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Lektion 9: Diamantfarvegraduering 

Det næst mest vigtige aspekt ved graduering af diamanter er farven. 

Diamanter er gradueret efter deres farve på en skala udviklet af GIA. Skalaen løber fra D til Z. Jeg vil lige her 

bemærke, at der også findes en dansk skala, som vi vil berøre lidt senere, men den danske skala er ulogisk 

og ikke særlig detaljeret og vil aldrig blive accepteret internationalt. Derfor er det den internationale skala, 

vi vil studere og gå til eksamen i. Hvis du vil beskæftige dig med graduering i Danmark, skal også du kende 

den danske skala.  

 

Som du kan se fra ovenstående skala, er der meget lille forskel mellem de forskellige grader. På 

ovennævnte skala er vist farverne for de med rødt angivet D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. 

Så der er altså yderligere farvenuancer mellem diamanterne ovenfor. 

For at kunne graduere farver korrekt kræves et ”master color grading set”, og det master sæt skal være 

gradueret af et kvalificeret laboratorium. Det vil i praksis sige GIA, da det er dem, der ligger inde med de 

standarder, man bruger til graduering af master sæt. 

Der er nogle nye instrumenter på markedet til graduering af farver, men de skal kun bruges som 

supplement, da nøjagtigheden af kalibreringen er afgørende for at få et korrekt resultat. Derfor skal de kun 

bruges sammen med et master sæt. 

En vigtig ting lige at fastslå er, at et master sæt er meget dyrt. Diamanterne skal hver være fra 0,35 ct. til 

0,75 ct. Er de mindre vil en farvegraduering ikke blive præcis. Nogle diamantgraderere og gemmologer 

bruger master sæt på 0,25 ct stykket, men diamanter over 1,50 ct kan ikke gradueres helt nøjagtigt ved 

sammenligning med så små diamanter. Så hvis du køber en diamant hos en forhandler, og der ikke 

foreligger et certifikat, så bed om at se det mastergradueringsæt, som er brugt ved graduering. 

Helt ærligt. Det er de færreste, der har råd til et komplet master sæt. Bare købet af en f.eks. 0,5 ct D farve, 

der er master certificeret koster adskillige månedslønninger for de fleste mennesker.  Man kan derfor, for 

små penge, købe cubic zirkonia master gradingsæt som supplement. Jeg vil mene, at man som det mindste 

skal have ægte master certificerede diamanter i F, H og J og så supplere mellem og omkring med CZ stene. 

CZ master gradueringssæt er også velegnet, hvis man er på farten og ikke vil bære rundt på sine dyre og 

sjældne master diamanter.  
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Men husk på at en 100 % korrekt graduering, specielt når vi taler om store diamanter, ikke kan gradueres 

med sikkerhed ved hjælp af et CZ graduerings sæt. 

Et behørigt eller dækkende mastersæt skal indeholde hver anden diamant farve i de vigtigste områder 

mellem D og N. Det vil give dig mulighed for at se om diamanten er lige på eller mellem master 

diamanterne. F.eks. hvis den diamant der skal gradueres ikke er så hvid som H men mere hvid end J, så har 

man en I grad. 

Hvis der er mulighed, sker der selvfølgeligt ikke noget ved at have diamanter i sit mastersæt under N, men 

da pristabeller, f.eks. Rapaport priserne ikke går under N farve, kan man klare sig med CZ stene til 

graduering. Forskellen i værdien er nemlig minimal når vi er nede i graduering af disse farver. 

Ok så langt så godt. Når vi nu skal til at graduere, er det vigtigt, at man benytter den rigtige teknik, ellers vil 

selv en sammenligning med diamanter i et mastersæt ikke blive korrekt.  Det er vigtigt at fastslå, at 

diamanter fattet i smykker ikke altid kan gradueres korrekt. Der vil afgives farve fra metallet omkring 

diamanten som optages i diamanten. Og værst er det med gulguld, som helt sikkert vil få diamanten til at 

syne mere gul, end den er. Hvis du efter denne uddannelse vil beskæftige dig med graduering af diamanter 

på et professionelt niveau og udarbejde certifikater, er det meget vigtigt, at du enten ikke graduerer 

diamanter fattet i smykker eller i dine betingelse tager forhold for unøjagtighed for graduering af diamanter 

fattet i smykker. Det gør jeg selv. Og disse forbehold vedrører ikke kun farvegraduering.  

Nå man farvegraduerer diamanter, skal diamanten placeres med tavlen nedad, som på billedet ovenover. 

Og så er det vigtigt, at lyset er korrekt. Det korrekte lys er naturligt lys fra nordlig retning uden solskin.  

Inden vi starter med at studere de enkelte farvegrader, er det nødvendigt at give dig nogle interne 

informationer, som de færreste kender til i branchen. 

Diamantfarvegrader er ikke kun angivet som D, E, F osv. Hos GIA, som laver certificering af master 

diamanter, er diamanterne gradueret efter en numerisk skala kaldet en kolorimetrisk skala, som angiver en 

numerisk grad til hver master diamant. Og i en perfekt verden ville det præcise master gradueringssæt have 

en diamant med et halvt nummer mellem hver diamant. Det perfekte master gradueringssæt ville se ud 

således. 

 

 

 

Rimeligt simpelt indtil nu. Men nu begynder det at blive kringlet. For der er nemlig en hav af mulige farve- 

grader som passer i hver del af farveskalaen. Lad mig lige skære det ud i pap. 

F.eks. kunne en H farve i en master diamant være alt fra 1,76 til 2,24. Så hvis du har en master H diamant 

med en numerisk grad på 2,15, og nogen giver dig en diamant, du skal graduere som reelt er 1,90, så vil du 

graduere den diamant som en G, fordi den har en lavere numerisk værdi (er mere hvid) end den H master 

diamant du har. Så hvis den samme diamant bliver gradueret hos GIA vil certifikatet komme ud med en H 

farve modsat dig, der har gradueret den som G. Ser du problemet? 

D E F G H I J K L

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
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Nu tænker du vel, hvorfor oplyser GIA så ikke bare den numeriske skala sammen med master diamanterne? 

Ja hvorfor ikke? Men det gør de ikke, og det vil de ikke, selv om det er et stort ønske fra hele branchen. De 

eneste, der får det numeriske graduerings resultat sammen med master diamanterne, er American Gem 

Society, og det er fordi det var AGS, der stiftede GIA for mere end 50 år siden og forsat får specielle fordele 

frem for resten af branchen. 

Så hvad kan vi gøre ved det? Ikke meget. Så branchen tysser det ned og lever med det. 

Det eneste du som diamantgraduerer eller gemmolog kan gøre er at være klar over problemet og vide, at 

der eksisterer forskellige farvenuancer indenfor hver grad, og at det er muligt, at du vil få en lav farve 

indenfor en grad i dit mastersæt, som kan betyde, at du vil graduere en diamant for højt, fordi din master 

diamant er lav indenfor den certificerede grad. 

Det er dog sjældent, at almindelige gemmologer og diamantgraderere, der graduerer mere almindelige 

størrelse diamanter, vil få reelle problemer. Men taler vi om ”big money”, kan forskellen mellem en 

flawless 10 ct. diamant have stor betydning om den gradueres som en F eller E farve.  

Jeg ved, der er mange indenfor industrien, der er sure over situationen. Problemet kunne klares, hvis bare 

GIA ville give den fulde dokumentation sammen med master farvegradueringssættet. Indtil der kommer 

noget moderne udstyr, der automatisk kan graduere master sæt, må industrien leve med det. Og igen, det 

vil typisk ikke få nogen indflydelse på det almindelige arbejde diamantgraderere og gemmologer udfører, 

men hvis en dag du finder dig selv viklet ind i en tvist, mellem en farvegraduering du har lavet og en GIA 

farvegraduering på den samme diamant, ved du, at det ikke er fordi du er farveblind eller ikke har gjort dig 

umage, men fordi du nok har haft en lav numerisk tal i en grad i dit master farvegradueringssæt. 

Og lad os så se på selve farverne. 

Farverne er inddelt i sektioner, som igen er inddelt i grader. De er inddelt i disse sektioner, fordi farverne i 

disse sektioner i mindre diamanter typisk er prissat efter disse sektioner. I mindre diamanter er det 

overordentligt svært at se forskel i farverne indenfor samme sektion. Kun i større diamanter er der 

nævneværdig pris variation mellem hver grad. 

D-E-F er kendt som de farveløse grader. Gemmologer vil ikke graduere en diamant mindre en 0,5 ct. som en 

D-E, idet det er umuligt på mindre diamanter at se forskel, selv med stor erfaring og rette udstyr. 

G-H-I kaldes ”face white” eller ”face colorless”. På dansk betyder det noget med, at hvis diamanten ses fra 

tavlen, så virker diamanten hvid eller farveløs, men hvis diamanten bliver vendt om for omhyggelig 

undersøgelse, er den ikke farveløs. 

J-K-L kaldes de tonede farver. Er diamanterne slebet korrekt med de rette proportioner, kan disse 

diamanter faktisk synes næsten farvesløse, når de beskues fra tavlen. Og her får man en del for pengene. 

Specielt hvis stenen er fattet i gul- eller rødguld, skal der ekspertøjne til for at se forskel mellem disse stene 

og de finere ”face white” diamanter. 
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M-Z er alle gullige i forskellige nuancer. De gullige nuancer er alle de almindelige type Ia diamanter, 

hvorimod gule type II diamanter er meget sjældne og meget dyre. Alle diamanter indenfor den kategori er 

gullige stigende i farve fra M til Z.  

Fancy Colors. Disse er ofte sjældne og meget dyre, på nær lige den brune/champagnenuance, som er ret 

almindelig. Derfor findes der faktisk en ”C” skala for denne farve, vi vil studere nedenfor.  ”Fancy color” 

diamanter findes i alle regnbuens farver fra den mest sjældne, den helt røde, over grønne, blå, pink, gule 

mm. Som sagt er de alle meget dyre på nær den brune, som kan have en variation fra let champagnefarve 

til mørkbrun. 

Den mest populære af de brune er den champagnefarvede, og da GIA farveskala kun viser de gule nuancer, 

var man nødt til at udarbejde en skala alene for de brune nuancer. Grunden til det var, da man åbnede 

Argyle diamant minen i Australien, der mest er kendt for sine meget sjældne og smukke pink diamanter, 

blev der tilgang til mange smukke champagne farvede diamanter i alle nuancer.  

Derfor blev en C skala udarbejdet alene for at bedømme intensiteten af champagnefarven i diamanten. 

 

 

 

 

Men også andre skalaer bruges for at bedømme intensiteten af fancy color diamanter. Nedenstående er et 

eksempel på skalaer for forskellige farvede diamanter. 
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Og lad os så kigge på den danske skala.  

 

Ser du det samme problem som mig? Den danske skala er slet ikke så detaljeret som den internationale. På 

den danske er den fineste farve, river både en D og en E. Og se længere ned af skalaen. Hvor den 

internationale har 23 grader, har den danske skala kun 9 grader. Betyder det så noget? Ikke hvis det er små 

diamanter, man handler, små 1, 2, 5 pointer diamanter, men er det store diamanter, har det en enorm 

indflydelse på prisen. Hvor meget det betyder, kan ses ved eksempelvis en 5,00 ct. Internal Flawless (IF) 

klarhed. Forskellen i prisen på en D farve og en E farve er over DKK 1.000.000 og forskellen mellem en 5,00 

ct. Internal Flawless (IF) klarhed og F og G farve er over DKK 650.000. Er der noget at sige til, at den danske 

skala ikke accepteres internationalt?  

Men den bruges i Danmark, og skal du lave et certifikat til det danske marked, er der intet forkert ved at 

betegne en E-farve som river eller en G-farve som top wesselton. 

Næste lektion er praktiske øvelser indenfor farvegraduering. Jeg ved godt at graduere farver på en 

computerskærm er næsten umuligt, men farverne og billeder er designet således, at det vil være muligt. 

Det vil være meget sværere i det virkelige liv, men som med alt andet gør øvelse mester, og som jeg 

tidligere har nævnt, vil denne uddannelse give dig grundlaget for at blive en dygtig diamantgraderer, men 

det er først ved øvelse, du opnår de rette færdigheder. 

Og lad os så komme i gang med at graduere. 
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Farve skala

Dansk River Top Wesselton Wesselton Top Crystal Crystal Top Cape Cape Let gullig Gullig

International D-E F-G H I J K-L M-N O-R S-Z


