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På jakt etter noe helt spesielt 
til jul?

Sjansen er der 30. novem-
ber. Sotheby’s i London holder 
auksjonen Exceptional Jewels 
& Precious Objects formerly in 
the Collection of The Duchess of 
Windsor.  

Det er en samling smyk-
ker og kunstgjenstander som 
forteller en meget personlig og 
lidenskapelig historie, og det 
er gullsmedkunst av ypperste 
klasse.

I 1987 holdt Sotheby’s en 
auksjon i Genève over Her-
tuginnen av Windsors smyk-
kesamling på 214 objekter. 
Forhåndsvurderingen var på 
50 millioner kroner, men stor 
interesse blant kjøpelystne cele-
briteter førte til salgsrekord på 
over 300 millioner kroner. Det 
er 20 gjenstander fra den auk-
sjonen som nå bys fram igjen 
fra en anonym selger.

Vil popdronningen Madon-
na være blant interessentene? 
Hun er fascinert av Wallis Simpsons skjebne 
og jobber for tiden med en film om hennes liv. 

Edward, Prinsen av Wales (1894 – 1972)
Prinsen av Wales var en populær ungkar og 
det var store forventninger til ham som frem-
tidig konge. Da Kong George V døde i 1936 ble 
Prinsen av Wales utnevnt til Kong Edward Vlll 
av Storbritannia, Irland, britiske dominioner 
og Keiser av India. Men hans tid som regent 
varte bare fra 20. januar 1936 til 11. desember 
samme år. Det oppsto en konstitusjonell krise 
i England da Edward ønsket å gifte seg med 
amerikanske Wallis Simpson, som hadde to 
ekteskap bak seg. Han valgte derfor å gi avkall 
på tronen og leve i eksil med henne.

Wallis Warfield (1896 – 1986)
Wallis Warfield giftet seg i 1916 med en ma-
rineoffiser, og for 2. gang i 1928 med Ernest 
Simpson. Tidlig på ’30-tallet møtte hun prin-
sen av Wales, kommende Kong Edward Vlll. 
Det ble stormende forelskelse og da Edward 
ytret ønske om å gifte seg med Wallis, møtte 
han kraftig motstand i regjeringen. Hun ble 

betraktet som en beregnende lykkejeger ute 
etter penger og posisjon.

Hertugen og Hertuginnen av Windsor
I Buckingham Palace raste kongefamilien og 
Edward valgte å abdisere. Paret flyttet til Frank-
rike hvor de giftet seg 3. juni 1937. De håpet at 
kongehuset og folket ville tilgi, så de kunne 
flytte tilbake til England, men slik ble det ikke.  
Ekteparet Windsor hadde ikke annet å ta seg til 
enn selskapelighet og fester. De ble viden kjent 
for sitt jetset liv og store pengeforbruk på 
klær og luksus. Hun var datidens stili-
kon og verdensberømt for sin raffinerte 
garderobe og fantastiske smykker. 

Overdådige kjærlighetsgaver
Smykkene er laget av kjente juve-
lere som blant andre Van Cleef & 
Arpeles og Cartier på bestilling fra 
Hertugen og Hertuginnen. Mange 
av gjenstandene har inskripsjoner 
med intime budskap og koder, eller 
som henspeiler på betydningsfulle og 
romantiske øyeblikk.  

En av verdens mest spesielle 
samlinger går snart under hammeren.

Sett med mansjettknapper, skjor-
teknapper og en nål laget i London i 
1935 av Cartier. Hver del måler 13 mm 
i diameter, og diamantene er montert 
slik at de danner en E og en W. Dette 
settet ga Wallis til Edward mens han 
var Prinsen av Wales og på baksiden 
er det gravert inn: «Hold Tight». I kjær-
lighetsbrev mellom Edward og Wallis i 
tiden før bryllupet brukes ofte uttrykk 
som «Hold me tight» og «I am holding 
you tighter than ever».

STENSAMLING: 
Er anslått til å ha 
en verdi på mellom 
10 og 15 millioner 
kroner.

Hold Tight

KNAPPET OG 
KLART: Disse er 
vurdert til en pris 
på mellom 700.000 
og 900.000 kroner.

Minner for  

millioner

Notater fra Cartiers arkiv 
viser at stener fra gamle 
smykker ble brukt om igjen, 
for å lage denne brosjen 
som består av 42 rubiner, 
like mange safirer og sma-
ragder, pluss 102 diamanter.

Prakt-
stykke

ET EdELT EKTESKAP: Hertugen og hertuginnen av Windsor 
veltet seg i diamanter og rubiner.  foto: scanpix
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Sigarettetui i 18 karat gull og edelstener signert Cartier, London 
1935. Dekoren er et europakart hvor forskjellige byer er merket 
med edelstener som en rubin, ametyst, safir, akvamarin eller dia-
mant. De røde linjene viser reiseruten til lands og de blå sjøveien. 
Kartet beskriver feriereiser Edward hadde med en gruppe venner 
og Mrs Simpson fra 1934 – 36. Mr. Simpson takket nei til å være 
med. I brev til en tante beskriver Wallis disse reisene som meget 
romantiske, bortsett fra Middelhavscruiset i 1936 da Edward var 
blitt konge, og de hadde nærgående pressefolk etter seg. På 
innsiden av etuiet er inskripsjonen «David from Wallis Christmas 
1935». David var Edwards kjelenavn.

Armlenke med diamanter og ni kors i platina besatt med edelstener laget 
på bestilling hos Cartier, 1934 – 44. Alle korsene har forskjellig inskripsjon på 

baksiden som henspeiler på episoder i livet deres.

God save the King for Wallis: Refererer seg til en episode hvor Kong Edward Vlll ble 
truet med en ladd revolver av en journalist.

Appendectory Cross: Hertuginnen måtte opereres for blindtarmbetennelse.
X Ray Cross: Hertuginnen måtte rønktenfotograferes i 1936.

The Kings Cross God bless WE: På initiativ fra Ernest Simpson hadde han og Edward et 
møte hvor deres rolle vis-a-vis Wallis ble diskutert: Ernest aksepterte å skille seg fra Wallis 

forutsatt at Kongen tok godt vare på henne.
Wallis – David St. Wolfgang: Den lille byen St. Wolfgang i Østerrike hvor de hadde en 

overnatting må ha betydd mye for begge hadde kors med denne inskripsjonen.
Get well Cross: Gitt til Wallis i forbindelse med blindtarmoperasjonen.

Wallis – David: Mrs Simpsons gave til Prinsen av Wales på hans 41-årsdag.
We are too: Det sies at Edward fikk laget denne inskripsjonen samtidig som 

hans bror, George Hertugen av Kent, var stormforelsket og skulle gifte 
seg. Wallis bar denne armlenken på deres bryllupsdag. Det finnes 

også flere foto av Edward med to av disse juvelbesatte 
«krusifiksene» rundt halsen.

WE are too

PLATINAKORS: 
Er foran auksjonen 
verdsatt til mellom 3,5 
og 4,5 millioner kroner.

david from Wallis 
Christmas 1935

KOSTBART ETUI: 
Prisvurderingen på 
denne ligger rett under 
to millioner kroner.

KAN BLI NY GAVE: 
Og verdsatt til mellom 1 
og 1,5 millioner kroner.

20 års 
bryllups-
gave
Hjerteformet brosje besatt med 
smaragder, rubiner og diamanter 
utført av Cartier i Paris 1957. Sma-
ragdene danner bokstavene E og 
W over romertall XX og en krone 
besatt med rubiner. Brosjen er blant 
annet laget av edelstener fra andre 
smykker som har tilhørt Hertugen.
En gave fra Edward til Wallis på 
deres 20-års bryllupsdag.

Panter-formet armbånd i onyks og 
diamanter med øyne av smaragder, 
signert Cartier, Paris, 1952.
Car tiers «Great Cat»-smykker 
designet av Peter Lemarchand var 
in blant de velbeslåtte på 1940-tallet. 
Hertuginnen hadde mange «katte»-
smykker i sin samling, men denne 
panteren som er leddet slik at den 
føyer seg elegant rundt håndleddet, 
er gullsmedkunst på meget høyt nivå. 

Great Cat

KATTEDYRET: Er 
verdsatt til mellom 10 
og 15 millioner kroner.
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