så kunden kan se, hvor på 

skalaerne diamanten hører til. 

Yderligere graduerer GIA også om kvaliteten af glans og symmetri samt oplyser om fluorescens, ligesom der 

er plads til yderligere kommentarer. 

Nederst følger det vigtige plottingkort med angivelse af de symboler, der bruges ved forskellige typer 

indeslutninger. 

Denne GIA graduerings rapport er meget detaljeret, og laver du dine certifikater efter samme standarder, 

er du godt kørende. Modsat nogle andre laboratorier er beregningerne af diameter, tavlens størrelse i % og 

højde i % mm ikke medtaget. Det er ikke vigtigt og kan højest være en information til kunden, idet en 

beregning ikke er en graduering, men gradueringen er baseret på beregningen.   

Det er dog ikke altid, at en sådan rapport er nødvendig eller muligt. Er diamanten fattet i et smykke, er en 

så detaljeret rapport umuligt, ligesom en så omfattende rapport er dyr at lave. Andre mindre omfattende 

rapporter kan også gøre det, afhængig af behovet hos kunden.  

Lad os se på en anden type rapport eller certifikat, som er mindre heldig. 

Nedenstående ses en såkaldt minirapport, som er meget brugt i markedet. Den er fra et firma, der hedder 

International Gemological Institute, IGI.  Den er ikke så omfattende, men det er ikke problemet. Prøv at 

studere den, og se om du kan se problemet. 



 

Se på klarhed og farve. Der er angivet to grader for både farve og klarhed, men der er kun en diamant. Det 

er ikke godt. En diamant kan nemlig ikke have to klarhedsgrader eller to farver. Og værre endnu, det 

udnyttes af sælgerne. 

En sælger vil nemlig sælge og markedsføre diamanten som en VS2 klarhed og en H farve. Og han gør intet 

ulovligt. Han henfører sig bare til certifikatet. Men diamanten kunne ligeså godt være en SI1 klarhed og I 

farve, og så er prisen helt anderledes. 

Så den går bare ikke, og et sådan certifikat er ikke at betragte som professionelt. Jeg ville under ingen 

omstændigheder betale mere end den laveste graduering SI1/I for diamanten. 

Der findes mange typer certifikater på markedet nogle bedre end andre, men hvis du bruger de 

retningslinjer, du har lært på denne uddannelse, vil du være godt rustet. 

Du er nu klar til eksamen. Husk at læse eksamensvejledningen først.  

Held og lykke. 
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