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ud af
det Blå
Wittelsbach diamanten, også
kendt som ”Den Store Blå Diamant”, har altid været en af de
store kendte blå diamanter,
som har betaget verden i århundreder. Siden midten af
1600-tallet har den haft en
ovalt cushion slibning med
50 facetter, med en vægt på
35,56 carat. Farvebeskrivelsen, som den blev tilknyttet
i det 21. århundrede, lød på
”Fancy deep grayish-blue”, med
VS2 klarhed og dimensionerne
24,4 x 8,29 mm. Men sådan forholder det sig ikke længere…! I december
2008 købte den engelske diamantmand, Laurence Graff, stenen på Christie’s London auktion,
og så beordrede han den ellers prompte omslebet.
Han mente at kunne se muligheden for at kunne
forbedre dens farve (og dermed værdi) markant og
udradere de steder på rondisten, hvor diamanten var
slemt beskadiget af århundreders brug.
Stenens historie er relativt veldokumenteret: Wittelsbach diamanten er af indisk oprindelse. I 1664
forærede Kong Filip IV af Spanien diamanten til sin
15-årige datter, infanten Margareta Teresa, da hun
skulle giftes med kejser Leopold I af Østrig. Diamanten forblev i den østrigske kongefamilies besiddelse frem til 1722, da den blev en del af prinsesse
Maria Amelia af Østrigs medgift, da hun blev gift
med den bayerske kronprins Charles Albert af Bayern af den kongelige familie Wittelsbach – og her
fik diamanten sit endelige navn. Hendes svigerfar,
Maximilian Emmanuel, pantsatte diamanten for at
finansiere sin krig mod Ungarn. I 1726 blev stenen

indløst af kong Charles VII for
543.781 floriner. I år 1761
blev den og 700 farveløse
brillanter fattet i ordenen
Den Gyldne Vlies. Efter 1.
Verdenskrig blev en del
af de bayerske juveler,
heriblandt Wittelsbach
diamanten, foræret til en
fond for krigsveteraner.
Fra november 1931 er stenen med mellemrum blevet
set på forskellige auktioner,
hvor den er blevet handlet.
Da Wittelsbach diamanten blev udbudt
på Christie’s auktion i december 2008, blev
den vurderet til 15 millioner dollar. Laurence Graff
købte den for 24,3 millioner dollar, ca. 130 millioner
kroner, den højeste sum, der nogensinde er betalt
for en diamant på auktion. Og siden er diamanten
blevet omslebet, så den nu har en totalvægt på 31,06
carat. Det har taget et år for tre diamantslibere hos
Graff at færdiggøre stenen, som er blevet omdøbt
til Wittelsbach-Graff. Derefter har stenen været en
tur rundt om The Gemological Institute of America
(GIA), hvor den er blevet graderet som ”den største
fejl eller indre fejlfri, ”fancy deep” blå diamant”, som
institutionen nogensinde har graderet. Men omslibningen har affødt både kontroverser og ramaskrig
blandt historikere og smykkespecialister. For er diamanten stadig den samme, som engang har været båret af kronede hoveder? Frem til 1. august 2010 står
det enhver frit for selv at kaste et blik på diamanten
og dømme selv – indtil den dato er Wittelsbach-Graff
diamanten nemlig udstillet på Smithsonian’s National Museum of Natural History, USA.

