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Diamantjægeren er en inspirerende og personlig fortælling, af den karismati-
ske danske erhvervskvinde Katerina Pitzner, som er verdens eneste kvindelige 
diamond broker.

Charmerende og levende inviterer Katerina Pitzner læseren med ind i 
diamanternes glitrende unikke verden. Et mangfoldigt og fascinerende per-
songalleri lines op, lige fra hendes veninde – en saudi-arabisk prinsesse – til 
den legendariske jødiske diamanthandler Eddy Elzas, der ejer The Rainbow 
Collection, en berømt samling af 300 farvede diamanter. 

Der gives et dybt og nuanceret indblik i en lukket verden, som det kun er få 
forundt at møde. Her trives de mest utrolige myter, som kan påvirke prisen på 
diamanter. Katerina Pitzner fortæller hudløst ærligt og nøgternt om at komme 
alt for tæt på en betændt bedragerisag, der involverer en præst i Vatikanet.
 
Bogens intro er historien om ’Diamanten i pengeskabet’. Da Katerina Pitzner 
er 17 år, viser hendes far Axel Pitzner hende familiediamanten. - Den skal være 
min livsforsikring. Hvis alt andet går galt, har jeg den, siger familiens patriar-
kalske overhoved til sin datter. Katerina vrister sig over en årrække fri af sin 
fars dominans og finder sin helt egen vej som professionel diamanthandler. 

Hele hendes usædvanlige historie rulles ud – uden omsvøb. Fra barndommen, 
til i dag hvor hun er en moderne karrierekvinde og mor til fire børn. 

Den danske diamantdronning må gå mod strømmen og konstant bevise 
sit værd i en verden, hvor man kun overlever, hvis man besidder en hardcore 
målbar viden om diamanter og har skarpe forhandlingsevner.

Herudover fokuserer bogen indgående på, hvordan man køber og sælger 
diamanter, ligesom den giver  gode råd og konkret viden om, hvad der præcist 
gør en given diamant særlig attraktiv. 
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- Kom, så skal jeg vise dig noget …
- Hvad?
- Noget, der glimter …

Da jeg var 17 år, havde jeg ingen anelse om, at en diamant kunne 
anses som en investering eller endda direkte som en slags økonomisk 
forsikring.

- Vil du se noget helt særligt?, spørger far.
Jeg nikker, og han rejser sig fra sit pompøse mahogniskrivebord i 

herreværelset på Solhøjgaard, hvor vores familie med ham som den 
dominerende patriark har boet i en årrække. Værelset er fars domæne. 
Her føler han sig vel tilpas, blandt jagttrofæer, lædersofa og med den 
daglige Berlingske Tidende som trofast følgesvend – uden utidig ind-
blanding fra en i hans øjne alt for ofte uduelig omverden. 

Jeg er på hjemmeweekend fra Herlufsholm Kostskole, hvor jeg bor 
og går i gymnasiet.

Han går ud af herreværelset og stopper på vej op ad trappen til stuen. 
Her løfter han et af malerierne ned og åbner det indbyggede pengeskab.

- Jeg har købt en diamant, siger han.
Han åbner en æske med en kæmpe sten, 5 Carat, indfattet i en ring. 

Imponerende.
- Hvem er den til?, spørger jeg.
- Den er ikke til nogen, Den er min livsforsikring. Hvis alt går galt, 

har jeg den.
Jeg tager stenen, vender og drejer den, kigger op på ham. En flig 

af en ny verden åbenbarer sig. Kan det være muligt, at noget kan gå 
galt for min far? Og hvis det endelig går galt, kan sådan en diamant 
være redningen? Svarene, jeg finder, er en del af en ny erkendelse.  
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At studere en diamant er som at få et kig ind i evigheden. Med sine tre 
til fire milliarder år bag sig er den en kilde til visdom; sikke historier den 
ville kunne fortælle. Mennesker har altid købt diamanter og gemt dem 
til dårligere tider. De er unikke, smukke og værdifulde, og mens alle 
mennesker vil forgå, vil diamanterne eksistere for evigt. Vi kan derfor 
i virkeligheden aldrig eje en diamant – vi kan kun have den til låns.

Tidligere har jeg aldrig interesseret mig synderligt for smykker, 
men min fars nyerhvervede sten lagrer sig i mig. Jeg får ubevidst skabt 
nogle nye nervebaner, selv om jeg på det her tidlige tidspunkt ingen 
anelse har om, at min egen karriere netop kommer til at udspille sig i 
diamanternes myteomspundne verden.
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Ikke to diamanter er ens. Alle har sine helt egne kendetegn.



’Går den, så går den 
– går den ikke, så går 
den nok alligevel’ 
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Sådan sagde min far ofte, når han havde problemer. Eller som han også 
sagde: - Der findes ingen problemer  –  kun udfordringer.  Det er en 
indstilling, jeg har taget til mig. Jeg har en uforfærdethed i forhold til 
at kaste mig over udfordringer, både i mit private liv og i min karriere.  
Faktisk er jeg meget tryg ved at være til. Nogle siger til mig, at jeg ud-
viser en bemærkelsesværdig psykisk sejhed og udholdenhed, og måske 
er det sandt, men for mig handler det nu mest om at afdramatisere 
problemerne og spise elefanten en bid af gangen. 

Da jeg var barn, lå jeg næsten hver aften i min seng og fantaserede 
om, hvordan det ville være, når jeg blev voksen, og livet for alvor be-
gyndte. Det at være barn betragtede jeg som en slags rasteplads, hvor 
jeg fordrev tiden, indtil mit rigtige liv begyndte. Jeg fantaserede om den 
store grad af frihed og evige lykke, jeg ville opleve, når jeg blev voksen. 
Jeg havde allerede dengang stillet universet nogle store eksistentielle 
spørgsmål og følte mig i virkeligheden lidt malplaceret på jorden. Jeg 
troede, at der var noget galt med mig og begyndte allerede som 16-årig 
at læse Freuds psykoanalyser i håb om at finde en forklaring på min 
manglende tilhørsfølelse.

Da jeg var 20 år, lå jeg stadig i min seng og fantaserede, inden jeg 
faldt i søvn, og temaet var det samme; hvor godt mit liv ville blive, 
når jeg en dag langt om længe var helt fri og havde skabt et firma, 
familie og succes. Da jeg så havde skabt et relativt succesfuldt firma 
og familie, og var blevet 35 år, forestillede jeg mig fortsat, hvordan 
livet ville blive, når alting ændrede sig, og jeg virkelig var faldet til 
ro og oplevede frihed og lykke. Det var, som om alting indtil nu 
havde været en generalprøve. Stadig ventede jeg på, at min fantasi 
om det perfekte liv gik i opfyldelse, og undervejs forsøgte jeg efter 
bedste evne at udfylde det tomrum, der ofte fyldte mig og larmede 
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så overdøvende, at jeg ikke kunne holde mig selv ud. Hele tiden 
var jeg på vej. 

I dag oplever jeg så at være trådt i karakter som menneske og be-
høver ikke længere at forestille mig og længes. Nu ved jeg, at jeg rent 
faktisk ER fri og ved præcis, hvad der gør mig glad. Det betyder ikke, 
at alt er fuldkomment, det betyder blot, at jeg har besluttet at se ud 
over det, der opleves ufuldkomment.

Jeg har også lært, at succes ikke er nøglen til et lykkeligt liv. Lykke 
– eller glæder – er nøglen til succes. Hvis du elsker, det du laver, vil 
du være succesfuld, og jeg er så privilegeret, at jeg elsker, hvad jeg 
beskæftiger mig med! Men det har været en lang rejse at nå hertil. 

De færreste, der har medvind i livet og karrieren, har altid været privile-
gerede, og det er heller ikke tilfældet for mig. Ethvert menneskes historie 
er også en del af en families historie, og da jeg i denne bog har valgt at 
fortælle ærligt om min karrierevej og nuværende karriereliv, der bygger 
på min passion for diamanter og diamanthandel, må jeg først gå et skridt 
tilbage i tiden – til dengang hvor jeg endnu var undervejs. Til en utryg 
barndom. En barndom jeg heldigvis har haft modet og styrken til at lære af. 

Udadtil ser det hele fantastisk ud  
Jeg vokser op på den store lystejendom Solhøjgaard i Nordsjælland med 
indendørs svømmepøl, 4 stuer ensuite og heste. Der er et rideanlæg, 
som far, til min mors og mine ærgrelser, har fyldt med landbrugsma-
skiner. Vi har en stor grund, omkranset af marker med kilometer lange 
hvide hegn, holdt hvide af os børn, der maler dem for 10 øre planken. 
Jeg har 3 brødre, 1 halvsøster og 2 halvbrødre, jeg vokser op med de 
3 førstnævnte. 

Min far Axel Pitzner er en succesfuld og dygtig forretningsmand, der 
frem til sin død i 2005 har opbygget et fantastisk forretningsimperium 
indenfor smykker, ure, stilladser, biler, ejendomme og meget mere. 
Han er selfmade inden for business, opvokset i en beskeden familie i 
Herlev, uddannet landmand, cand.agro. og har en skarp næse for at 
fange tidsånden og igangsætte lukrative forretninger. Han interesserer 
sig for biler og etablerer i begyndelsen af 1950’erne et mindre biludlej-
ningsfirma med to folkevogne. I 1958 grundlægger han Pitzner Auto, 
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som i starten af 1990’erne har tusindvis af udlejningsbiler rundt om i 
Europa. Min far opkøber også Trifolium Frø, som han driver sammen 
med sin bror, indtil broren sælger sine aktier. Han har talrige ejen-
doms- og investeringsprojekter i København, køber juvelerfirmaet Povl 
Klarlund og grundlægger Axel Pitzner Fonden, som støtter land- og 
skovbrugsfaglig forskning. 

Den dag i dag er Pitzner Gruppen paraplyvirksomhed for en række 
mindre firmaer, blandt andet VMC Pitzner der leverer materiel til entre-
prenør- og byggebranchen, og Corona Materiel der udlejer lastbiler, lifte og 
trailere til mindre og mellemstore virksomheder i og omkring København. 

Mine forældre træffer hinanden på galopbanen; et naturligt møde-
sted for min mor der opdrætter galopheste, og min far der også er glad 
for heste. Min mor, der lever endnu, er en skønhed uden sidestykke. 
Hun har altid haft et spansk udseende med langt glat kulsort hår og 
meget smukke klassiske træk. Hun har som ung danset ballet på Det 
Kongelige Teater og vælger senere at undervise i gymnastik og ballet 
og siden at være hjemme med sine heste og børn. Vi oplever, at hun 
altid er vellidt og respekteret på trods af, at jeg ofte opfatter hende 
som distanceret og lidt trist. Hun har for vane, som så mange andre 
kvinder har, at bruge stilheden som våben.

Udadtil ser vores familieliv helt fantastisk ud, men indadtil er der 
disharmoni. For min far er en charmerende tyran, der det meste af 
mit liv også er dybt alkoholiseret og til tider voldelig. Min mor virker 
lidt som om, hun har taget mentalt afstand fra det hele. Jeg tænker, 
at hendes måde at overleve på er at fordybe sig i livet med sine heste. 

Vi børn lever også i vores egen verden, som børn nu gør på den tid, 
men vores mor og far sætter alligevel deres tunge aftryk i vores liv, selv 
om jeg ihærdigt forsøger at tilbringe det meste af mine vågne timer 
hos min dejlige hest i stalden eller på de marker, der giver mig et rigtig 
godt frirum. Det er på mange måder befriende skønt at vokse op på 
landet, især fordi jeg langt fra er en forsigtig stillesiddende pige, der 
sysler med perleplader. Udelivet er ganske enkelt helt fantastisk, for 
jeg har god plads til at folde mig ud med drengelegetøj som biler og 
Action Man. Sammen med mine storebrødre laver jeg bomber i haven 
og brænder modelfly af. Vi leger cowboy og indianere, har en åben 
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Citroen Mahari, som de voksne bruger til jagt. Den må vi gerne køre 
i, så mine brødre ræser rundt på markerne, mens jeg galoperer uden 
saddel på hesteryg. Jeg følger med drengene, så godt jeg kan. Ingen 
skal beskylde mig for at være en tøsepige.

Min hjemmegående mor går meget op i at lære os at være ’ordentlige 
mennesker’. Hun lærer os, hvordan man opfører sig blandt andre, og 
hvad man gør og ikke gør, når man er et ’anstændigt menneske’. Vores 
familie er sådan en lille organisation, hun skal have til at køre. Det 
sørger hun for efter bedste evne.

Min far er som regel hjemme fra kontoret ved 18-tiden, mor står 
klar med middagen, og så skal vi børn ellers holde kæft og opføre os 
ordentligt. Der er meget disciplin. Far sidder for bordenden, og vi må 
absolut ikke tale eller grine ved bordet, og så går der selvfølgelig sport 
i at prøve at få hinanden til at flække af grin. Så sidder vi, ganske for-
sigtigt, og laver ansigter til hinanden, udvider næsebordene og forsøger 
at få hinanden til at krakelere.  Den dag i dag kan vi finde på at sidde 
der og udvide næseborene, hvis vi – mine brødre og jeg – er sammen til 
middag et sted. Det er helt åndssvagt; en lille befriende leg med spor 
tilbage fra vores barndoms krampagtige middage. Hvis far opdager os, 
får vi en skideballe, skal ordne hele køkkenet efter middagen og kom-
mer på hovedet i seng. Mor siger ikke noget, men ser opgivende ud. 

Nogle dage er min far værre end andre. Vi ved aldrig, om han kom-
mer hjem fra kontoret sød og venlig eller stærkt beruset. Man skal hele 
tiden vejre stemningen. Hvor er vi henne nu? Skal jeg smutte, være 
stille eller prøve at sige noget sjovt? 

Far bliver ikke mildere, da vi børn bliver voksne. Og mor bliver 
hverken gladere, varmere eller mere udadvendt.

Da jeg er 23 år og har fået min første datter, vil jeg – den stolte 
nybagte mor – vise hende til min far. Jeg kører op på gården, parkerer 
følelserne i bilen, det er sikrest, og går ind med min datter i favnen. 
Jeg har ikke hørt fra min far, da hun blev født. 

Far sidder i herreværelset, læser med avisen løftet op foran ansigtet.
- Hej far.
- Hvad vil du, spørger han og tager avisen lidt ned og så op igen.
- Hvad vil du?, gentager han bag avisen.
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- Jeg har ikke hørt noget fra dig – nu har du fået et barnebarn –  jeg 
vil gerne vise hende til dig.

- Nu har jeg set hende, svarer han stadig bag avisen.
- Hvad vil du mere?
- Jeg vil gerne invitere dig til barnedåben? 
- Sådan noget går jeg ikke til, det er ikke noget for mig.
Han læser videre. Jeg opgiver og går. 
Min far kom ikke til min ældste datters barnedåb.
Når du har en far med et voldsomt et temperament og en mor, der 

er afmægtig og synes fastlåst, gentager du enten deres mønster eller 
arbejder med dig selv og bruger erfaringen til at udvikle dig. Enten 
bliver du lige så uforudsigelig, uligevægtig og følelsesmæssigt afstum-
pet, eller også bearbejder du barndommen og skærper din indsigt i den 
menneskelige psyke. 

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at mine forældre altid har elsket os 
og villet os det bedste – ud fra deres opfattelse af, hvad det bedste er. 
Og jeg er heller ikke i tvivl om, at de har gjort deres bedste ud fra de 
forudsætninger, de har haft. Men det påvirker, når man som barn er 
blevet forfulgt af sin far med et jagtgevær og kniv, har været vidne til 
sine kæledyrs henrettelser i baghaven (ja, han skød rent faktisk to af 
vores elskede hunde), været udsat for overgreb af både fysisk og psykisk 
karakter, er blevet smidt ud hjemmefra som 13-årig og i øvrigt altid 
har fået at vide, ’at man er for meget og skal dukkes’, en snotunge, at 
man er dum, ustabil, utaknemmelig og møgforkælet. Så kan man godt 
blive en anelse frustreret og betvivle sit eget værd. Men dette har til 
gengæld også været den bedste forudsætning for at gøre mig fri og 
uafhængig i mit voksne liv. 

Der er rigtig mange kedelige episoder. Men jeg føler ingen bit-
terhed. Jeg er tværtimod taknemmelig for, at mine forældre har været 
så tydelige i opdragelsen af mig. Jeg ved præcis, hvad jeg vil tage med 
mig og give videre, og hvad jeg selv vil gøre anderledes. Relationen 
mellem mine børn og jeg skal være positiv, støttende og favnende, og 
de skal vide, at min interesse og kærlighed ikke er betinget af, hvordan 
de klarer sig eller begår sig.

I de første skoleår går jeg på Karlebo Skole – en sød lille landsby-
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skole med en enkelt klasse fra nul  til sjette klasse, som nogle af mine 
egne børn også har gået på. Jeg har det fint nok med at gå i skolen, 
men fritiden er alligevel langt mere dragende. I skolen bevæger jeg 
mig frem og tilbage mellem de nørdede, og dem der er in. Jeg taler 
med alle, og sådan har det altid været. Jeg har aldrig tilhørt en enkelt 
klike, har ikke lige så stort et behov for at være en del af fællesskaber, 
som andre mennesker har. Mange er meget travlt optagede af at være 
med i en bestemt gruppe. Sådan har jeg aldrig haft det. Jeg kan godt 
lide at stå lidt uden for og så stemple lidt ud og ind efter behov. Jeg 
plejer at sige, at jeg ikke forvalter min tid, men gør rigtig meget ud af 
at forvalte min energi, og jeg bliver så uendelig drænet, hvis det hele 
bliver for indspist og ensidigt. 

Mine forældre bliver skilt, da jeg er fjorten år. Da min mor for første 
gang lufter sine skilsmisseplaner for mig, spørger jeg hende, hvorfor 
hun ikke har forladt ham for lang tid siden, og hun svarer, at det er for 
vores skyld, at hun i så mange år har undladt at flytte. Hun mener, at 
det er bedre for os, at de er sammen end hver for sig? Jeg undrer mig. 

- For vores skyld? Det er da netop for vores skyld, at du skal tage 
dit gode tøj og gå. Så kunne vi måske have haft en mere afbalanceret 
hverdag. Men min mor er ikke ene om overbevisningen, at det er 
bedre, at mor og far er sammen ’for børnenes skyld’. Det er en generel 
overbevisning hos mange, især fra den generation.

Min mor er flyttet til Liseleje i slutningen af min niende klasse, 
og jeg får konstateret mavesår – i hele niende klasse er jeg meget syg. 
I de ældste skoleklasser går jeg i den katolske skole Niels Steensens 
Gymnasium på Jagtvej, fordi min mor er katolik og mine brødre og 
jeg er katolsk døbt. Hver morgen tager jeg bussen klokken 06.49 for at 
komme ind til byen til tiden, det er helt tåbeligt, at jeg skal gå derinde.  
Den tur slider på mig. Jeg husker med gru den lange tur med bussen 
fra Nordsjælland til København og tilbage igen hver dag, ledsaget  af 
en konstant og enerverende smerte. 

Min mor er flyttet, da jeg igen en dag bliver ramt af de ulidelige ma-
vesmerter. Jeg ligger og kryber sammen hjemme på badeværelsesgulvet, 
og min far ringer til lægevagten. Han dukker op, undersøger mig og siger 
med en beklagende stemme: - Jeg kan ikke udelukke, at det er mavesår. 



3g 1988 på Herlufsholm. Her i min skoleuniform. Elskede det sted.
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De fleste forældre ville i den situation holde støttende om deres barn, 
men sådan er min far jo ikke. Han begynder i stedet at råbe til lægen.

- Hvad fanden i helvede, taler du om, er du dum eller hvad, kan 
du så forsvinde.

Jeg får symptombehandlet mavesåret i nogle år, men medicinen 
helbreder ikke, og især hvert forår og efterår er det rigtig svært. Nu 
tror jeg ikke på tilfældigheder, men en dag, da jeg er 22 år, sidder jeg 
i udlandet og læser ’tilfældigvis’ et blad med en artikel om, at mavesår 
ofte er fejlbehandlet, idet den udløses af bakterien Helicobacter Pylori 
og derfor skal behandles som en bakterie med blandt andet antibiotika. 
Så går jeg hjem til min læge og får udskrevet en recept på medicin. 
Det betyder, at jeg bliver rask og har været det lige siden.

Ro, regel og retning
Jeg begynder på Herlufsholm Kostskole, da jeg er 15 år, og jeg elsker 
det. Der er frihed. Der er fred. Der er ingen dramaer, ingen der pludselig 
begynder at råbe og skrige. Jeg har det for første gang i min barndom 
meget trygt, for alt er styret af klokken, det er dejligt forudsigeligt. 

Forudsigelighed! I dag skal det ikke være for forudsigeligt, så keder 
jeg mig. Men på det tidspunkt har jeg brug for roen. Og så har jeg det 
da også helt vildt sjovt og knytter nogle ubrydelige bånd – et solidt 
netværk – der holder den dag i dag.

Der er på det tidspunkt lidt den ånd på Herlufsholm, at jo mindre 
du laver, jo mere cool er du. Det handler om at SUMPE, det vil sige 
at sidde og hænge på et hummer og bare være sammen. Men der 
er da et par fag, jeg falder pladask for. Fransk og Oldtidskundskab!  
Især Oldtidskundskab med Iliaden og Odysseen er fascinerende. 
Ham Latin-Olsen, som vi har meget respekt for, er dybt optaget af 
Oldtidskundskab, og når han står der og læser versefødder op – at se 
ham stå og være fuldstændig opslugt – det smitter os, også selv om vi 
dybest set ikke fatter en brik af teksten.  Vi fornemmer dog, at det er 
storslåede fortællinger, og da jeg støder på muserne, der underholder 
Zeus og Hera, og lærer om teatrets muse Thalia, da beslutter jeg, at 
hvis jeg nogensinde får en datter, skal hun hedde Thalia. Og sådan 
bliver det. Min første datter bærer dette smukke navn.
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I de ældste gymnasieklasser går det for første gang op for mig, at 
jeg har en vis indflydelse på folk. På Herlufsholm er der en tradition 
med Fugleskydning. Det er en dag, hvor man åbner skolen for familie 
og venner og skyder efter træfugle med bue og pil. Ved den lejlighed 
udnævner eleverne fra tredje g.  en såkaldt regering, og samtidig ud-
peger de såkaldte undersåtter fra de yngre klasser. Undersåtterne bliver 
for eksempel pilehentere, ølhentere og skopudsere. Det højeste embede 
i regeringen er statsministerposten, lige efter følger ministerfruen, og 
det er mig, der bliver valgt til ministerfrue. Folk har åbenbart fidus til, 
at jeg har en vis portion mod, bestræber mig på at være hensynsfuld 
og samtidig ikke gider at høre på folks vrøvl og sladder. 

Så årene på Herlufsholm bekommer mig vel. Jeg holder af tra-
ditionerne, disciplinen, freden og friheden.  Indimellem kan der 
komme et surt opstød fra min far; som regel via et telegram. Men 
det er langt nemmere at kapere ham her på afstand end at bo sam-
men med ham.  Selvom han er let antændelig, bliver han nu hurtigt 
god igen, og hvis han en sjælden gang har lidt dårlig samvittighed, 
forsøger han at gøre det godt igen. Det prøver han blandt andet på 
en fredag formiddag.

Midt i historietimen denne fredag inden efterårsferien banker det 
på døren til klasselokalet, og en kontordame overrækker et telegram 
til mig. 

Der står:
Til min datter stop
Jeg har forstået på det dumme godskontor, at du har ferie i dag fra kl. 
14:00 stop
Derfor har jeg arrangeret, at en limousine med flag kommer og henter dig 
stop
Du kan bede den venlige chauffør om at køre dig hen, hvorend du ønsker stop
Kærlig hilsen far stop

Jeg ser straks muligheder … ’Du kan bede den venlige chauffør om at 
køre dig hen, hvorend du ønsker’… Jeg ved jo godt, at min far forventer, 
at jeg reagerer ved at blive rørstrømsk og blød i knæene og beder om 
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at blive kørt hjem til ham. Men ærlig talt – det synes jeg ikke, han 
fortjener. Jeg kan slet ikke vente, til det ringer ud, for jeg har fået en 
genial idé. Jeg spørger en håndfuld af mine bedste venner, om de vil 
med til Tyskland for at købe toldfrie varer. Der er to, som slår til, og 
den venlige chauffør kommer ud på en længere tur … Unødvendigt at 
nævne, at det tager en rum tid, før jeg igen taler med min far.

Fyret af far
Efter gymnasiet begynder jeg at arbejde i min fars virksomhed Pitzner 
Auto i Københavns Lufthavn – her er jeg i tre måneder. Jeg overtager 
en af mine brødres slidte 52 kvadratmeter store lejlighed i Classens-
gade på Østerbro, hvor vinduerne er så rådne, at jeg må binde dem 
sammen med de navnebånd, der er syet ind i det tøj, jeg har med  fra 
Herlufsholm. Jeg har seng, stereoanlæg og højtalere – intet andet. Men 
jeg elsker det! Langt om længe er jeg helt mig selv.

Så tager jeg til Paris på Sorbonne Universitet og læser samfundsfag – 
men det bliver mest til at leve og nyde livet og lære det franske sprog i 
praksis, mere end på en skolebænk. Jeg er i denne byernes fantastiske by 
i halvandet år, og en dag spørger min far, om jeg vil til Luxembourg og 
arbejde i den afdeling af hans biludlejningsfirma, der er nøglepunktet 
for hele Europa. 5.000 biler skal styres, og jeg er en hårdtarbejdende 
Station Manager  i lufthavnen. ALTID har jeg været glad for at arbejde 
igennem. Heller ikke dengang er der forskel på job og fritid.

Men efter halvandet år får jeg fyresedlen. Af min far der ganske 
enkelt ikke kan lide min kæreste Philip, der arbejder i firmaets 
downtown office.

Det er en ganske almindelig arbejdsdag på lufthavnskontoret, og 
uanmeldt kommer far på besøg. 

- Hej far, sikke en overraskelse.
Han går lige til sagen.
- Du må se at få bragt forholdet til ophør. Vi ser ikke så gerne, at 

medarbejdere har personlige relationer til hinanden.
Jeg tier. 
- Er det forstået, gentager han, og jeg undlader igen at svare. 
Da jeg efterhånden kender min far rimelig godt, fortæller jeg min 
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kæreste om  fars besøg og advarer ham om, at han nok skal forvente 
snart at blive fyret, hvis han bliver ved med at se mig. Philip, en pligt-
opfyldende medarbejder der taler seks sprog, tror ikke, det går så vidt. 
Men efter en måneds tid bliver han afskediget.

Herefter går der yderligere en måned, og min far kommer på endnu 
et uanmeldt besøg. Denne gang siger han: - Du vil blive bedt om at 
forlade din stilling i dag. Vi kan ikke bruge en medarbejder, der ikke 
lytter til råd og anvisninger. Du vil blive kaldt ind på hovedkontoret 
senere. Så vender han sig om og går. 

På hovedkontoret sidder den lokale direktør og ser brødbetynget 
ud, for han er jo glad for mig. Jeg arbejder dag, nat og weekender, er 
servicemindet, hurtig, alt i alt en god loyal medarbejder. 

- Hvad er det, der foregår? Du er ved at afskedige en af firmaets 
mest loyale medarbejdere, raser jeg. Han kigger ned i bordet, ved vist 
ikke, hvad han skal sige, så jeg fortsætter med enetalen.

- Her er nøglerne, men lige inden jeg går, så orienter min far om 
reglerne, for jeg tror ikke, han kender til dem. I må ikke fyre mig uden 
varsel, så jeg stævner Jer.

Langt om længe får direktøren mæle: - Jamen, det er din egen far, 
vil De stævne deres egen far, siger han forskrækket. 

Jeg nikker, er ikke i tvivl, for sådan vil jeg ikke behandles. Det her 
er altså slet ikke fair. Jeg holder meget af jobbet og gør mig ekstremt 
meget umage med det. Er mig uhyre bevidst, at der stilles høje krav til 
mig, netop fordi jeg er ejerens datter. Jeg ønsker de andres respekt, og 
så må jeg være meget varsom og gøre mig endnu mere umage end alle 
andre. Derfor kommer jeg aldrig for sent, holder aldrig lange pauser 
og undlader at brokke mig. Alligevel bliver jeg fyret sort på hvidt.

Fyringen sker om fredagen, og om eftermiddagen er jeg sammen 
med en veninde, jeg ellers aldrig har tid til at se.

- AI Ansa Rent af car har brug for personale, fortæller hun, og jeg 
kontakter straks konkurrentens direktør – fortæller, hvem jeg er. 

- Det kan virke mærkeligt, men min far har fyret mig, fordi han ikke 
kan lide min kæreste, fortæller jeg ham, og mandag morgen starter jeg 
så hos AI Ansa Rent af Car, der ligger ved siden af Pitzner i lufthavnen. 
Her er uniformen rød, ellers er jobbet nøjagtig det samme. 
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Jeg når aldrig i retten. Jeg forhandler Pitzners lokale direktør ud 
af kniben ved at sige ja til et halvt års løn og fri bil i samme periode. 
Min far reagerer aldrig på jobskiftet, men råber sikkert en del, da han 
får kendskab til det.

Efter Luxembourg rejser jeg til London. Efter nogen tid kommer 
far på besøg og fortæller, at han netop har købt juvelervirksomheden 
Klarlund – en virksomhed jeg ikke kender noget som helst til, og da 
jeg vender hjem til København, 21 år gammel, tager jeg hul på det, 
der bliver min passion – at købe og sælge diamanter. 

At lære af sin barndom
Der findes ikke et liv uden forhindringer, problemer og kontroverser. 
Det er urealistisk at forvente en tilværelse, der er fuldstændig fredfyldt, 
men man kan vælge at bruge de forhindringer, der er og transformere 
dem til noget meningsfuldt. På den måde har vi mulighed for at ud-
vikle os og få en større forståelse for andre. Den smerte du mærker i 
dag, er den styrke, du mærker i morgen. I hver eneste udfordring er 
der indbygget en mulighed for udvikling.

Min dybe erkendelse er, at du nu engang har den familie og barndom, 
du har, og at du må og skal forlige dig med den. If life gives you lemons, 
make lemonade. Alt er jo aldrig helt surt, så tag det bedste med dig og 
træf et bevidst valg om at gøre noget anderledes end dine forældre i 
dit eget voksne liv. Sådan har jeg valgt at reagere på og med den til 
tider lidt barske opvækst, jeg har i min bagage.

Jeg har brugt kræfter og tid på at dykke ned i min barndom og i mine 
komplicerede familierelationer, men jeg har formået ikke at hænge for 
længe fast i fortiden, har været i stand til at tilgive, og så er jeg kom-
met videre. Fra jeg er 16 til 40 år læser jeg utallige selvhjælpsbøger, 
siger millioner af  affirmationer, deltager i et hav af selvudviklings - og 
healerkurser og tager en bred vifte af psykologi –og kommunikations-
prægede kurser og uddannelser, som alle er meningsfulde og givende. 
Jeg forstår i dag teorierne bag mine forældres adfærd (og min egen) og 
erkender, at jeg dybest set er et banalt eksemplar af menneskeracen, der 
heldigvis er begavet med en styrke og vilje til at lære af en barndom 
med megen drama og på den baggrund er blevet rigtig god til at vælge 



‘If life gives you lemons, 
make lemonade’
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mennesker og situationer fra, som ikke er støttende for mig. En sådan 
evne gør mit voksenliv mere værdifuldt.

Vi ER ikke kun vores historie, hver eneste dag er ny, og vi har, når 
vi er voksne, ALTID valget til at træffe nye og støttende beslutninger.

Tanker om at tilgive
Tilgivelse handler ikke om andre, tilgivelse handler om dig selv. Fortiden er 
forbi, og den kan vi ikke ændre, men vi kan ændre vores tanker om fortiden. 
Det er tåbeligt at straffe os selv nu, fordi en eller anden har såret os i fortiden.  
Tilgivelse har intet med foruretteren at gøre. Det handler om den, der tilgiver. 
Det er en gave til dig selv, der frigør den negative energi i dit system. Når 
du tilgiver, bliver du atter fri. Husk, at tilgivelse hverken er at viske det ud, 
der er sket eller at give foruretteren frit lejde. Det handler om dig, og hvad 
det gør ved dig at opretholde negativ energi i dit system. Selvom vi ikke kan 
spole tiden tilbage for at ændre på starten, så har vi valget til at starte fra 
nu af og skabe en ny slutning.

Der var engang to munke, der vandrede i Himalayas bjerge. Solen bagte 
fra en skyfri himmel. De var på vandring og var på denne tur underlagt 
en række hellige løfter, som ikke at tale, ikke at have kontakt med kvinder, 
at meditere på bestemte tidspunkter og at faste. Efter nogen tids vandring, 
da de var på vej hjem, ankom de til bredden af en flod med en meget stærk 
strøm. Her så  de en ung kvinde i knibe, som ikke kunne komme over. Den 
ene munk tøvede et øjeblik, inden han tog hende i armene, løftede hende op 
og bar hende gennem strømmen. Da de efter nogen tid kom gennem floden, 
over på den anden side af bredden, satte munken hende forsigtigt ned og 
fortsatte vandringen hjemad. Ved solnedgang vendte de hjem til klosteret, 
og dele af deres hellige løfter var nu ophævede. Munken, der krydsede floden 
alene, kunne ikke holde mund længere. Han begyndte at bebrejde sin or-
densbroder: - Du ved, at det er imod vores hellige regler at røre en kvinde. 
Du har brudt vores hellige løfte, hvor kunne du gøre det? Den anden munk 
svarede: - Jeg efterlod den unge kvinde ved flodens bred … bærer du stadig 
rundt på hende?

Det menneske du har allersværest ved at tilgive, er det menneske du har 
allermest brug for at tilgive
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At kunne sit 
håndværk
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- Hun skal ikke have noget for det, siger min far til den venlige ældre 
direktør Poul Bryld, da jeg 21 år gammel er til jobsamtale.

- Det kan vi da ikke, det er ulovligt ikke at betale hende noget.
- Jamen, hun kan jo ikke noget pigebarnet.
- Jamen.
- Så giv hende mindst muligt, hun skal dukkes, holdes nede. Det 

må du love mig.
Min far er betaget af ure og smykker, køber mange og ofte, og en 

dag spørger direktøren i hans yndlingsbutik, Klarlund, om han dog 
ikke vil købe hele forretningen. Det siger han ja til, og købet bliver 
en realitet i 1989. 

Klarlund tæller på det tidspunkt fem mindre butikker på fashionable 
adresser i København, og det er min fars forslag, at jeg kommer ind i 
min sommerferie for at snuse til branchen. Tilbuddet er ikke svært at 
tage imod – jeg er nysgerrig – og ønsker vel også dybest set at være 
en del af fars forretningsimperium igen.

Min fars hensigt med at dukke mig lidt ved jobsamtalen, formoder 
jeg, er positiv. Han er måske bange for, at de ikke vil kunne lide mig, 
hvis jeg fylder for meget. Om den strategi hjælper, tvivler jeg på, men 
jeg har det nu fra starten af rigtig godt hos Klarlund. Jeg er forretnin-
gens Benjamin og oplever det som et stort privilegium at lære faget 
i så tidlig en alder og af så fagligt dygtige mennesker, som er ansat i 
denne periode.

Hos Klarlund bliver jeg uddannet diamantgrader og smykkevaluar 
og siden indkøber. Jeg bliver oplært af ældre erfarne urmagere og gem-
mologer, og denne oplæring i diamanternes verden er i dag det solide 
faglige fundament for min forretning. Gemmologi handler om at un-
dersøge ædelstene, det vil sige at kortlægge ædelstenenes strukturelle, 



Klarlund er igennem næsten ti år mit livs omdrejningspunkt. 
Her er jeg (21 år) sammen med Rolex chefen og min far Axel Pitzner.
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krystallografiske, kemiske og fysiske egenskaber. Som gemmolog er du 
øvet i at identificere og adskille naturlige og syntetiske diamanter. Klas-
sificering og graduering af diamanter er også en del af gemmologien. 

Gemmologi er en forholdsvis ung videnskab, og i dag – i modsæt-
ning til da jeg blev uddannet – er det muligt at blive examineret som 
gemmolog. Men at have de ædle sten i hænderne, og så mange som 
muligt, er fortsat essensen i at udvikle sig til at blive klog på diaman-
ter. Hvordan formes, slibes og behandles stenene? Hvilke mineraler 
og i hvilke bjergformationer er netop denne sten dannet? Hvordan 
værdisættes en diamant? Sådanne spørgsmål kræver det mange års 
erfaring at kunne svare på. 

Diamanternes verden fascinerer mig, også da det lukkede og lidt 
hemmelighedsfulde jo altid har en sær tiltrækningskraft. Der er tale 
om en global milliardindustri, som er uhyre vanskelig at trænge ind i. 
Jeg læser og analyserer alt det om diamanter, jeg kommer i nærheden 
af. Men jeg finder hurtigt ud af, at nedskreven viden ikke hænger på 
træerne. Det her er en verden, du selv må erfare og trænge dig vej 
ind i. Diamanterne glimter og forfører, men det er ikke alle forundt 
at komme dem nær. Så sent som i 2011 udgiver det internationale 
managementkonsulentfirma Bain & Company en omfattende analyse, 
der betegnes som det allerførste mere seriøse skridt i at retningen af 
at skabe gennemsigtighed i diamantindustrien. 

Analysen The Global Diamond Industry  –  Lifting the Veil of My-
stery er sponsoreret af Antwerp World Diamond Centre og fortæller 
om de centrale aktører i den globale diamantbranche og især om de 
seneste 50 års forandringer, hvor blandt meget andet produktionen er 
ekspanderet fra det sydlige Afrika til Rusland, Australien og Canada, 
og hvor nye virksomheder og handelsmønstre er begyndt at påvirke 
markedet. Bain & Company er en seriøs kilde, men ganske uvildige 
kan de vanskeligt være, da de blandt andet tidligere har hjulpet De 
Beers – diamantvirksomheden over alle diamantvirksomheder  –  med 
at udvikle en ny strategi, der handler om først og fremmest at satse på 
at blive et eksklusivt brand. Men mere om det senere.
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