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Lektion 12: Diamantklarhedsgradueringsøvelser 

Formålet med denne øvelse er at foretage diamantklarhedsgraduering baseret på følgende 20 plottingkort. 

Du skal bruge den viden du har lært i lektion 11 som grundlag for at graduere disse plottingkort. Svarene 

finder du længere nede i denne lektion, på side 3. Det er vigtigt at du skriver svarene ned inden du ser 

resultatet for at se, hvor godt du forstår konceptet bag klarhedsgraduering. 
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1. VVS1. Det er en klassisk tekstbog eksempel. Bemærk den kun har en lille pin point indeslutning ud 

mod rondisten. 

2. SI2. Den diamant har nogle fjer indeslutninger i tavlen samt nogle pin point indeslutninger i tavlen. 

Vil være let at se i 10 x forstørrelse, men kan ikke ses med det blotte øje. 

3. SI1. Du kan sammenligne den med de fjerindeslutninger i nr. 2 med den forskel, at her er 

indeslutningerne udenfor tavlen. 

4.  VVS2. To små pin point indeslutninger ud mod rondisten. 

5. I2. Fjerindeslutning, der bryder overfladen (grønt), som har indflydelse på diamantens holdbarhed, 

men ellers er der ikke indeslutninger som i væsentlig grad forringer diamantens skønhed. 

6. I2. Det samme her som i nr. 5. 

7. I3. Her er der store fjerindeslutninger, der også bryder diamantens overflade og i betydeligt omfang 

har negativ indflydelse på diamantens skønhed og diamantens holdbarhed. 

8. I1. Her er den dominerende indeslutning en fjer (et brud) henover tavlen, som vil kunne ses med 

det blotte øje, men som ikke i væsentlig grad forringer diamantens skønhed. 

9. VS1. Små pin points indeslutninger uden for tavlen. 

10. SI2. Forudsætningen her er, at indeslutningerne ikke kan ses med det blotte øje. 

11. I2. Større fjerindeslutning på tværs som vil kunne ses, og som i væsentlig grad forringer diamantens 

skønhed. 

12. SI2. Grunden til SI2 er indeslutningernes placering, som er overvejende indenfor tavlen. 

13. VS1. Placeringen i yderkanten, men 3 indeslutninger, hvor en indeslutning er for stor til at være en 

VVS2. 

14. VS2. Her er placering afgørende. Samme antal og type indeslutninger som i VS1 i nr. 13, men den 

ene indeslutning er i tavlen. 

15. I2. Her er der en stor indeslutning, der i betydeligt omfang har negativ indflydelse på diamantens 

skønhed, men har ikke indflydelse på diamantens holdbarhed idet indeslutningerne ikke forringer 

diamant krystallets holdbarhed. 

16. FL. Fejlfri 

17. SI2. Denne har fjerindeslutning i tavlen, men kan ikke ses med det blotte øje. 

18. VVS2. to små pin point i yderkanten. 

19. VS1. Små pin points indeslutninger i yderkanten 

20. SI1. Diamanten har en lille pin point indeslutning og en overfladeindeslutning, som er let at se ved 

10 x forstørrelse. 
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Var øvelserne lette. Nogle var, og nogle var du i tvivl om. Og det vil du blive endnu mere i det 

”virkelige” liv. Og her er noget mere at tænke over. Hvem bestemmer, i hvilket omfang indeslutninger 

har negativ indflydelse på diamantens skønhed? 

Det er her, hvor erfaring spiller en stor rolle. Der er ikke nedskrevne regler til at definere dette. Og 

indeslutninger, der har negativ indflydelse på diamantens skønhed på en specifik diamant, vil ikke have 

negativ indflydelse på diamantens skønhed på en anden diamant i samme omfang. Så det bliver en 

individuel betragtning.  

Så inden du e-mailer til mig for at klage over, hvorfor du ikke er enig i gradueringen af nogle af de 

plottingkort jeg bruger i uddannelsen, så spar din tid. Det er allerede sket. Og jeg selv brokkede mig i sin 

tid til min lærer, og han brokkede sig til sin lærer. I de lavere grader vil der altid være grundlag for 

debat omkring graden. Det sker selv mellem de store laboratorier og selv indenfor samme 

laboratorium.  

Men så længe graden kan forsvares og så længe en anden diamantgraduerer eller gemmolog kan 

identificere diamanten på baggrund af plottingkortet, har du gjort dit arbejde med hensyn til 

klarhedsgraduering. 
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