
Praktisk graduering af farvede sten – Lektion 4 Evaluering af klarhed 

Sektion 1 - Indledning 

Som vi lærte i Lektion 1, vil de fleste farvede ædelsten i 

deres natur have indeslutninger. Nogle gange er 

mængden af indeslutninger lille, nogle gange stor. Men 

faktum er, at når stenen har urenheder i sig, der 

forårsager farven, betyder det , at den ret sikkert har 

en slags indeslutninger. Det er sjældent, at en farvet 

ædelsten ikke har indeslutninger, selvom det sker 

nogle gange i nogle typer, som vi vil få at se nedenfor.  

Undersøgelse af indeslutninger er et stort område inden for gemmologi. For der er så mange 

forskellige typer, og de kan have så mange forskellige udseender. I billederne nedenfor, for 

eksempel, er det svært at tro, at billedet til højre rent faktisk er et nærbillede af de rutile 

indeslutninger i kvartsstenen til venstre. Billedet til højre ligner en slasket kost, men det er rent 

faktisk rutile nåle, der er fotograferet med 30x forstørrelse.  



Dette er blot en demonstration af de forunderlige ædelstens-indeslutninger. Vi vil ikke dække dem 

alle sammen ….  det ville fylde hundredvis af sider. Men vi vil gennemgå, hvordan man finder dem, 

og hvordan man evaluerer ædelstene baseret på den indvirkning, som de har på stenens skønhed.  

Sektion 2 – System til graduering af klarhed 

 

 

 

 

 

              Citrin                             Afrikansk rubin                              Smaragd 

Ædelsten vil normalt høre til én af tre kategorier vedrørende graduering af klarhed. Den første er 

ædelsten, som f.eks. citrin, som normalt slet ikke har nogen indeslutninger. Og selv små 

indeslutninger vil have en betydelig indvirkning på værdien.  

Den anden kategori er sten, som f.eks. afrikansk rubin, der normalt vil have nogle indeslutninger, 

men ikke nogen der reducerer stenens skønhed i betydelig grad.  

Og den tredje indeholder sten som f.eks. smaragd, som altid har indeslutninger i en vis grad. Og 

der skal et betydeligt antal indeslutninger til overhovedet at påvirke værdien. 

Eksempler på disse tre kategorier er vist ovenfor.  

Her ses et lille udpluk af listen over ædelsten og de kategorier, som de hører til. Bemærk, at 

placeringen af nogle af dem diskuteres blandt gemmologer. Så hvis du finder en, som du synes bør 

være i en anden kategori …  så er det helt acceptabelt. Jeg har ikke set noget gemmologisk institut, 

der har været enigt med et andet om, hvilket kategori de alle burde tilhøre.  

Eksempler på type 1 ædelstene er: amethyst, akvamarin, blå topaz, citrin, kunzit, tanzanit, gul 

beryl, gul chrysoberyl. Diamant er også en type 1 ædelsten men har sit eget gradueringssystem. 

TYPE 1 ÆDELSTENE ER NORMALE EYE CLEAN. INDESLUTNINGER KAN OFTES KUN SES UNDER 10X 

FORSTØRRELSE. 

 Eksempler på type 2 ædelstene er: andalusit, crysoberyl, alexandrit, corundum (safir og rubin (dog 

ikke Burma rubiner), garnet, peridot, quartz, spinel, turmalin, zircon. TYPE 2 ÆDELSTENE HAR 

NORMALT OFTE INDESLUTNINGER. 

 Eksempler på type 3 ædelstene: rød beryl, smaragd, rubellit, Burma rubin. TYPE 3 ÆDELSTENE 

HAR NORMALT MANGE OG MEGET TYDELIGE INDESLUTNINGER. 



  

Ovenstående er blot eksempler. Der er mere end 100 forskellige slags ædelstene. 

Ud fra disse tre kategorier kan man opdele niveauet af indeslutninger yderligere. Dvs., til niveauer 

indenfor den forventede kategori. Til vores formål kalder vi disse niveauer følgende: 

 

Dette er et simpelt redskab som du i dagligdagen kan bruge og når du samtidigt kender kategorien 

for den enkelte ædelsten sammenholdt med disse 5 niveauer har du i løbet af få sekunder dannet 

dig et overblik over kvaliteten af stenens klarhed.  

Det er klart, at hvis du har en topas fra type 1, som hører ind under få og synlige indeslutninger, så 

vil det påvirke topasens pris mere end en smaragd fra type 3, som fra naturens side typisk har flere 

indeslutninger. 

Disse betegnelser er ret generelle, men hvis man husker på dem, når man kigger på en ædelsten, 

vil man kunne træffe en afgørelse omkring kvaliteten af klarheden. Dybest set bør din tankegang 

foregå i følgende rækkefølge, når du overvejer en ædelstens klarhed: 

• Hvilket type vil denne ædelsten normalt have? 

• I den kategori, hvor ville denne ædelsten ligge på indeslutnings-niveau-skalaen? 

• Baseret på denne type og selve indeslutningsniveauet, svarer ædelstenen til den pris,                   

 der forlanges for den? 

 



Når man kigger på en ædelsten for at købe den, bør disse tre spørgsmål gå igennem dit hoved i 

løbet af 2 sekunder, når du først har fået erfaring med at graduere farvede ædelsten. Men det 

kræver øvelse.  

Selv når du udarbejder certifikater på farvede ædelsten vil disse 5 niveauer være rigeligt i din 

graduering. Det er først når du skal fastsætte værdien af en KOSTBAR farvet ædelsten at du er 

nødt til at gå mere i dybden. Hertil kan man bruge det af GIA' udarbejde 

klarhedsgradueringsskema for farvede ædelstene, som vises nedenfor. Gradueringen ligner til 

forveksling den af GIA' uarbejde klarhedsgradueringsskema for diamanter, dog undtaget de fejlfri 

grader FL og IF.  

GIA Type 1 Clarity Chart 

  

VVS. Very Very Slightly Included - Bittesmå til usynlige indeslutninger 

  

VS. Very Slightly Included – Mindre indeslutninger 

  

SI1. Slightly Included - SYNLIGE til tydelige indeslutninger 

  

SI2. Slightly Included 2 - TYDELIGE til synlige indeslutninger 

  

I1. Included 1 - Fremtrædende og iøjefaldende indeslutninger – moderat effekt på udseende eller 

holdbarhed 

  

I2. Included 2 - Fremtrædende og iøjefaldende indeslutninger - stor effekt på udseende og 

holdbarhed 

  

I3. Included 3 - Fremtrædende og iøjefaldende indeslutninger - stor effekt på udseende, klarhed og 

holdbarhed 

  

  

GIA Type 2 Clarity Chart 

  

VVS. Very Very Slightly Included - Mindre indeslutninger 

  

VS. Very Slightly Included - SYNLIGE til tydelige indeslutninger 

  

SI1. Slightly Included - TYDELIGE til synlige indeslutninger 

  

SI2. Slightly Included 2 - TYDELIGE til fremtrædende indeslutninger 



  

I1. Included 1 - Fremtrædende og iøjefaldende indeslutninger – moderat effekt på udseende eller 

holdbarhed 

  

I2. Included 2 - Fremtrædende og iøjefaldende indeslutninger - stor effekt på udseende og 

holdbarhed 

  

I3. Included 3 - Fremtrædende og iøjefaldende indeslutninger - stor effekt på udseende, klarhed og 

holdbarhed 

  

GIA Type 3 Clarity Chart 

  

VVS. Very Very Slightly Included - SYNLIGE til tydelige indeslutninger 

  

VS. Very Slightly Included – synlige til TYDELIGE indeslutninger 

  

SI1. Slightly Included - TYDELIGE til fremtrædende indeslutninger 

  

SI2. Slightly Included 2 - tydelige til FREMTRÆDENDE indeslutninger 

  

I1. Included 1 - Fremtrædende og iøjefaldende indeslutninger – moderat effekt på udseendeeller 

holdbarhed 

  

I2. Included 2 - Fremtrædende og iøjefaldende indeslutninger - stor effekt på udseende og 

holdbarhed 

  

I3. Included 3 - Fremtrædende og iøjefaldende indeslutninger - stor effekt på udseende,klarhed og 

holdbarhed 

 

Du bør lære disse grader udenad. Du vil senere få brug for din viden. 

 

Sektion 3 - Klarhedsegenskaber 

 

Som du husker fra afsnittet omkring farvegraduering, er den type belysningsmiljø, som du 

anvender, meget vigtigt. Men til graduering af klarhed skal du blot bruge det modsatte. Du husker 

måske, at farvegraduering bedst foretages i transmitteret lys også kaldet overhead lys, som det var 

tilfældet med farvezoner i den blå safir. Det mørke felt viste ikke farveegenskaberne korrekt.  

 



Det modsatte gælder for klarhed. Se eksemplet nedenfor. Kig på det første billede med en lyserød 

turmalin med nåle-indeslutninger. Bemærk, at det første foto til venstre er taget i transmitteret 

lys, mens det andet til højre er med mørk belysningsbaggrund, også kaldet dark field belysning. 

Det er derfor, at du skal kunne se stenen med mørk baggrund, hvis det er muligt.  

 

  

 

 

 

 

 

Siden vi nu har nævnt emnet nåle-indeslutninger, så lad os tale lidt om dem. Nåle-indeslutninger 

som disse opstår i turmalin, rubin, safir og en række andre sten. Hvis de er lige, så er det en god 

indikation af, at stenen er naturlig, altså ikke er varmebehandlet. Nogle syntetiske sten har buede 

striber, som kan ligne nåle-indeslutninger men de er rent faktisk buede.  Da forskellen på en 

syntetisk og ubehandlet sten kan være mange tusinde, ja endda millioner af kroner, er det bare 

ikke noget en gemmolog må tage fejl af.  

Denne type nåle-indeslutninger vil normalt være så små, så de ikke kan ses i de fleste ædelsten. 

Med mindre, selvfølgelig, at du går rundt med en dark-field-lup i lommen og viser til dine venner.  

Til venstre kan du se på billedet, der er 

forstørret 30x, at disse nåle er ret markante 

at se (#1) og udvidet med tre dimensionalt i 

stenen (#2), som vist på billedet. 

 

 

 

 

 

Nogle indeslutninger viser nogle interessante indblik i dannelsen af stenen.  



Stenen nedenfor viser resultaterne af meget små inkluderede krystaller, der forårsager intern 

belastning i stenen og får stenen til at sprække. Denne sprække er delvist helet, efterhånden som 

krystallet voksede og har efterlagt det område, som du kan se nedenfor og ved pilen på den andet 

billede nedenunder. At studere indeslutninger er en fascinerende rejse ind i den indre struktur af 

ædelsten. Det er en skam, at vi ikke har mulighed for at gå dybere ind i dette emne her. Men dette 

emne er et livs lang studie. Indtil da, så lad os kigge på et par stykker mere, som vi har til rådighed. 

 

 

 

#1 viser en sprække, der er vokset sammen. 

 

 

 

 

 

 

 

Pilen viser et nærbillede af området 

 

 

 

 

I nogle tilfælde kan man se indeslutninger og undre sig over, hvad den eventuelle indvirkning ville 

være på den normale slitage fremover. For det meste er alt, hvad der kunne ske med en sten på 

grund af indeslutninger, allerede sket i løbet af de millioner af år, siden den blev dannet, og helt 

sikker under den hårde periode, hvor den undergik slibningsprocessen. Men der findes 

indeslutninger der belaster og stresser strukturen i stenen og gør den svag ved tryk. Det kan 

betyde at når stenen fattes i et smykke kan den splittes. mere om det senere. Typen af 

indeslutninger kan ofte afgøre oprindelse. Af denne og mange andre årsager , bør du fortsætte 



med at studere indeslutninger via de mange fremragende ressourcer i form af bøger, der findes 

om dette emne.  

Nedenfor vises nogle gode eksempler af nogle interessante indeslutninger. For eksempel kan man 

se indeslutninger i billedet nedenfor i en granat. Nogle er runde, mens andre har en mere 

rektangulær form. Det, som du kan se i #1 nedenfor, er gasbobler, som rent faktisk indeholder lidt 

gas from det miljø, som denne granat blev dannet i. Den rektangulære form i #2 er en lille 

inkluderet krystal. Man kan normalt skelne gasbobler fra inkluderede krystaller ved at kigge på 

formen. Skarpe kanter, som du ser her, vil normalt være inkluderede krystaller.  

Lad os kigge på nogle flere typer af indeslutninger, inden vi går videre til andre områder .... 

Brasiliansk smaragd 

Idet den er ret kendt for sine mørke 

indeslutninger, har brasiliansk smaragd nogle 

spændende indeslutninger, som er vist til venstre. 

De mørke pletter er faktisk mica-indeslutninger. 

Hvis du bemærker den hvide form ved #2, er dette 

på overfladen. Det er et lille hul, der er fyldt med 

olie, og olien er begyndt at sive ud. Denne olie er 

påført stenen efter slibning for at beskytte 

overfladen og gøre stenen smukkere.  



Næste billede viser typiske indeslutninger i colombianske smaragder. Det kaldes 3-fase 

indeslutninger. 

Her er en 30x forstørrelse af 3-fase indeslutninger i en colombiansk smaragd. Disse indeslutninger 

er rester af det forhistoriske saltvandshav, der fandtes, hvor smaragderne blev dannet. Bemærk 

sammensætning af indeslutningerne.  #1 saltkrystal, #2 flydende saltvand og #3 gasboble, der 

udgør de 3-faser af indeslutningerne.  

Nedenunder kan du se en mærkelig én. Denne inklusion i tanzanit ligner fuldstændigt et laser-

borehuld i en laserbehandlet diamant. Men det er faktisk en naturlig inklusion i tanzanit, som har 

gjort, at mere end én begynder-gemmolog har kaldt stenen "laser-boret". 



 

Naturlig indeslutning i tanzanit 

 

 

 

 

Og til sidst: Til højre har vi en rubin, 

der er så tungt inkluderet, at den bare 

ser massivt rød ud, som du kan se på 

billedet neden under. Denne sten har 

en ret pæn rød farve, men har så 

mange indeslutninger, at den ser 

opak ud.  

 

 

 

 

Men under forstørrelse.......Du kan 

se ved #1, at stenen har områder, 

der er transparente. Det betyder, at 

du faktisk kan se igennem den. 

Baseret på #2, kan du se, at stenen 

har så mange indeslutninger med et 

slags slør af indeslutninger, at den 

næsten er uigennemsigtig uden 

forstørrelse. På grund af kroms 

egenskaber i ædelsten vil næsten 

alle ædelsten med krom være 

medium til meget inkluderede.  

 

 



Som f.eks. smaragd, lyserød turmalin og Burma rubin. Men sjældent i den grad, som du kan se på 

rubinen ovenfor.  

Og til sidst så lad os tale lidt om belastning. 

Indre belastning er en egenskab, som du skal 

kigge efter, når det er i sammenhæng med en 

revne i stenen. Belastning i en sten er et 

område, hvor krystallet enten er revnet på 

grund af spændinger, eller et sted hvor der 

kunne opstå en revne. Af denne grund skal du 

være klar over, hvordan en belastning kan se 

ud.  

Her kan du se en ret pæn alexandrit. Bemærk 

det runde mønster i stenen og den lette 

farvning i det område. Dette er en område 

med intern belastning i stenen. Og den vil 

kunne gå i stykker her under 

indfatningsprocessen. Den vigtige pointe her 

er igen, at du skal kigge på stenen både i 

transmitteret lys og med mørkt baggrundslys, 

og fra forskellige vinkler. Hvorfor? Se næste 

billede .... 

Her kan du se belastningsfarverne tydeligt. Denne regnbueeffekt vil altid være in meget stærk 

indikation af, at du har en sten med betydelige indre spændinger, som kan forårsage, at stenen går 

i stykker, når man presser en grab ned på den under indfatningsprocessen.  



Lad os kigge på det næste billede.... 

 Her er et 30x mikrofoto af belastningen, der ret tydeligt viser spændingerne inde i stenen. De små 

spændings-revner rækker ud over det belastede område, og det kunne – ikke vil, men kunne – 

gøre, at stenen går i stykker under indfatningsprocessen. Noget, som man bør være på vagt 

overfor, når man køber farvede ædelsten.  

Dette var det generelle overblik af de praktisk aspekter af graduering af klarhed i farvede 

ædelsten. Hvis du husker på niveauerne af klarhed og læser mere om karakteren af indeslutninger, 

så vil du ikke få problemer med at træffe gode beslutninger ved køb af farvede ædelsten. Lad os 

nu, i næste lektion, give os tid til at kigge på nogle af de mere usædvanlige sten, som du måske 

støder på. 
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