
Det var ikke noget med en pigedrøm om at være 
omgivet af diamanter i hverdagen, der drev Kate-
rina Pitzner ind i diamantbranchen, men derimod 
hendes fars fortrolighed en dag i barndommen.

”Jeg var 17 år, da han en dag, hvor jeg var 
hjemme på weekend fra Herlufsholms Kostskole, 
ville vise noget særligt. Han tog et maleri ned fra 
væggen, og bag det tog han en æske frem, der in-
deholdt en enkel ring med en fem karats sten af den 
fineste kvalitet. Han sagde, at det var hans livsfor-
sikring, hvis noget gik galt,” siger Katerina Pitzner 
og forklarer, at det ikke var sådan, at hun blev helt 
betaget af stenen, for smykker siger hende ikke så 
meget, men det, at det kunne gå galt for hendes far, 
og at den lille sten kunne redde familien satte sig 
alligevel spor hos hende.

Mange år i branchen – med en afstikker
Så meget spor, at hun begyndte hos Klarlund, hvor 
hun skulle være tre måneder, men blev ti år. Hun 
blev mere og mere fascineret af diamanter, men 
stadig ikke som smykker, og fandt ud af, hvor meget 
hun ikke vidste om diamanter, og hun lærer stadig.

”Efter den tid havde jeg brug for at prøve noget 
andet og blev uddannet som erhvervspsykologisk 
rådgiver, men for fem-seks år siden vendte jeg til-
bage til diamantbranchen, som broker uden butik 
og varelager, med udfordringen at finde den rette 
kvalitet til den rette pris, fortæller Katerina Pitzner. 
Hun tilføjer, at det kan være svært at forstå det der 
med diamanter, hvor der findes to hovedkategorier: 
de rå og de slebne diamanter, som er to helt forskel-
lige produkter med forskelige mekanismer.

Investeringsdiamanter er en særlig verden
Ifølge Katerina Pitzner er det ikke et problem at 
være kvinde i denne mandsdominerede verden, 
hvor arbejdet ofte går i arv fra far til søn eller onkel 
til nevø. Her gælder en række uskrevne regler, som 
man hurtigt lurer af, og så er det med at tænke sig 
om, når man møder nye mennesker – er de orto-
dokse og må ikke give hånd til en kvinde? Ellers 
handler det meget om at have kompetencer og 
selvfølgelig penge til at købe. Det er der respekt for, 
uanset køn.

”Det med investeringsdiamanter er noget andet 
end diamanter i smykker. Investeringsdiamanterne 

findes der ikke særlig mange af, og mens 80 procent 
af verdens diamanter handles i Antwerpen, så findes 
investeringsdiamanterne forskellige steder i verden, 
hvor man skal have dem tilsendt fra og ikke mindst 
se papirerne. Investeringsdiamanter skal gerne have 
begge dele – både performe som sten og have fine 
papirer, der dokumenterer en præcis certificering,” 
forklarer hun og nævner en specifik kunde hun har 
lige nu. Han har et budget på en million kroner – dia-
manter handles altid i dollars – og Katerian Pitzner 
har nu kigget i et par måneder. Nu har hun fundet 
en relevant sten i Tel Aviv. Den har den rette pris og 
papirer, men nu skal hun se den fysisk:

”Jeg glæder mig som sædvanlig til at se stenen, 
og så handler det selvfølgelig også om kundens exit-
dato, skal den sælges om et halvt år eller bare ligge?”

Smykkediamanter mest for glædens skyld
Smykkediamanter er en helt anden verden. Ifølge Ka-
terina Pitzner er der omkring 16000 forskellige kvali-
tetsmuligheder, og der er stor forskel på stenene. Er 
det en god forretning? Ja, det kan det godt være, men 
det handler om, hvad man har givet for den.

”Jeg vil ikke anbefale nogen at købe et diamant-
smykke i detailhandlen for at tjene penge på det, 
men jeg har både mødt folk, der har haft et smykke i 
tyve år og er overrasket over, hvad det er værd i dag 
og omvendt folk, der er forbavsede over, at deres 
smykke ikke koster mere i dag. Når man køber en 
investeringsdiamant kan man altid vælge at sætte 
den i et smykke og dermed have glæde af den,” 
fortæller hun.

Kunderne er velinformerede
Katerina Pitzners kunder er typisk professionelle 
investorer, der vil sprede deres investeringsporte-
følje. Ofte forretningsfolk over 35 år, der har skabt 
en forretning.

”Det er feinschmeckere med en forretningssans, 
som er godt informeret, inden de henvender sig til 
mig. Der er det med diamanter som investeringsob-
jekt, at de kræver viden. Der er flere, som har for-
søgt med noget puljeinvestering med diamanter, 
men jeg har sagt nej, for jeg mener, at mange kun-
der gør det for sikkerheden, lige som min far gjorde, 
og det handler også meget om tillid. 

Jeg kender til gengæld intet produkt, der er fy-
sisk uforgængeligt, intet fylder, har samme værdi 
globalt, kan forsikres og er steget så meget inden 
for de seneste ti år, som diamanter” siger Katerina 
Pitzner og tilføjer, at det kræver ekspertviden.

Investeringsdiamanter
Det kræver viden at investere i diamanter. Katerina 
Pitzners sælger smykker fra omkring 10.000-15.000 
kroner og investeringsdiamanter fra en million kro-
ner og opefter.

Prisen på investeringsdiamanter er ifølge Kateri-
na Pitzner steget med omkring 100 procent de sene-
ste ti år – og det er forsigtigt sat, understreger hun.

Prisen og omfanget af handlen med diamanter 
følger de globale konjunkturer, og Katerina Pitzner 
lægger ikke skjul på, at gode tider med stigende 
boligpriser og driftig verdenshandel er gode tider for 
investeringsdiamanter.

En af fordelene ved branchen med investerings-
diamanter er, ifølge Katerina Pitzner, at der ikke er 
så meget snik snak. Stenen er som der, og er man 
enig om prisen eller ej? Længere er den ikke.
Når der siges ’Mazal’ ved en diamanthandel, er 
handlen uigenkaldeligt indgået – det kan både være 
personligt, over Skype eller på sms m.m.

Diamanter i smykker
Smykker med diamanter er en helt anden verden 
end investeringsdiamanter. De kan være smukke, 
men der er overvældende mange forskellige kva-
liteter. Forhandlerne skal også tjene til huslejen og 
medarbejderne, så det handler meget om, hvilken 
pris, man har købt den til.

Man kan sagtens være heldig med et diamants-
mykke og tjene penge på det over tid, men man skal 
mest købe det for at kunne gå med det og glæde sig 
over det – det kan man jo også bruge sin investe-
ringsdiamant til…  

ER DIAMANTER 
PIGENS BEDSTE VEN?

KATERINA PITZNER ER EN AF VERDENS ENESTE KVINDELIGE DIAMOND BROKERE 
– MEN DET GENERER HENDE IKKE OG GIVER INGEN PROBLEMER MED ARBEJDET, 

DER STADIG FASCINERER HENDE EFTER 18 ÅR I BRANCHEN
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