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www.stovringdesign.dk

VELKOMMEN TIL
BELLA MESSEN
BESØG VORES STAND
NR. C3-22

DUS 6_2008_Messe

05/08/08

22:17

Side 4

GULD*SØLV*URE 2008

DUS 6_2008_Messe

05/08/08

22:17

Side 5

www.christinadesignlondon.com
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Danskerne er vilde med diamanter, helst brilliantslebne, og helst top wesselton og i vvs kvalitet. Men hvorfra stammer diamanterne, hvordan foregår minedriften, og hvem er det, der sliber dem? Og hvordan er det nu med guld og sølv? Bliver
der brugt farlige tungmetaller i udvindingen, og hvordan skal man som kunde i guldsmedebutikkerne vide sig sikker?
Det er spørgsmål, der i stigende grad optager både kunder og guldsmede herhjemme, med begreber som bæredygtighed og fair trade i luften. Derfor var det ikke
underligt, at Esther Nielsen fra Crystal Design reagerede prompte, da hun hørte, at
der herhjemme var problemer med at skaffe bæredygtige diamanter til en ny produktion af bæredygtige smykker. Straks tog hun afsted til Indien, hvor hun via sine gode
kontakter fandt frem til Bhansali Trust – en diamantleverandør, der samtidig udfører
privat hjælpearbejde af imponerende dimensioner. Bhansali Trust uddanner fattige,
indiske kvinder til professionelle diamantslibere og giver overskuddet fra salget tilbage til kvinderne! Og diamanterne er top wesselton vvs.
Bodil Binner og Josephine Bergsøe er nogle af de guldsmede, der herhjemme
introducerer kollektioner, hvor både metal, sten og perler produceres med tanke for
miljøet og mennesker. På Fijiøerne produceres netop sådanne bæredygtige perler;
Torben Skov Pearls forhandler dem i Skandinavien.
Også i urverdenen er der samme tendens at spore. Leonardo DiCaprio er således
aktuel med et specialdesignet ur i samarbejde med Jaeger-LeCoultre – et ur, hvor salget går ubeskåret til miljøarbejde rundt om i verden...
Rigtig god fornøjelse og god messe!
Henrik Westerlund & Christian Schmidt
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Vagn Ibsen fra
Flora Danica og
Jesper Nielsen fra
KasiGroup med
et lille udpluk af
Flora Danicas
sortiment.
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KasiGroup har styrtende
succes med salg og branding
af Pandora i Tyskland. Firmaet har
specialiseret sig i markedsføring
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af dansk design på det tysktalende
marked. Porteføljen tæller Pandora,
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Holmegaard, Christina Design
London – og senest er Flora Danica
Jewellery kommet med.

Af Christian Schmidt
Foto Preben B. Søborg
og Flora Danica Jewellery

Der var engang, hvor Danmark bankede Tyskland 2-0 i fodbold. I KasiGroup
har man ikke blot stor passion for spillet på
grønsværen – noget tyder på, at man også
på det forretningsmæssige er stærkt inspireret af det legendariske målscore...
Vi har talt med Jesper Nielsen,
administrerende direktør, stifter og medejer af familiefirmaet Kasi-

Group (der i parantes bemærket netop er
blevet hovedsponsor for Brøndby IF), for at
prøve at aflure ham hemmeligheden om,
hvordan man erobrer Tyskland – olé!
Pandoras tal
– Vi er suverænt den største på markedet!
Vi har mere end den dobbelte omsætning
af vores nærmeste kollega, fortæller en
glad Jesper Nielsen om salget af Pandora i
Tyskland.
KasiGroup har siden 27. februar 2005
stået for branding, salg og markedsføring
af det danske smykkefirma i Tyskland. KasiGroup har i dag 140 medarbejdere og budgetterer i 2008 med en omsætning på
950 millioner kroner. Sidste år var
omsætningen i grossistpriser på
3,5 milliarder. Tal, der kan gøre de
fleste i smykkebranchen svimle.

Og Jesper Nielsen fortsætter med at fyre tal
af med samme intensitet som en straffesparkafgørelse.
– Hver uge modtager vi, hvad der svarer
til halvanden ton smykker. De pakkes i forsendelser til over 2.500 adresser i Tyskland,
Østrig og Schweiz og sendes med vores
egne lastbiler afsted to gange om ugen. Vi
har omkring 2.500 forhandlere i Tyskland.
Heraf er de 600 blandt de store kæder. I
Europas største smykkekæde, Christ, står
Pandora alene for 18 procent af det samlede salg. Vi er ude i samtlige topjuvelérbutikker. Og endelig har vi 43 egne flagshipbutikker; Pandora konceptshops, der
udelukkende fører Pandora.
Jesper Nielsen startede firmaet KasiGroup i 2003 sammen med sin familie.
Hverken han eller resten af familien havde
på det tidspunkt beskæftiget sig med
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smykker før, men Jesper Nielsen startede –
inspireret af en ven – ufortrødent med at
køre de tyske landeveje tynde i familiens
gamle Opel og sælge armbånd fra firmaet
Vero Firenze.
Det blev til utallige besøg hos tyske
juvelérer og endeløse timer på autobahnen. Og indsatsen viste sig at være
godt givet ud. Ikke alene fik familien i løbet
af få år opbygget en ganske sund forretning – da KasiGroup i 2005 erhvervede sig
agenturet på Pandora i Tyskland, havde
man også allerede en lang række værdifulde kontakter. På forbløffende kort tid er
det lykkedes KasiGroup er blive en dominerende spiller på det tyske smykkemarked.
– Vi er det fjerdemest kendte smykkemærke i Tyskland. Faktisk det mest kendte
dedikerede smykkemærke, for de andre
laver også tøj eller ure, siger Jesper Nielsen.

FLORA DANICA
Med salgstallene fra Pandora in mente er det ikke underligt, at adskillige danske
smykkefirmaer har ønsket at få KasiGroup som partner. Men firmaet er kritisk i sin
vurdering i, hvad der passer i profilen af danske designsucceser.
– Vi bliver kontaktet af mange, siger Jesper Nielsen, men vi leder efter den specielle historie. Der skal være en god historie; det er ikke nok, at det er pænt. Flora
Danica er en gammel virksomhed med en unik grundtanke, der har relanceret sig
selv, ligesom Holmegaard har gjort det, og oplevet at
blomstre i en helt ny verden samtidig med, at de er tro
mod deres udgangspunkt.
Jesper Nielsen fortæller, at det var Vagn Ibsen, direktør
og medejer af Flora Danica Jewellery, der tog kontakt til
KasiGroup.
– Jeg sagde til Vagn, at han kunne få en time med
Fortsættes næste opslag
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vores salgsdirektion, for det er jo dem,
der skal sælge varen, griner Jesper
Nielsen.
Og Vagn Ibsen må have gjort det
godt, for KasiGroup besluttede at indlemme Flora Danica i sortimentet – og så
rullede ellers den velsmurte og effektive
salgsmaskine, det er udviklet og toptunet gennem salget af Pandora.
– Vi henvendte os til vores ti bedste
kunder i Tyskland og sagde, at vi havde
noget nyt, og om de ville prøve det. Det

ville de gerne, fortæller Jesper Nielsen.
– Vi laver nu et partnerforum for at
sikre, at vi rammer det rigtige segment,
og når vi har tilbagemeldinger om salget, så udvælger vi de seks bedste sælgere.
– Hvis de kan lide konceptet, så får
de en hel pakke, supplerer Vagn Ibsen,
der fortæller, at man starter med de
bedst sælgende modeller og regner med
at arbejde sig frem mod et net på mellem tre og firehundrede forhandlere.

I skrivende stund er det for tidligt at spå
om resultatet, men ud fra de to direktørers smil at dømme, er der udsigt til
endnu en succeshistorie over devisen:
Dansk design indta’r Tyskland!
På GSU Messen kan man ved selvsyn
kigge nærmere på Flora Danica
Jewellerys nye design, der blandt andet
omfatter en 22 modeller stor kollektion
skabt af billedkunstner Monica Ritterband.
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Succesen blev for nyligt synliggjort
ved indgåelsen af den største sponsoraftale i dansk idræt nogensinde: Over
en femårig periode støtter det fodboldglade familiefirma yndlingsklubben Brøndby IF
med et trecifret millionbeløb.
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Forklaringen
Men hvad er forklaringen på succesen?
Jesper Nielsen giver flere begrundelser. Den
første er, at varen er i orden.
– Hvis du har det rigtige produkt, så skal
du bare have den rigtige distributør. Og
Pandora har fænomenal høj kvalitet. Vi kan
for eksempel nøjes med kun to guldsmede
til at foretage reperationer, selvom vi har et
meget stort antal salgsenheder igennem
systemet hver eneste uge.
Branding og markedsføring
Den næste begrundelse er branding.
– Jeg ville gerne se, hvad der sker, når
man tager et kvalitetsprodukt som Pandora
og putter hyberbrand oveni, fortæller
Jesper Nielsen og ligger ikke skjul på, at
markedsføringen af Pandora nok sker på
en lidt anderledes måde i Tyskland, end vi
kender den herhjemme. KasiGroup har
med stor effekt lanceret Pandora som et
absolut topbrand med egne butikker og
med kraftig annoncering i de mest toneangivende modemagasiner.
– Vi annoncerer på side fire i det tyske
Cosmopolitan, lige efter en dobbeltannonce for Rolex. Først efter Pandoras annonce
kommer firmaer som TAG Heuer.
Det er en placering, man kun kan opnå,
fordi man bruger rigtig mange penge på
markedsføring. I Cosmopolitans smykketillæg har Pandora da også omkring 20 sider
annoncer. Det betyder, at topjuvelérbutik-
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kerne gerne vil
have Pandora i vinduet
side om side med navne
som Chopard og sælge Pandora i
eksklusive gaveæsker og tasker. Som ejeren
af en dyr butikskæde meget rammende
sagde det:
– Mine kunder er ved at dø, så jeg har
brug for noget, der tiltrækker nye yngre
kunder.
Jesper Nielsen fortæller, at processen
med at brande Pandora har lært ham,
hvordan de store modehuse gør: Overskuddet postes hele tiden tilbage i markedsføringen for at holde placeringen.
Det koster penge, men har også
sine fordele:
– Du spørger aldrig om prisen,
når det er et topbrand.
Alle 2.500 forhandlere er nøje
udvalgte og fører ikke blot enkelte
modeller men et stort og omfattende
udvalg. Enten er man med, eller også er
man ikke.
– Jeg kan ikke forestille mig, at der er
andre, der vil handle med os end de 2.500,
for så havde vi hørt fra dem, siger Jesper
Nielsen med et smil. Ikke underligt, at han
i Tyskland er kendt som Mr. Pandora.
Støtte og service
En tredie vigtig grund er den opbakning,
Pandora yder forhandlerne. Eller partnerne, som de kaldes. Ud over den landsdæk-
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AUTUMN / WINTER 08
PRESENTED BY
Baronesse Caroline Fleming
og Oliver Bjerrehuus

Addicted
to

Jewellery
Mød os på Bella messen stand C3 43
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kende markedsføring gives der støtte til lokal annoncering, og der
er planer om et husstandsomdelt magasin. Desuden leveres færdige reklamepakker med display og møbler – det hele ganske gratis
for butikken.
– Vi er meget servicemindede. Alt hvad man har købt hos os,
kan man altid bytte, fortæller Jesper Nielsen.
– Vi tager ansvar for produktet, indtil det er solgt til kunden –
ikke kun til butikken, men også til butikkens kunde. Ofte siger
man, man har en win-win situation, men vi tager også ansvar for
det næste led; at få det sidste ben på, så det bliver
win-win-win. Smykket skal jo også ud af butikken. Det er noget, vi
har lært i Tyskland, og som man måske ikke er så opmærksom på
i Danmark.
– Vi har også vores eget Pandora-tidsskrift, Ô Magasin, som
sendes til vores 2.500 partnere. Her fortæller vi blandt andet om
vores sponsering og charity. Smykker er jo emotion, så det er vigtige faktorer både for partnerne og kunderne.
Engagement
I Danmark er Pandora kendt for hvert år at give et stort bidrag til
Kræftens Bekæmpelse. Den tradition har KasiGroup fulgt op. I
november donerede firmaet 250.000 euro (1.864.925 kr) til
Phönikks, en organisation der hjælper kræftramte børn i Tyskland.
Og herhjemme har KasiGroup som hovedsponsor af Brøndby IF
ret til at få sit logo på spillernes trøjer – denne eftertragtede eksponeringsmulighed har man foræret til Unicef Danmark, ligesom
man stiller den store tolvpersons loge til rådighed for fundraisingaktiviteter.
Det er ikke nogen hemmelighed for de tyske partnere, at en
procentdel af, hvad de køber, går som sponsorstøtte til Brøndy IF.
Og det er ikke noget, der generer dem, for som Jesper Nielsen
siger:
– Jeg kan ikke have en partner, der ikke tjener penge.
Foruden Brøndby IF er KasiGroup også engageret som medejer
og sponsor af A/G Håndbold.
– AG er jo den kemiske betegnelse for sølv, smiler Jesper
Nielsen med en drenget begejstring, man forstår, da han fortæller,
at han selv har spillet i boldklubben i sytten år. Og med sikker sans
for publicity har firmaet i 2008 også meldt sig som sponsor af to af
verdens bedste håndboldklubber, de tyske storhold THW Kiel og
Flensburg-Handewitt.
www.kasigroup.dk
www.floradanica.com
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forget about time
let the moment rule
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Guldsmedene Bodil Binner og Josephine Bergsøe slår til lyd for større ansvar i guldsmedebrancken.
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BÆREDYGTIGE SMYKKER
AF FAIR TRADE JEWELLERS
Den 21. august 2008 slår Kunstindustrimuseet i København
dørene op for udstillingen Fair Trade Jewellers, der viser bæredygtig
smykkekunst skabt af nogle af Danmarks førende guldsmede.
Bag initiativet står guldsmedene Bodil Binner og Josephine Bergsøe,
som agerer på vegne af kunstnergruppen Pieces Gallerie, der ønsker
større fokus på bæredygtighed i guldsmedebranchen.

Stadig flere virksomheder udviser social ansvarlighed, og ønsker at tage hensyn
til miljø og produktionsforhold.
Nu søsætter den lille gruppe af guldsmede, Pieces Gallerie, projektet Fair Trade
Jewellers, som er et bredt tiltag, der via
udstilling, hjemmeside og blogs skal sætte
bæredygtighed på agendaen i guldsmedebranchen.
Pieces Gallerie består af guldsmedene

Bodil Binner, Josephine Bergsøe, Jane
Kønig og Marlene Juhl-Jørgensen.
Projektet skydes i gang med udstillingen
på Kunstindustrimuseet i august, hvor en
række af Danmarks førende guldsmede er
inviterede til at udstille smykker, skabt af
bæredygtige materialer. Blandt udstillerne
er Charlotte Lynggaard, Marianne Dulong,
Jane Kønig, Marlene Juhl-Jørgensen, Mikkel Kornerup, Kirsten Bak, Kim Buck og

naturligvis initiativtagerne selv. Udstillingen
åbnes af Peter Ingwardsen, som er grundlægger af modefirmaet Noir, der fremstiller
tøj ud fra bæredygtige principper.
Mere gennemskuelighed
Bæredygtighed inden for smykkernes verden betyder, at man forsøger at skabe
gode betingelser for mennesker og miljø,
og at mennesker får en fair aflønning for
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Telefon 7025 3075 oplyser nærmeste forhandler
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Hver eneste
leverandør af
råmaterialer
– guld, platin,
diamanter og
perler – kan
redegøre for, at
produktionen er
foregået med
respekt for
naturen, miljøet
og arbejderne
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Eksempler på
Fair Trade Jewellers
smykker. I midten
Josephine Bergsøe
og i siderne
Bodil Binner.

K
E
R

deres indsats. I begrebet ligger der også krav om gennemsigtighed og ikke mindst dokumentation
for, at smykkerne er, hvad de giver sig ud
for.
– Vores projekt handler om at kombinere skønne smykker med social ansvarlighed
og etisk adfærd. Hver eneste af vores leverandører af råmaterialer – guld, platin, diamanter og perler – kan redegøre for, at
produktionen er foregået med respekt for
naturen, miljøet og arbejderne. Kort sagt
ønsker vi, at smykkets tilblivelsesproces
bliver gennemskuelig for enhver, siger
Bodil Binner.
For at skabe gennemsigtighed er der
oprettet en omfattende hjemmeside og

blog, hvor eksperter inden for bæredygtighed og smykker skriver om, hvordan man
udvinder bæredygtige råmaterialer. Hjemmesiden henviser også til leverandører og
tilbyder en platform til diskussion, vidensdeling med mere. Man kan blandt andet
læse indlæg fra Minik Rosing, som er professor og geolog på Geologisk Museum,
der beskriver, hvordan man bør udvinde
guld.
Det grønne guld
De bæredygtige smykker produceres af
materialer, der er miljømæssigt forsvarlige
og etisk korrekt udvundne. Det vil sige økologisk guld og certificerede diamanter fra
områder, som ikke er plaget af krig. Der er
ikke brugt kemikalier som kviksølv i udvin-

dingen af guldet, og der fremstilles kun et
vist antal Tahitiperler hvert år, så de omgivende økosystemer ikke udpines. Slibning
af ædelsten foregår under samarbejdsforhold, hvor mennesker tjener en indkomst,
de kan leve godt af.
– Vi er klar over, at det ikke er en lille
opgave at få indarbejdet bæredygtighed i
alle faser af smykkefremstillingen, men vi
ser det som vores pligt at prøve at påvirke
verden ved selv at starte med at tænke
socialt langsigtet og miljømæssigt forsvarligt, siger Josephine Bergsøe.
Fair trade smykkerne er cirka 20 procent dyrere end tilsvarende smykker, fordi
udvindingen af materialerne er dyrere.
www.fairtradejewellers.com
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Karin Borup fra Per
Borup Design har
designet en ny skøn smykkeserie med motivet af en liljekonval.
Lily of the Vally er det engelske navn på den smukke
blomst, som Karin Borup har
ladet sig inspirere af. Og det er
ingen tilfældighed, at hun faldt
for navnet Lily of the Valley, for

Lily er også navnet på et af
hendes børnebørn. Om barnebarnet Lily bliver fjerde generation i familiefirmaet, der udøver det fornemme guldsmede- og juvelerarbejde, vil tiden
så vise...

Smykkeserien består af et vedhæng, en ring og et par ørehængere, der alle fås i både
rød-og hvidguld. Karin Borup
har valgt, at smykkerne ikke
skal være en hel klase, men
blot en enkel blomst, for på
den måde uden forstyrrende
overflod bliver liljekonvallens
yndige klokkes skønhed fremhævet. Selve liljekonvallen har

en glat overflade, og inde i den
klokken sidder en 0,02 carat
brillant og stråler til beskueren.
Alle delene i smykkeserien
fås også i en ekstra luksuriøs
udgave, her er der både en brillant inde i liljekonvallen og
uden på, er klokken helt fyldt
op med brillanter. I alt sidder
der 43 fine brillanter i klokken.
Priserne er fra kr. 5.300,-

NYE VERSIONER AF PRISVINDER
Det kræver sit at være med i Museum of Modern Arts permanente samling i New York. Flemming
Bo Hansens WATCH har været det siden 1990. Nu kommer det populære ur i to nye versioner: sort og
guldbelagt. Uret blev oprindeligt lanceret i 1980erne, fuldstændigt blottet for overflødighed. – og
denne enkle symbiose af form og funktion har vist sig at være overordentlig levedygtig.
Kassens forhold er konstrueret med det gyldne snit som udgangspunkt. Det gyldne snit finder man
blandt andet i den menneskelige anatomi, hvor forholdene mellem eksempelvis hånd og arm er forenelige, hvilket også gælder for hoved og overkrop.
WATCH er udstyret med egetproduceret værk, hvilket er en sjælden bedrift på
markedet af quartzure. Det var nødvendigt for at imødekomme Flemmings
Bo Hansens – og Rosendahls – ultimative krav til simplicitet, hvor
designerens oprindelige og simple interface var en selvfølge. Tryk på
den ene knap og timer indstilles, tryk på den anden og minutter
indstilles.

WATCH kollektionen anno 2008 – også kaldet Generation 3 – har sort
IP-belægning til både herre- og damemodel, eller, som vist til venstre,
med 10 micron guldbelægning, diskret matteret på overfladen og elegant
poleret på siderne.
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Esther Nielsen fra Crystal Design
tilbyder nu bæredygtige diamanter
fra Bhansali Trust. Esther Nielsen har
direkte kontakt til Ashok Bhansali,
med hvem hun har holdt adskillige
private møder i Indien.
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BHANSALI
DIAMANTERNE
Crystal Design præsenterer de
bæredygtige diamanter på GSU
messen. Diamanterne er slebet til
international standard i kvaliteterne VVS, VS, SI 1. Diamanterne er
hovedsageligt i små størrelser og i
farverne Top Wesselton og Wesselton.
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Af Esther Nielsen
og Karin Malmberg
Redigeret af
Gunna Egelung Hesselbjerg
Foto Karin Malmberg

DIAMANTER
FRA KVINDER
TIL KVINDER

Fairtrade diamanter på vej til Danmarks kvinder – Socialt bæredygtige diamanter –
Diamanter redder liv – Diamanter helbreder blindhed – Diamanter uddanner fattige indere...

Disse sætninger kunne alle have været valgt som overskrift til denne artikel, der handler om, at
Esther Nielsen fra Crystal Design nu kan levere Wesselton-diamanter, slebet til international kvalitet
af fattige eneforsørgende kvinder i Indien. Kvinderne er uddannet og ansat af Bhansali Trust, der
er noget så ualmindeligt som en kombination af en privat familiedrevet hjælpeorganisation og en
af verdens førende diamantleverandører til blandt andet det internationale marked i Antwerpen.
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Den familiedrevede private fond,
Bhansali Trust, har uddannet
over 600 af Indiens allerfattigste
kvinder til at være diamantslibere
i international klasse. Esther Nielsen
fra Crystal Design kan nu tilbyde
disse bæredygtige diamanter til
danske guldsmede og designere.

Kvalitetsbevidst værksted udfører
• Reparationer
• Specialopgaver
• Fattearbejde
• Rhodinering og forgylding

Et stort dilemma i Indien er, at det ikke er ualmindeligt, at
en ung pige bliver gift med en meget ældre mand, især hvis hendes familie er fattig og har flere døtre. Det sker, fordi pigens familie betaler medgift for at få bortgiftet deres døtre, og en ældre
mand forlanger typisk ingen eller kun en lille medgift. Desværre
betyder ægteskabet med den ældre mand også, at kvinden ofte
bliver enke eller i hvert fald enlig forsøger, fordi manden enten dør
eller bliver for gammel eller syg til at arbejde. Som regel har han
dog evnet at gøre sin unge hustru gravid et antal gange, således
at der kan være en stor familie af forsørge.
Fastlåst i fattigdom
En kvinde i denne situation har ikke megen mulighed for at sikre
familiens økonomi. Hun kan tjene små 100 danske kroner om
måneden som hushjælp, ved vejarbejde eller i landbruget. På en

Kort sagt, alt inden for faget.
Ring eller mail for yderligere informationer
om hvordan vi kan opfylde jeres behov.

Henrik Saugbjerg
Silkeborgvej 255 – 8230 Åbyhøj
Tlf. 86751314 – 29802629
henrik@saugbjerg-guld.dk
www.saugbjerg-guld.dk
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BHANSALI TRUST
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Dinesh Bhansali var en fattig handelsmand i Gujarat, der lærte sine syv
sønner at respektere deres medmennesker. Familien Bhansali er jains.
Jainismen er en religion, som ligger
nær buddhismen. En jain lever sit liv
med stor opmærksomhed på ikke at
skade andre og at minimere sine egne
behov. Dinesh så det som sin selvfølgelige pligt altid at dele med dem, der
havde mindre end han selv. For ham
var det naturligt ikke at dømme om
andres motiver og handlinger, men selv
foregå med et godt eksempel.
Den ældste søn rejste som sekstenårig til Mumbai og startede en diamanthandel, som hele familien snart
tog del i. Mahesh, en anden af sønnerne, havde oprindeligt tænkt sig at blive
jainpræst. I stedet uddannede han sig
til ingeniør for at arbejde praktisk på at
forbedre de fattiges vilkår. Han valgte
også at forblive ugift for at kunne
bruge al sin tid og energi på socialt
arbejde. Ashok, som har kone og tre
børn, bruger også halvdelen af sin tid i
det sociale arbejde i Radhanpur. De
øvrige brødre er beskæftiget i familiens
dimantvirksomhed.
– Vi tjener pengene, og Mahesh
bruger dem, siger de. Det giver balance.
Det var under tørkekatastrofen i
Bihar 1967, at familien for første gang
tog fat på et virkeligt stort hjælpearbejde. Ud fra erfaringerne med hjælpen
under katastrofen grundlagde Dinesh
Bhansali Trust i 1969, som han var
leder af indtil sin død i 2002.
Alle syv brødre er enige om at
bruge ikke blot en stor del af overskuddet fra diamantindustrien, men også
en del af deres egen kapital til socialt
arbejde.
– Brødrene Bhansali sælger diamanter til de rige og bruger pengene
på skoler og hospitaler til de fattige,
siger danske Karin Malmberg, der som
sygeplejerske selv har arbejdet i verdens største grå-stær-operationslejr,
hvor man hvert år opererer næsten
1000 mennesker om dagen – naturligvis organiseret af Bhansali Trust.
Det er Karin Malmberg, der har
taget fotografierne til denne artikel.

Alle diamantslibere er registrerede med fotos – også af deres familie. Fotoet fungerer som sygesikringsbevis, og hele familien har fri adgang til Bhansali Trustens hospitaler og får juridisk og økonomisk hjælp.

fabrik kunne hun tjene flere penge, men
det er en meget usikker tilværelse, for her
er hun sammen med mænd og løber en
stor risiko for at blive voldtaget. En voldtaget kvinde har per definition selv været ude
om det.
De 100 kroner om måneden er ikke
penge nok til mælk eller grøntsager, og
frugt er en uopnåelig luksus. Mange familier ejer ikke et håndklæde, en tandbørste
eller et myggenet. Familien lever af et fladbrød, der dyppes i vand, salt og chili for at
give det lidt smag. Hvis man er heldig, får
man sådan et brød mere end en gang om
dagen.
Underernæring og sygdom er derfor en
del af hverdagen for disse familier.
Mangelen på A-vitaminer i maden betyder,
at mange børn fødes blinde. Endvidere er
tuberculose en livstrussel, der dræber
mange i en ung alder, og da sygdommen

har et langt forløb, og den syge ikke har
kunnet arbejde i flere måneder, står enken
ofte tilbage med ubetalte regninger til
læge, medicin og lån, de været nødt til at
tage i sygdomsperioden.
Mange stedet i Indien er der tradition
for, at en enke ikke kan gifte sig igen; kvinden er derfor låst fast i en meget dårlig
situation. En ellers velfungerende familie
kan køres helt i sænk. Børnene kan for
eksempel blive nødt til at holde op med at
gå i skole og i stedet begynde at arbejde,
og en ond spiral er sat igang.
Ny chance til kvinderne
Men ét sted i Indien er der skabt bedre vilkår for eneforsørgende fattige kvinder. Den
familiedrevne private fond og hjælpeorganisation, Bhansali Trust, oprettede i 2004 et
projekt for at hjælpe unge enker til at forsørge sig selv og deres børn. Hoved-

Til venstre det fladbrød
med en skål chili,
som er mange fattige
inderes eneste måltid.

Herunder en kvinde med sin datter foran
deres bolig, som er blevet sat i stand takket
være hendes løn som diamantsliber.

Ved at indtage det
utraditionelle synspunkt,
at forretningsmænd har den
moralske forpligtelse til at
beskytte de mindre heldige,
har vores trust sat et nobelt
eksempel, som andre
forhåbentligt vil følge.
Ashok Bhansali
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de kvinderne, giver skolegang til deres
børn, sikrer fri adgang til trustens egne
hospitaler og yder økonomisk og juridisk
rådgivning.
– Teach one person, and the whole
family will be uplifted, er Bhansali Trustens
motto.
Internationale diamantslibere
At uddanne disse kvinder til netop at blive
diamantslibere kan synes et mærkeligt
valg. Men Bhansalifamilien ejer adskillige
diamantsliberier og har i årevis drevet en
overordentlig succesrig virksomhed med
produktion og salg af diamanter på det
internationale marked. Diamantslibning er
derfor noget, familien er særdeles velkendt
med. Og til trods for, at de fleste af

26
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Bhansalibrødrene tror på,
at den kvinde, der har lært
at læse og skrive, vil sørge for,
at også hendes børn lærer at
læse og skrive.
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formålet var, at øge kvindernes
månedlige indkomst, så det blev
muligt for dem at leve et værdigt liv.
Trusten har i over tredive år fungeret som social- og sundhedsvæsen for
op mod en million mennesker i de tilbagestående og fattige dele af Gujarat
og Rajashan i Nordindien og dækker
næsten alle aspekter af familiens liv
med synlige vedvarende forbedringer
af livskvaliteten. Bhansali Trust uddanner, ansætter og lønner eneforsørgen-
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Indtryk fra et af Bhansali Trustens diamantsliberier, hvor eneforsørgende kvinder kan arbejde i tryghed og til en væsentlig bedre løn, end
de ellers ville opnå.

Da Esther Nielsen mødte Bhansalifamilien første gang, var de ikke
bekendt med begrebet fair trade. Ashok Bhansali er i øjeblikket med
Esther Nielsens hjælp igang med at undersøge, om der er internationale og ensartede standarder for betegnelsen. Under alle omstændigheder er der næppe tvivl om, at Bhansalidiamanterne må betragtes
som i høj grad bæredygtige og med til at forbedre livskvaliteten
væsentligt for nogle af Indiens allerfattigste og mest udsatte kvinder.

Se også artiklerne
om bæredygtige
smykker fra
Fair Trade Jewellers,
bæredygtige perler
fra Fiji og Leonardi
DiCaprios ur
andet steds i bladet.

kvinderne er analfabeter og har mange
problemer at slås med, har det vist sig, at
mange af dem er blevet meget dygtige til
håndværket, og kvaliteten af de slebne diamanter er absolut i international klasse.
Trusten driver i dag ti diamantsliberier,
hvor kun kvinder arbejder. Typisk tjener
kvinderne her omkring 600 danske kroner,
i stedet for de normale100. Når en kvinde
hjælpes, hjælpes hele familien, som mottoer siger. Familien får mulighed for at reparere deres huse, og de får økonomi til at
købe ernæringsrigtig mad. Trusten ved, at
hvis der ikke er orden i de små detaljer, kan
familien ikke fungere.
Hele overskuddet fra diamantsliberierne
tilfalder kvinderne. Trusten har ingen profit
på dette arbejde og gør alt for at holde
udgifterne nede, så kvinderne får mest
muligt. Der arbejder i dag cirka 650 kvinder, og man er ved at bygge nye fabrikker,
så der bliver arbejde til 1000 kvinder i alt.
Brødrene Mahesh og Ashok Bhansali,
der i dag leder familiens trust, har dagligt
tæt kontakt til det samfund, de selv stammer fra, og som de prøver at hjælpe. Og
hvert nyt tiltag vidner om dyb indsigt i og
respekt for kvindernes liv. For eksempel bliver de nye fabrikker, der er under opførelse, placeret tyve minutters gang fra busstationen. Det er meget bevidst. Kvinderne
har været vant til hårdt fysisk arbejde, men
som diamantslibere sidder de på en stol
hele dagen og har derfor brug for den ekstra motion.
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Watch the time…
Rectangular Serie
Stålhus
Saﬁrglas
Vandtæt ned til 3 atm
Urværk: ETA Swiss
Rem: Læder
(Vejl. fra 2.759,- DKK)
For yderligere information
venligst kontakt:
Jarly of Scandinavia a/s
Tlf. 7026 6414
jarly@fh-as.dk

www.jacobjensen.com

JACOB JENSEN is a trademark of JACOB JENSEN HOLDING ApS and is used under license by JACOB JENSEN BRAND ApS.

Model 866/876

Model 885/895

Generation to generation...

Mød os på stand C3-30
Se også vore nyheder fra Gant Times, Flora Danica og Lapponia smykker.

Model 886/896
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SMÅT GODT
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fra. Vandtemperaturen omkring Fiji er også lidt lavere end
ved Tahiti. De anderledes forhold på Fiji gør, at perlerne dér
får deres helt specielle farvespil, forklarer Torben Skov.
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Bæredygtighed
For Torben Skov er det en selvfølge, at perlerne er smukke og
i en klasse for sig selv. Han
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Perler i traditionelle farver er
smukke og har betaget mennesker siden tidernes morgen.
Men nu er der helt anderledes
og unikke perler på vej, nemlig
de nye Fijiperler, som med
deres nuancer og farver er helt
enestående. Snart er de på
markedet i Danmark for første
gang – leveret af Torben Skov
Pearls.
– Både kunder og guldsmede køber ind med hjerte og
holdning, fortæller Torben
Skov. De stiller i stigende grad
etiske krav om, at perler er dyrket efter principperne om
bæredygtighed – og det er Fijiperlerne.
Som den eneste i Danmark
har perlegrossist Torben Skov
Pearls opnået at få agenturet
på Fijiperler, der findes i mode-

Deltag i debatten
Klik ind på
www.gulddebatten.dk
og deltag i branchens
egen blog.
Adgangskoden er
»guldhjærte«.

rigtige brune og grønne nuancer. Farver, der ellers ikke forbindes med eksklusive perler,
men som efterspørges af stadig
flere.
– Fijiperlerne dyrkes i bugte
på Fijiøerne i Stillehavet. Her er
mængden af plankton anderledes end på Tahiti, hvor 90 procent af de sorte perler kommer

udvælger perlerne personligt
og er omhyggelig med, at de
har de helt rigtige farver.
Men det er ikke nok:
Perlerne skal dyrkes bæredygtigt, så forbrugerne kan være
sikre på, at der i produktionen
er taget størst muligt hensyn til
mennesker, dyr og natur.
Samtidig med at perlefarmerne

GREB OM STENEN
Elegante ørestikkere fra Melcher Copenhagen.
Tre greb holder brillanten. Leveres med sten fra
cirka 0,25 carat i hver, priser fra cirka 12.000,-.

gør alt for at frembringe smukke og enestående perler, sørger
de for at yde den størst mulige
beskyttelse af miljøet.
– For eksempel gør de alt
for, at produktionen tager hensyn til skildpadder og andre
havdyr, ligesom dyrkningsmetoderne er så skånsomme mod
miljøet, at de ikke går ud
over vandkvaliteten. Både Fijis
fiskeriministerium og fiskeriorganisationer er med i samarbejdet om bæredygtig produktion af perlerne, så kommende
generationer også kan få
glæde af verdens ældste og
smukkeste smykke, fortæller
Torben Skov.
– Også „fair trade“ indgår i
perledyrkningen på Fiji. De
ansatte er garanteret ordentlige arbejdsforhold til en fair
løn, og de får en fair pris for
deres produkter. Hele lokalsamfundet skal have gavn af
produktionen, og flere perlefarmere støtter for eksempel
børn og unge gennem donationer til skoler og sportsklubber.
Torben Skov Pearls er blandt
de kun atten perlegrossister fra
hele verden, der var inviteret til
auktion, da de nye perler blev
lanceret. Firmaet har som det
eneste i Skandinavien dokumentation for, at Fijiperlerne er
dyrket efter bæredygtige
metoder.
www.torbenskov.com
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Design Traudel Toftegaard
www.toftegaard.com
Produceret i Danmark

“HEARTFLOWER”
Vedhæng 0,18 ct. kr. 7.600,Ring 0,09 ct. kr. 5.800,Ring kr. 3.100,Ørestikker kr. 3.600,-

JYLLAND Bjerringbro Bamberg Brabrand Guldsmed Knud Pedersen Esbjerg Møller Thorgaard Frederikshavn Strøgets Guld & Sølv Grenå
Byens Guldsmed Haderslev Poul Normann Herning Lambæk Guld & Sølv Hjørring Guldsmed Visholm Holstebro Myrup Ure Guld Sølv,
Nicolaisen Kolding Lykkes Guld & Sølv Kolding Storcenter Guldsmed Mensel Randers Guldsmed Bræmer-Jensen Silkeborg Guldklumpen,
Smykkehuset Friedrich Skjern Myrup Ure, Guld & Sølv Struer Profil Optik Sønderborg Susannes Guld & Sølv Varde Varde Guld & Sølv Viborg
Guldsmed Norup Århus C Guldsmed Boye, Guldsmed Knud Pedersen
SJÆLLAND Dianalund Thorben Andersen Helsinge Frandsen Guld Sølv Ure Herlev Aage Holmer København S Anni Jensen Guld & Sølv
Roskilde Anytime Ure & Guld Slagelse Sparre Sørensen Tåstrup Ulla Hyldtoft Smykker & Ure
FYN Odense C Jørgen Nielsen, Guldsmed Surel Odense NV Christoffersen Ringe Bona Dea Svendborg Guldsmed Lauridsen

SIGNAL 8682 5500

Alle smykker er i
14 karat guld med
diamantkvalitet TW/P1
og sort naturperle.
Nikkelfri.

DUS 6_2008_Messe

05/08/08

22:37

Side 30

30

D
E
S
I
G
N

U
R
E

S
M
Y
K
K
E
R

LONDON WEST END
SHOW PÅ GSU
Broadwaystjerne Kevin McGuire indtager Bella Center
med live show på Christina Design Londons stand.

Christina Design London har efterhånden gjort det til en tradition at gøre sig
spændende bemærket på den årlige GSU
Messe i Bella Center. To gange er det blevet til et besøg af den store røde dobbetldækkerbus fra London, og 2008 bliver
ingen undtagelse, fortæller en smilende
Christina Hembo.
Med sine 144 kvadratmeter bliver standen af messens største, og naturligvis bliver

der et gensyn med bussen, der til dagens
anledning er totalt nyrenoveret – med
engelsk pub i stueetagen. Men det store
gulvareal er også nødvendigt af en anden
grund:
– Som noget helt nyt – og vel nok ret
enestående på dansk messejord – præsenterer vi i år The Christina Design London
West End Show. Det er lykkedes os at få en
de allerstørste amerikanske Broadway-

stjerner, Kevin McGuire, til at komme til Danmark! smiler Christina
Hembo.
Med hovedroller i de originale
Broadwayopsætninger
af
Les
Miserables og Phantom of the Opera,
er Kevin McGuire helt i toppen af
musicalgenren. I mere end 30 år har
han arbejdet på både de skrå brædder
og amerikansk TV. I sin glorværdige
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Den velkendte
dobbeltdækkerbus
på sidste års stand.

Kevin McGuire er
blandt andet kendt for
Broadwayopsætninger
af Les Miserables og
Phantom of the Opera.
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Christina Hembo poserer
hjemmevant som model for
egne ure. På siderne her
ses et udvalg af sidste års
ure. Den nye kollektion
afsløres først på messen.
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GSU 2008 (Gold/Silver/Watches) · Bella Center, Copenhagen
21.-24.8.2008 · Stand C3-47
Your contact partner in Scandinavia:
Mr. Kim Scherdetzkü Hansen · Skovvejen 18 · DK-7100 Vejle · Danmark
Phone: ++45 96 26 85 50 · Mobil: ++45 61 30 43 58
kim@moment-moment.dk

Bornemann Etui GmbH
Europastraße 26 · D-77933 Lahr
Germany
Phone +49 (0)78 21/9159-0
Fax +49 (0)7821/24 45 8
info@be-box.de
www.be-box.de

karriere har han også sunget live for tre amerikanske præsidenter;
Ronald Reagan, Gerald Ford og Bill Clinton.
– Det simpelthen MÅ blive en kæmpe oplevelse at se Kevin
McGuire med band live on stage, fortæller den danske designer, der
igen i år har en hel række nye designs med på GSU.
På GSU præsenteres også firmaets nye Shop-In-Shop koncept.
– Det er Christina butikker, udført i de fineste materialer, lige til at
blive sat op hos vores danske forhandlere, forklarer Christina Hembo.
Enten når en butik skal renoveres og bygges op fra bunden, eller i
ligeså høj grad når en eksisterende butik trænger til et friskt pust.

Invitation til reception
– Alle indtrykkene kan man fordøje over et glas perlende
friskt fadøl til vores reception torsdag fra 17.00 til 18.00. Her
er samtlige vores medudstillere, kunder samt venner af huset
inviteret til små kulinariske fortræffeligheder, kreeret af
Jacob Møller Justesen, der i to omgange har arbejdet på verdens femogtyvendebedste restaurant, Troisgros i Frankrig,
der af Michelinguiden er
tildelt tre stjerner,
slutter Christina Hembo
med et smil.

Skitse og færdige
ure fra Christina
Designs herreserie.
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1998-2008

Halvfabrikata

AKTIV GULD AS

Bella Center Messe
Hal C 2

Stand 14

Kæder

Diamanter

Stene
Værktøj

Maskiner

Metaller

Vallensbækvej 46 • DK-2625 Vallensbæk • Tel. +45 43 66 20 00
Fax +45 43 66 20 01 • ag@aktivguld.com • www.aktivguld.com
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Åbenlig sølvrhodineret lås,
m. sølvforgyldt krone.
Vejl. 1150,-Kr.
Sorte ferskvandskulturperler 10-11mm.
Vejl.1350,-Kr. U.lås
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... all the wishes for queen’s and princes’s

Lava armbånd 14 mm m. clipsevedhæng.
Vejl 785,-Kr.

Armbånd i onyx og seabambue 12 mm.
Vejl. Fra 435,- kr
Sølv forgyldt kæde m. seabambue
Vejl 550,- kr og Ørehænger Vejl.185,- kr

WWW.STENFORM.DK
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SMÅT GODT

SMYKKESymbolik
Vi vil i kommende numre skrive om
nogle af de klassiske symboler brugt i
smykker – hjerter, engle, kors, anker,
Thors hammer og så videre. Vi modtager
derfor meget gerne billeder af sådanne
smykker (300 dpi og gerne på hvid bund
eller fritlagt) samt lidt medfølgende
tekst. Send til ge@designuresmykker.dk.
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TIME TO CARE...
Bæredygtigt guld, diamanter, perler, smykker... – nu er tiden også kommet til et „bæredygtigt ur“.

U

Det er skuespiller og miljøaktivist Leonardo DiCaprio – velkendt fra filmen Blood
Diamond fra 2006, der netop
sætter fokus på spørgsmålet
om etik i diamanthandelen og
dermed etikken i vores indkøb
af smykker – der sammen med
det schweiziske luksus urmærke, Jaeger-LeCoultre har skabt
to unikke ure til at markere
deres Time To Care program.
Overskuddet fra salget af urene
går til Leonardo DiCaprios
fond, der arbejder for et bedre
miljø verden over.
Og der er virkelig tale om
unikke ure. Hvert ur vil nemlig
kun blive fremstillet i ét eksemplar! De to ure bliver sat til salg
her i efteråret i JaegerLeCoultre egne butikker i Boca
Raton og Beverly Hills og er de
første af en serie på flere ekstremt limiterede ure, der tilmed
benytter sig af helt ny teknik.
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Master
Compressor
Extreme Lab

Leonardo DiCaprio ved premieren til sin
dokumentarfilm om miljø, The 11th Hour.
På armen har han det eneste fremstillede
eksemplar af Master Compressor Extreme Lab.
Jaeger-LeCoultre er grundlagt af
Antoine LeCoultre i 1833 i Vallée de Joux
i Schweiz og fylder således 175 i år.
Reverso Gyrotourbillon 2 fremstillet
specielt i anledning af jubilæet.

Reverso
Gyrotourbillon 2

Master Compressor
Extreme Lab
Det ene ur hedder Master
Compressor Extreme Lab og
blev båret af DiCaprio til premieren på hans dokumentarfilm, The 11th Hour. Det er det
første i en serie Extreme Lab
ure, værdisat til omkring
1.445.000 kroner og ingraveret
med skuespillerens signatur.
Ure er lavet af kulfiber og
titanium med automatisk tourbillon, to tidszoner, AM/PM
indikator ved 12, patenteret
jumping-day display mellem 15
og 16 forbundet til lokal tid.
Det mekaniske urværk opererer
helt uden smøring og tåler eksreme temperaturer fra minus
fyrre til plus tres.
Reverso Gyrotourbillon 2
Det andet ur hedder Reverso
Gyrotourbillon 2, værdisat til
omkring 1.926.000 kroner. Det
indeholder en unik kugleformet tourbillon og er ligeledes
det første i en serie. Det har
cylinderformet balancefjedder,
der giver hditil uset præcision.
Har desuden 50 times power
reserve og fremstillet i platin af
371 enkeltdele.
mac
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Forgyldt guldsmed
vedhæng med blå topas,
turmalin, bjergkrystal.
650,-

38

Indiana
Armbånd
8.050,-
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MYTER FRA
COLOMBIA
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Mitos er det spanske ord
for myter og samtidig navnet
Ringe i ægte sten
Ametyst 3.600,Lemonkvarts, onyks
og rosenkvarts 2.000,-

på en ung og spirende
virksomhed, der byder på
unikke smykkekollektioner,
designet af colombianske
Miryam Stenderup.
Armring i børstet guld
4-5 cm bred 2.500,7-8 cm bred 2.950,-

Foto Iben Bølling Kaufmann

Myter er et vigtig begreb for de sydamerikanske indianere, der fra gammel tid
af åndeliggjorde naturen omkring dem. De
mente blandt andet, at guld var solens
sved, og sølv var månens tårer. Guldsmed
og designer Miryam Stenderup trækker
med sin colombianske baggrund på den
samme fascination for naturen og respekten for dens rå materialer.
– Det er mystikken fra den sydameri-
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18 karat guldøreringe
med ametyst 3.950,-
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Charmsarmbånd
1.850,-
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Forgyldt ring
med pink og grøn opal
1.200,-

Små vedhæng med
blomst og hjerte
650,-

Forgyldt vedhæng
med silkesnor
1.150,-

kanske jungle, Andesbjergenes skønhed, de farvestrålende blomster og det
vilde landskab, forenet med det lette
og raffinerede skandinaviske udtryk,
fortæller Myriam Stenderup.
Smykkerne er håndlavede af firmaets egen guldsmed i samarbejde med
Miryam. I elegant kombination med
sølv og guld anvendes ægte, naturlige
stene som ametyst, blå topas, sort
onyks, kvarts og diamanter. Et gennemgående træk er brugen af stenenes klarhed og smukke farvespil som
kontrast til ædelmetallernes rene
enkelhed.
Mitos blev grundlagt i 2006, og
virksomheden er fra begyndelsen af
2008 blevet styrket med to medejere,
Larissa Bochineck og Georgina
Mathiasen. Smykkerne forhandles i
udvalgte guldsmedebutikker med
Anne Kornerup som salgsansvarlig.
www.mitos.dk

Forgyldt armbånd med
facetteret bjergkrystal
2.850,-
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DESIGN URE

SMYKKER

MESSEN
7-9 MARTS 2009

VEJLE CENTRET

Salget er i fuld gang... klik ind på www.designuresmykker.dk
eller ring til Henrik Westerlund på 2063 6001
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Porsche Design
Dashboard P´6612 PTC

44
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Panerai Luminor
Marina PAM26

SINN U2 S

SORT TID
Af Kristian Haagen/Timegeeks.dk
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IWC Flieger
Chronograph
Top Gun

45
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Guilliano Mazzuoli
Manometro S

Overskriften henviser ikke til de dystre udsigter for det danske forbrug, men derimod til farven af
tidens mest populære ure. Design Ure Smykker kigger nærmere på nogle af de mørke vidundere.

Urkasser med sort belægning så dagens
lys i 1970erne, hvor blandt andre Heuer og
Porsche Design var frontløbere. Inspirationen kom højst sandsynligt fra våbenindustrien, der længe havde brugt en sort
belægning til diverse dele. Værktøjsmagere
har dog også benyttet sig af PVD belæg-

ning længe, idet denne belægning blandt
andet mindsker slid på værktøjsdelene.
Den tidlige belægning på urenes kasser
var meget skrøbelig, og stålet tittede hurtigt igennem belægningen, der var en
såkaldt PVD behandling. PVD står for
Physical Vapour Deposition og fås i mange

forskellige nuancer blandt andet guld og
platin og naturligvis sort. I dag bruger man
en langt bedre PVD eller DLC – Diamond
Like Carbon – belægning, hvor sidstnævnte er en speciel dampbelægning, der er
meget slidstærk. Andre igen laver kassen i
keramik eller karbon, og disse kasser vil
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naturligvis ikke miste kuløren, idet de er
sorte hele vejen igennem.
Wyler El Camino Real Chronograph
Wyler har en brandhistorie, der fortæller, at
de i 1956 testede deres ure for stødsikkerhed ved at smide dem ud fra toppen af
Eiffeltårnet. Det er den nylancerede El
Camino Real med automatisk kronografværk højst sandsynligt ikke, men den slidstærke og alligevel meget lette kasse af
keramik, ville uden tvivl kunne modstå
denne voldsomme test med bravur.
Wyler El Camino Real Chronograph
koster crika 100.000 kroner.

46

D
E
S
I
G
N

U
R
E

S

Hublot Big Bang
Euro 08

M

Hublot Big Bang Euro 08
Populære Hublot er mestre i sorte ure og
har siden mærkets genfødsel for små fire år
siden introduceret den ene sorte model
efter den anden. Big Bang Euro 08 er lavet
af keramik og har et kronografværk, der
registrerer 45 minutter, i stedet for en time,
som langt de fleste kronografer gør. Det
passer jo lige med en halvleg, hvilket nok er
tanken bag, idet Hublot er officiel medsponsor af årets fodboldbrag.
Hublot Big Bang Euro 08 koster 85.960
kroner.
Fortis B-42 Chronograph Black
Fortis B-42, der har en kassediameter på 42
millimeter – deraf navnet, er netop blevet
introduceret med PVD belagt titaniumskasse og kulfiberskive. Remmen er lavet af
blød gummi og har foldelås af titanium,
der ligeledes er PVD belagt. Værket er
automatisk med kronograffunktion, og
bagkassen er prydet med logoet fra den
russiske International Space Station, ISS,
der blandt andet står bag rumstationen
MIR.
Fortis B-42 Chronograph Black koster
19.990 kroner.

Y
K
K
E
R

Porsche Design Dashboard P´6612 PTC
Porsche Design var et af de allerførste urfirmaer, der tilbød ure med sort belægning,
og det overrasker derfor ikke, at de stadig
tilbyder ure med denne farve. Belægningen
på deres nuværende ure er dog af en langt
mere solid kvalitet end de første modeller
fra 1970erne. Porsche Designs belægning
anno 2008 er nemlig den solide Diamond
Like Carbon, DLC, der virkelig skal have
med grovfilen for at miste sin farve. Værket
er automatisk med kronograffunktion og
udstyret med en rotor, formet som en
Porsches fælg, hvilket kan nydes gennem
urets glasbagkasse.
Porsche Design Dashboard P´6612 PTC
koster 36.700 kroner.

Fortis B-42
Chronograph Black

IWC Flieger Chronograph Top Gun
Man tænker sikkert Tom Cruise, RayBan
Aviator solbriller og you can be my wingman anytime, når man læser navnet på
dette sorte IWC med automatisk kronografværk. Der er dog ikke meget Holly-
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wood over uret, der er lavet af keramik kombineret med titaniumskrone, -knapper og -bagkasse. Det 44 millimeter store ur er lavet for
at ære de amerikanske jagerpiloter og har derfor Top Gun logo på
kassens side og på bagkassen.
IWC Flieger Chronograph Top Gun koster 47.300 kroner.
Guilliano Mazzuoli Manometro S
Den italienske designer, Guilliano Mazzuoli, lavede en lille genistreg,
da han blev inspireret af en trykmåler i sit fyrrum. Det kom der et
innovativt ur ud af, Manometro, der efterhånden har tre år på bagen.
Kollektionen i dag indeholder dette sorte ur, hvor kasse og skive er
lavet af kulfiber, hvilket er et materiale, der primært bruges i bil- og
MC-sport for at gøre køretøjet så let som muligt. Manometro S med
automatisk værk er da også et meget let ur, og titaniumskronen og bagkassen er med til at holde den totale vægt nede på 45 gram
(uden rem).
Guilliano Mazzuoli Manometro S koster cirka 24.000 kroner.
Panerai Luminor Marina PAM26
Panerai har tilbudt sorte ure lige siden de introducerede de første civile modeller i 1993 og udsender i år denne relancering af Luminor
Marina med kronen på venstre side, PAM26, der oprindeligt så
dagens lys i 1997. Belægningen på PAM26 anno 2008 er DLC, hvorimod de tidligere modeller var belagt med skrøbelig PVD. På trods af
den skrøbelige belægning, så er de tidligere modeller fra 1997-98
langt flere penge værd end et nyt af slagsen. Der er dog ingen tvivl
om, at denne såkaldte destro med manuelt optræk er det, samlere
betragter som instant collectible.
Panerai Luminor Marina PAM26 koster cirka 47.000 kroner.
SINN U2 S
Tyske SINN har stor succes med deres hårdføre dykkerure U1 og U2
og denne nylancerede U2 S har en sort belægning, der ifølge SINN
skulle modstå 1500 Vickers og er yderligere vandtæt til hele 2000
meter. Det 44 millimeter store U2 S oser af at være et ur, der virkelig
kan tåle nogle tæsk uden at miste glansen. Det automatiske værk tilbyder yderligere sekundær tidvisning via den indre krans og den sorte
viser med den røde spids.
SINN U2 S koster cirka15.000 kroner.

BUTIK PÅ STRØGET SÆLGES
Smykkebutikken 'YURGA' er beliggende
på Skoubogade 1 ved 'La Glace'.
Butikken ønskes afstået.
Kontakt i åbningstiden på telefon 33339900
eller på ladekarl@msn.com

Wyler El Camino Real
Chronograph
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VELKOMMEN TIL VORES STAND PÅ GULD, SØLV & URE PÅ
BELLA-MESSEN I KØBENHAMN 21-24/8, STAND C3-23.

NYHEDER! • DIESEL - STÅLSMYKKER • MICHAEL KORS - URE • DKNY - SMYKKER
www.fossilscandinavia.dk • tel: 80 60 60 00

K.A. Rasmussen
inviterer dig til at besøge vor stand på GSU messen i Bella Center
.$5DVPXVVHQLQYLWHUHUGLJWLODWEHV¡JHRVSnYRUHVVWDQG

A/S Gense inviterer dig til at besøge os på vores stand 51.
Se et udvalg af vores sølv og få en uforpligtende snak!

$OWL*XOG6¡OY3ODWLQ 3DOODGLXP
5LQJVNLQQHURJVnL3ODWLQ 3DOODGLXP
Alt i Affinering
Dental Guld
*XOG 6¡OYVDOW

5LQJIRUSULVHURJWLOEXG
5RVNLOGHYHMĆ7DDVWUXSĆ(PDLOLQIR#NDUDVPXVVHQGN
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SMÅT GODT
Vedhæng, designet for medlemmerne af den norske pigemotorcykelklub,
Storkeligaen, der hvert år kommer til Ribe – storkens by – for naturligvis at
købe nye vedhæng til klubbens nye medlemmer.

50
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GULDSMED
OG
OPFINDER

Øverst vedhæng og kæde i 8 karat
guld til 995,-. Herover hjerte i 8
karat guld med gummikæde 575,-.

Guldsmed Henrik Skjønnemand er indehaver af Guldsmedjen i Ribe og medejer af
bryllupskonceptbutikken OS-2.
Blandt andet er han kendt for
de smukke vielsesringe, hvor
guld og hvidguld smyger sig
tæt ind i hinanden. Han har
lavet ringen lige
siden 1986 og

Stålarmbånd med gummikæde
til herrene til 495,-.

NYT FRA
STØVRING
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Henrik Skjønnemand demonstrerer, hvor praktisk og hurtigt, det er at arbejde med smergelstripsene. For eksempel viskes slibespor af med et almindeligt viskelæder, og
strippen er så god som ny. Stripsenes fås i 3 finheder og
kan klippes til at passe på selv helt små file.

Ringene
koster
19.800,for et sæt.

hver ring er frihåndtegnet og
dermed unik.
– Jeg kan lide symbolikken
i, at de to forskellige dele er
løse, men de kan ikke skilles fra
hinanden. Nøjagtigt som et
godt forhold skal være det,
siger Henrik Skjønnemand.
Opfinder
Ud over innovativt guldsmedearbejde og urdesign er Henrik
Skjønnemand også opfinder af

de praktiske smergelstrips, der
sælges af Aktiv Guld med stor
succes blandt andet i Tyskland.
Stripsene fås i flere finheder og
er uhyre nemme at lime på en
fil. Så har man filens grove
korn og smergelstrippens fine i

ét og samme værktøj. Henrik
Skjønnemand har selv udviklet
stripsene og i samarbejde med
3M fundet frem til den helt rigtige lim, der ikke efterlader
spor på filen, når strippen skiftes ud.
mac

Fra Støvring Design nye katalog
collier i sølv til 2.100,- og
matchende ørepynt til 495-.
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er stødt på Arena
Copenhagen, er det

Arena

Copenhagen udsprang fra en grundtanke om
et samarbejde med guldsmede
i et kreativt forum, med det
formål at designe kvalitets-

sandsynligvis fordi,
du ikke har åbnet et
design, mode- eller
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livsstilsblad de sidste
fire år. For det danske
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smykkefirma, der
havde sin første
kollektion på
markedet i 2004,
er på få år blevet en
succeshistorie og et
anerkendt smykkemærke i mode- og
guldsmedebranchen.

smykker med et tidssvarende
design.
– Hensigten var, at guldsmedene skulle dele viden frem
for at holde den og deres idéer
tæt til kroppen. En tilgang,
der ellers har været kendetegnende for branchen, fortæller Charlotte Møbjerg AnselHenry, der er pressechef hos
Arena Copenhagen.
– Udtrykket skulle være
banebrydende og opsigtsvækkende. Det særegne ved Arena
Copenhagen er konceptet om
at samarbejde med de absolut
dygtigste smykkedesignere i
Skandinavien. Det giver ubegrænset adgang til nye inspirationskilder og mulighed for at
mangfoldiggøre smykkeporteføljen og være på forkant med
tidens tendenser.
– Hvis du besøger Arena

IND PÅ ARENAEN
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Randers Sølvvarefabrik
RS Gold Collection
Guldsmykker i dansk kvalitet med brillanter

Nr. 141630FB

14 kt 0,06 ct brillanter
Vejl. 5.300,-

Nr. 135030FB

14 kt 0,06 ct brillanter
Vejl. 5.700,-

Nr. 141530FB

14 kt 0,06 ct brillanter
Vejl. 6.700,-

Nr. 141730FB

14 kt 0,12 ct brillanter
Vejl. 7.100,-

Nr. 149038FB

14 kt 0,20 ct brillanter
Vejl. 14.000,-

Nr. 141330FB

14 kt 0,18 ct brillanter
Vejl. 10.200,-

Nr. 141430FB

14 kt 0,10 ct brillanter
Vejl. 7.100,-

Nr. 141438FB

14 kt 0,10 ct brillanter
Vejl. 9.500,-

Nr. 141443FB

14 kt 0,12 ct brillanter
Vejl. 6.800,-

Det er nu 5 generationer og 155 år siden, at min familie startede virksomhed
i guldsmedebranchen. Jeg vil gerne byde kunder og kommende kunder velkommen
til en fremvisning af nyheder på messen i Bella Center, Stand C1-14.
Indehaver
Guldsmed & Designer
Troels Tvenstrup
Randers Sølvvarefabrik – RS Gold Collection forhandles hos alle førende guldsmedeforretninger i Danmark, Norge og Sverige. www.randerssolv.dk
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Copenhagen i vores showroom, er du ikke
i tvivl om, at konceptet er lykkes. Her
sprudler og bobler det af kreativitet – og
der er travlt, smiler Charlotte Møbjerg.

54

Fælles fodslag i stil
– Smykkerne fra Arena Copenhagen spænder fra et stilistisk og grafisk udtryk over i
et superromantisk og tøset univers, dog
altid med den minimalistiske rene tone,
som Arena Copenhagen har gjort til sit
varemærke, forklarer Charlotte Møbjerg.

– Smykkerne er udelukkende designet i
ædle metaller. Arena Copenhagen-linien er
i sterling sølv med forgyldning i 18 karat
guld og med forskellige semiædelstene.
Arena 10 Copenhagen-linien er udført i 10
karat massivt guld. Kendetegnende er
organiske og grafiske former samt genkendelige symboler og refortolkninger af
genkendelige motiver, som for eksempel
en sommerfugl, en lotusblomst, et firkløver
eller sågar en askepot-stiletsko.
Ideen om at lave moderigtige smykker

med tidløst design kan lyde modstridende,
men sådan ser man ikke på det hos Arena
Copenhagen. For der arbejdes i høj grad
med farver, længder og overflader – og et
klassisk motiv kan sagtens ændre udtryk og
passe til tiden ved at servere det i en megalang kæde i stedet for en kort eller ved at
udskifte stenen med en af sæsonens
moderigtige farver.
Fortsættes næste opslag
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Sophie Bille Brahe er Arena Copenhagens nyeste skud på stammen. Charlotte
Møbjerg beskriver hendes design som
afspejlende tendenser med et historisk
islæt, feminine, illuderende sløjfer, der
majestætisk pryder dråbeikoner, amuletter,
bløde buer og delikat transparens.
– Dette kombiner Sophie Bille Brahe
med bevidste overraskelsesmomenter, som
en guldstilet eller et diamantbesat champagneglas, der nostalgisk leder tankerne
hen på tidligere tiders eventyrlige fester.
– Sophie Bille Brahes design er delikate
og pyntede. Hun formår til fulde at videreformidle en idé, så den kan fungere i flere
af sine smykker, nogen gange i et andet
format og med en anden og uventet tyngde. Med stor bevidsthed og snilde skaber
Sophie Bille Brahe forbindelse imellem sine
vekslende inspirationskilder.

Fra Arena10
Copenhagen:
Champagne
10 karat guld og
0,13 carat diamanter.
Pris 6.000,-

Fra Arena10
Copenhagen:
Elegance
10 karat guld
Pris 9.000,-

Rosalil
Sterling sølv forgyldt med
18 karat guld og små pink
opalsten. Pris 1.350,-

SOPHIE
TEIK
HANSEN
Fra Arena 10
Copenhagen:
Lucky Clover
10 karat guld
Pris 2.700,Nederst:
Frida
Sterling sølv forgyldt
med 18 karat guld
Pris 700,-

Sophie Teik Hansen har været med i
Arena Copenhagen siden den første kollektion.
Om hende siger Charlotte Møbjerg:
– Karakteristisk for Sophie Teik Hansens
designs er ikonerne med det nostalgiske
islæt. En elegant svaleskygge, et stilistisk
skåret hjerte, fortolkninger af en lotusblomst, røde og grønne æbler, og de klassiske symboler for tro, håb og kærlighed
fungerer genialt som en hyldest til begrebsverdner, man kan identificere sig med.
Uden for mange detaljer og med en ren,
bevidst streg, designer Sophie Teik Hansen
smykker, der fremstår som et modigt og
stærkt kompliment. Med et dristigt og
utraditionelt valg af stene og ædelmetaller
– eksempelvis grøn malakit, emalje og
blodsten – og en sjælden evne til at forene
råhed og romantik, står Sophie Teik Hansen
distancen og skiller sig ud fra den mere
konventionelle og moderne tilgang til
smykkedesign.
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ART DE CO STAR
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Charlotte Møbjerg peger her på halskæden
Nada med den lyserøde kugle eller de sorte
hjerter Maja. Med et glad latter fortæller
hun, at det skam ikke kun i Skandinavien,
smykkehuset har bidt sig fast hos stilbevidste kvinder:
– Sangerinder som Melanie C, Nina
Persson og Katie Melua optræder aldrig
uden deres Arena Copenhagen smykker,
og Paris Hilton og Helena Christensen ses
jævnligt flashe en af vores designs også!
56

Arena 10
På opfordringer fra adskillige kunder og
hvad Charlotte Møbjerg kalder en voksende fanskare, lancerede Arena Copenhagen
i efteråret 2007 en eksklusiv linie i ægte
guld med navnet Arena 10 Copenhagen.
– Den er blevet modtaget med kyshånd
og forhandles allerede i butikker verden
over. Det er en linie, der skiller sig ud og tør
noget, selvom det er dyrt. Her bliver der
jongleret med brillanter og andre ædelsten
i skønne og delikate designs, lange og

D

Nada

Fortsættes næste opslag

E

LAU EBBESEN
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Brilliant
Ring i 10 karat guld
Pris 3.700,-
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Lau Ebbesen har gjort det til sin fineste
opgave at skabe en scene for de mere
urbane, nyskabende, men stadig yderst
elegante smykker med unisexappel.
– Ikoner er hans råmateriale, og det kan
både være i form af en klassiker som
shooting stars og i moderne diamantfortolkninger. Lau formår, som én af de få
guldsmede i Danmark, at tænke ud af
boksen, når der virkelig skal udforskes. I sit
arbejde viser han en tydelig tilknytning og
stor begejstring for hiphop, fest, narrestreger, luksus og høj cigarføring, men han formår også at bevise sit værd som designer
af mere ekstravagante og minimalistiske
smykker med eksempelvis sin diamantbesatte guldring.

R

Diamonds
Ring i 10 karat guld
med 0,08 carat diamanter
Pris 4.500,Ringene er designet, så de kan
kombineres og sættes sammen.

EFTERÅRSTENDENSER
Charlotte Møbjerg har et bud på denne
sæsons tendenser, der ifølge hende bliver et sofistikeret elegant udtryk, skabt i
dynamikken mellem guld og rhoduimbelagte smykker.
Lange kæder
Efterårets tendenser er helt klart LANGE
KÆDER. De skal sidde uden på tøjet, og
der skal gerne være flere på samme tid,
så de oser af stilsikkerhed og af ægthed.

Det må ikke være tunge og uægte lange
kæder, som tidligere er set, men lange
kæder i ægte guld, med fine feminine
vedhæng, ædelstene og diamanter. Et
eksempel herpå er kæden Angelika på
næste opslag.
Det sorte look
Rhodium er helt sikkert ved at slå igennem herhjemme, spår Charlotte Møbjerg.

– De danske forbrugere er ved at være
klar til rhodium, og til efteråret lancerer
vi en smuk og fortryllende rhodiumbelagt smykkeserie. Rhodiumoverfladen matches af en spejlgrå hematit,
der giver smykkerne et dybt og intenst
udtryk, som glimter i mørket. At bære
rhodium og guld samtidig giver en
spændende og magisk effekt. Super
eksklusivt og lækkert!
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LIFE HAS
ITS MOMENTS...

First visit to the Eiffel tower
Moved to Paris
Passed my exam

Tom told me I was more than a friend
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...MAKE THEM
UNFORGETTABLE
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korte kæder og finger- og øreringe, fortæller Charlotte Møbjerg.
Der er ingen tvivl om, at de to smykkelinier er i familie med hinanden, selvom
udførelsen af smykkerne er forskellige.
Som eksempel på udtrykket i Arena10
Copenhagen linien kan ses Brilliance og
Elegance; ekstravagante stilistiske armringe
designet af Sophie Bille Brahe.

58

Designerne
Konstellationen af designere kan variere fra
år til år, alt afhængig af behov og tendenser, samt af hvilke guldsmede, der taler til
Arena Copenhagen.
Aktuelt består designtruppen af Sophie
Bille Brahe, Katrine Kofoed Kristensen, Lau
Ebbesen og Sophie Teik Hansen, men i den
samlede kollektion kan man finde produkter fra i alt ni guldsmede, som har givet
deres besyv med på et Arena Copenhagen
design, siden firmaets start.

– Når flere designere er repræsenteret
under et brand, er deres personlige stil og
streg vigtig, forklarer Charlotte Møbjerg.
Der ligger en udfordring i at hver designer
skal kunne udtrykke deres streg, men at
deres smykkedesigns samtidig skal harmonere med de resterende smykker i kollektionen. Det er noget, vi bruger mange ressourcer på at tilpasse hver sæson. De fire
guldsmede, der lige nu udgør vores designtrup, har alle design, der passer flot ind i
den overordnede strategi.
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Fra Arena 10 serien:
Moulin Rouge halskæde
10 karat guld med pink opal
Pris 3.200,-

Anette
Sterling sølv forgyldt med 18
karat guld og pink opal sten
Pris 750,-

Angelika
Lang halskæde i sterling sølv
forgyldt med 18 karat guld

Katrine Kofoed Kristensen har slået sit
navn fast i skandinaviske smykkekredse
med sine grafiske og sofistikerede design,
der vidner om et potentiale, der også begår
sig på den internationale scene. Charlotte
Møbjerg beskriver stilen som overvejende
grafisk med strejf fra det romantiske.
– For Katrine Kofoed Kristensen kan
både være pyntesyg med hjerter med og
uden blondekant og eksklusiv med de
facetterede diamantlignende sten. Men
hun sværmer bestemt også for det naturalistiske med den stilistiske flyvende svale.
– Katrine Kofoed Kristensen skiller sig
ud med sin sjældne evne til helt enkelt,
men intelligent, at kombinere de materialer, hun har til rådighed. Det kommer
blandt andet til udtryk i hendes sten/hjerteserie, hvor stenens guldhætte er afgørende
for, at vedhænget rent faktisk ligner et
hjerte, og ikke bare en sten.
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Distribueres af Rosendahl Watches, der oplyser nærmeste forhandler på 45 17 37 05. Se også www.rosendahl-watches.dk
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Obaku Harmony V121G, der er indstillet til Dansk Designpris 2008/9.
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TID TIL OMTANKE
Hvordan laver man en designklassiker? Det har Lau Liengård Ruge et bud på. For tiden er hans ur,

E
R

Obaku Harmony Model V121G indsendt til bedømmelse af Dansk Design Center i kampen om at
vinde Dansk Designpris 2008/9. Vi bringer designerens egen projektbeskrivelse, der ledsager
ansøgningen, og som fortæller om de mange overvejelser, der ligger til grund for et komplet
koncept omkring Obaku Harmony urene.

Af Lau Liengård Ruge

Lau Liengård Ruge har, sammen med sin kollega
Christian Mikkelsen, skabt et helt koncept
omkring Obaku Harmony urene, fra navn, logo,
typografi, slogan til urenes design.

Idé og tilblivelse
Obaku Harmony ure er et nyt urmærke,
skabt fra bunden af undertegnede, Lau
Liengård Ruge, i samarbejde med min kollega Christian Mikkelsen.
Opgaven var at skabe en ny ur-serie i
minimalistisk design med fokus på en
videreudvikling af danske minimalistiske
designværdier men krydret med et ssiatisk
link, da virksomheden jeg arbejder for,
Comtech Watches Co. Ltd., er en Dansk/
Hongkong-ejet virksomhed.
For at finde et navn i Asien, der kunne
have associationer til de danske minimalistiske værdier, søgte vi efter navne inden
for zenfilosofien. Værdier som renhed og
koncentration om det essentielle i alle livets
aspekter samt at undgå det overflødige er
værdier, vi gerne ville associere med vores
brand.

Jeg fandt frem til en gren af zenfilosofien,
Obaku, som blev grundlagt i 1650 ved
Fujinbjerget i Kina. De tre grundlæggere af
Obaku tog, hvad de syntes, var det bedste
fra de to hovedgrene inden for zenfilosofien, Zoto og Rinzau og skabte en ny filosofi på det grundlag. De tre grundlæggere
var i øvrigt kendt som The Three Brushes of
Obaku, da de var mestre inden for kunstarten kalligrafi.
Logoet
Det cirkelformede bomærke for Obaku
Harmony er inspireret fra det kalligrafiske
tegn, zencirklen. Den kan tolkes på mange
måder, men vores tolkning viser tiden, der
løber ud i kraft af cirkelens streg, der går
fra en kraftig streg til ganske tynd streg.
Jeg har endvidere designet en skrifttype for
Obkau, der balancerer fint mellem det rene
og stringente fra de danske designværdier,
og de mere bløde asiatiske designværdier.
Vi har designet en række modeller til
den ny Obaku Harmony serie, som allerede
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Guldsmedeforsikring fra
KARAT FORSIKRINGSMÆGLERE

K A R AT

Mød os på
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stan
0 for aftale
på 39 900 40 e
om mød

FORSIKRINGSMÆGLERE

JAN ISAKSEN

|

FORSIKRINGSMÆGLER

STRANDVEJEN 343
2930 KLAMPENBORG
TLF. 39 900 400
FAX 39 900 484

SØREN NYMARKS VEJ 4
8270 HØJBJERG
TLF. 86 117 411
FAX 86 117 414

WWW.GULDSMEDEFORSIKRING.DK
INFO@GULDSMEDEFORSIKRING.DK
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inden for det første år er repræsenteret i
mere end 20 lande.
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Urdesignet
Da vi stod over for at skulle skabe den
næste generation af Obaku-ure, ønskede
jeg at lave en et ur, som tydeligt skulle
passe fuldstændigt ind i vores Obaku
Harmony formsprog, og som skulle være
både enkelt og fornyende. Samtidig ville
jeg gerne kombinere et nordisk designsprog og med det enkle asiatiske.
Jeg valgte at designe et klassisk rundt ur
men i et helt nyt formsprog. Uret skulle på
en gang være fint og tyndt i udtrykket og
samtidigt udtrykke en robust og langtidsholdbar konstruktion. På trods af de to
modstridende ønsker, var det stadig vigtigt, at der blev skabt et
design i total harmoni og
balance. Det var vigtigt for
mig, at det umiddelbare
udtryk skulle udstråle ro og
renhed, men ved nærmere
eftersyn skulle der også være
fine detaljer og overraskelser,
der får brugeren til at sætte
større og større pris på designet
med tiden.
Jeg valgte, at remmen skulle
udføres i PU, som samtidig med, at det er
et robust og vejrbestandigt materiale, ville
give mulighed for at arbejde præcist og
utraditionelt med formen og integrationen.
Jeg designede remmen til, visuelt, at skulle
gå hele vejen op til urkassen – og måtte
finde en praktisk løsning på selve konstruktionen, der ikke som den traditionelle løsning med remstift og ben fikserer remmen
til urkassen.
Jeg besluttede at lave en skjult konstruktion, hvor en forlænget plade
(„tunge“) ud fra urkassen går ind i remmen
og fikseres på undersiden med skruer.
Dermed kunne uret nu produceres med en
ren visuel fremtoning, der på mystisk vis får
rem og kasse til at hænge sammen uden
synlig forklaring.
Det har været vigtigt for mig, at uret
ved første øjekast fremstår som et rent,
smukt og funktionelt design. Derfor er der
først og fremmest fokuseret på tolv letlæselige index og to tydelige visere, som gør
det let at aflæse tiden på et splitsekund,
selv under dårlige lysforhold. Sekundviseren er lavet supertynd, så den ikke risikerer at blive forvekslet med minutviseren
ved hurtig aflæsning af tiden. Minut- og
timeviserne er kileformede for at understrege præcisionen i tidsaflæsningen og
harmonerer godt med det samlede designudtryk. En yderring omkring skiven
inderholder prægede fine timeog minutmarkeringer, som
kun fremstår af det lys og
den skygge, som det tredimensionelle præg frembringer.

Kombinationen af den markante, men
underspillede urskive og det hårde og præcise møde mellem den skålformede urkasse og kantede rem er, hvad der gør dette ur
markant.
Formål og funktion
Mit mål var at skabe et ur med optimal
funktionalitet, som kunne bruges både i
fritiden i regn og rusk og samtidig kunne
bruges til jakkesættet ved aftenselskabet.
Mange mænd går ikke højt op i, at skifte uret ud til forskellige formål, som det er
almindeligt hos kvinder.
Uret er på den ene side et meget elegant og stilrent ur og på den anden side
lavet i robuste, vejrbestandige materialer.
Remmen er lavet af en blanding af PU og
gummi, som tåler fugt og varme som for
eksempel ved sportudøvelser. Kassen er
lavet i 316L helstål, og glasset et meget
brudsikkert Titan Glass, som er ti gange
mere brudsikkert end traditionelle urglas.
Desuden er uret vandtæt til 3 ATM.

Obakus logo, tegnet af Lau Lau Liengård Ruge.

Relation til marked og miljø
Obaku Harmony henvender sig til den
bevidste forbruger, som ikke lader sig forføre af dyr markedsføring, men i stedet ser
på kvaliteter som godt design og gode
materialer.
Produktet er en del af en produktlinje,
som vil adskille sig fra resten af markedet
på flere måder: Generelt er andre brands i
samme prislag enten anonyme eller modebåret, hvor Obaku Harmony i prisklassen
100-200 euro er stilsikre langtidsholdbare
ure. Brandingen skiller sig bevidst ud fra
konkurrenterne, idet den spiller på underspillede emotionelle værdier, som er defineret af vores zeninspirerede univers.
Målgruppen er 35-50 år.
Obaku Harmony forhandles
i Danmark af Ole Brix
www.bonett.dk

Til venstre et udpluk af andre Obaku Harmony
ure, alle designere af Lau Liengård Ruge og
Christian Mikkelsen.

DUS 6_2008_Messe

05/08/08

23:22

Side 63

AUTUMN 2008

www.SpinningJewelry.dk
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SMYKKESymbolik
Af Gunna Egelund Hesselbjerg

Vemmingbundvej 9
6310 Broager
Tlf.: +45 74 44 13 50
www.3D-inventar.dk

Inventar
produktion
- Moderne design og godt håndværk til konkurrencedygtige priser
- Med udgangspunkt i den enkelte butik, tilbyder vi specialdesignede inventarløsninger
- Indbygget elektronisk lås i alle oplukkelige skabe og skuffer
- Moderne belysning med LED
- Kontakt os venligst for uforpligtende tilbud

KOM OG OPLEV DE MANGE SPÆNDENDE NYHEDER

STAND E 57
DRÅBER STENKÆDER FATTESTEN
STORT UDVALG AF CHAMPAGNE& COGNAC-FARVEDE DIAMANTER

Kontor i København, hveranden mandag:
Gothersgade 12, 1123 Kbh K. Tlf 75 78 08 05 - 27 11 08 04

MANGLER VI
ET SYMBOL?
Vi har symboler for kærlighed, for tro og for håb.
Alle vigtige og alvorlige aspekter i livet, og alle
symboler, der naturligt har fundet deres vej til
smykker. Men vi har ikke noget symbol for
sorg og for tab. Psykoterapeut Gunna Egelund
Hesselbjerg opfordrer her guldsmede og
designere til at tænke kreativt og udtænke et
nyt symbol, der kan anvendes til smykker.
I gamle dage gik man sortklædt eller bar et sørgebind, for at vise,
man var i sorg. Idag køber vi typisk for hundredevis af kroner blomster og bånd og lægger på kisten af den afdøde. Personligt vil jeg,
ved min død, meget hellere have, at man bruger pengene på mine
efterladte, for eksempel ved at give dem en gave eller invitere dem
med på oplevelser – ud af sorgen for en stund. Jeg forestiller mig, at
symbolet for sorg og tab, udformet som et smykke, kunne blive en
sådan gave. Eller måske noget, man køber til sig selv, for at vedkende sig de følelser, der gør ondt.
Det er nemlig en stor misforståelse, at tiden læger alle sår. Det er
ikke tiden, der læger, men den proces, man er i, mens tiden går. Det
er det, at man tager sig af følelserne, der læger såret. Og her kan
pårørende hjælpe til. Ofte ved vi ikke, hvad vi skal stille op med de
store følelser i forbindelse med for eksempel dødsfald. Så trækker vi
os af skræk for at gøre det værre for de efterladte. Men lad det være
slået fast med syvtommersøm; det kan ikke blive værre! Et velment
forsøg på at trøste og skabe kontakt eller på at høre og spørge vil
altid hjælpe. Dér kunne sådan et smykkesymbol hjælpe, som trøst,
som medfølelse og som bånd mellem mennesker.
Tab kan være mange ting, men fælles for sorg er, at man har mistet noget, man var stærkt knyttet til, og det er tilknytningens dybde
og den glæde, der var, der nu kommer til udtryk gennem sorgen.
Sorg er et kaos af følelser, men først og fremmest smerte over tabet.
Sorgen har fire faser og er en personlig udviklingsproces, der som
regel tager fra et halvt til to år at komme igennem. De fire faser er
chok (erkendelse af, at det ER sket, reaktion (alle følelser er normale), nyorientering (hvordan lever jeg videre efter dette) og gentilknytning (følelserne bruges igen – livet er igen dejligt).
Det er muligt at komme igennem sorgen, men det kræver, at man
er villig til at møde den og bearbejde de følelser, der opstår undervejs
– og ofte også at turde bede om hjælp hertil. Derfor kan et synligt
tegn på sorg og tab være med til at bryde isen over for andre mennesker om et emne, mange finder svært.

Har du en idé til et symbol for sorg/tab, der kan udformes til et
smykke – som ring, broche, vedhæng eller noget andet – så send os
en skitse eller et foto på ge@designuresmykker.dk. Det kan også
være et smykke, du allerede har fremstillet. Alle forslag vil blive bragt
i et kommende nummer af Design Ure Smykker, hvorefter vi vil inddrage læserne i en vurdering af bedste forslag.
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W AT C H V - N Y H E D
Elegant enkelhed – sikker tidsoplevelse.
Tid, alarm, stopur og nedtælling. Kr. 2.495,Design Flemming Bo Hansen
www.rosendahl-watches.dk
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10 ÅR MED AKTIV GULD
Det er nu 10 år siden, Aktiv Guld blev etableret, og selvom det ikke er særlig lang tid, når man
sammenligner med mange andre i branchen, er vi glade og stolte over at være med til at præge
faget, fortæller Lone Christensen og Johan Ottosen, de to stiftere af firmaet.
66
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Øverst knopstempler og
Presidium multitester.

Øverst ringbukkemaskine
og derunder micromotor.

Ihone
magnetpolerer
Diamantpincet.

Cavallin
kombivalse.

Elma Ultrasonic
Guldsmedebord
med to
arbejdspladser.

Den nye digitale ringstok fra Bergeon i Schweiz
med en nøjagtighed på +/- 0,01 mm. Måler ringdiameter fra 13 til 25 mm og omkreds fra 41 til 78
mm. Desuden franske og amerikanske mål.

Aktiv Guld blev skabt i foråret 1998 af
et ungt team, ledet af Johan Ottosen og
Lone Christensen, der mindes den spæde
og hektiske start:
– Det var mens hele Danmark hamstrede gær, for alle strejkede – inklusive bagerne. Vi kunne hverken få leveret computere
eller kontormøbler, så vi måtte stå op i over
en måned og skrive alle ordrer i hånden på
følgesedler.
Om nu ti år er ungt eller gammelt, må
man selv dømme om, men i hvert fald kan
firmaet stille med en betragtelig erfaring:
Det ti mand store team har nemlig samlet
200 års branchekendskab, der spænder fra
guldsmed, sælger, butiksansat, diamantgraderer til folk fra værktøjsbranchen.
– Vi er fagfolk, der henvender sig fagfolk, smiler Lone Christensen.
Og ambitionerne fejler ikke noget.
– Målet er at blive branchens totalleverandør inden for halvfabrikata, stene,
værktøj, diamanter, affinering, maskiner og
metaller i Norden – med fokus på kvalitetsprodukter samt løsning af specialopgaver
til værksteder, butikker og produktioner.
Firmaet har da også løbende været med til
at udvikle og distribuere nye opfindelser og
produkter. Et eksempel er de praktiske
smergelstrips, som er opfundet af guldsmed Henrik Skjønnemand, der er indehaver af Guldsmedjen i Ribe. I år tilbyder
Aktiv Guld et andet revolutionerende nyt
produkt – ligeledes dansk opfundet og
udviklet i samarbejde med Aktiv Guld og
Bergeon i Schweiz. Det er Digital Ringstok,
der bruges til målinger af blandt andet
ringe.
Workshops på GSU
Aktiv Guld har fra sit første år
deltaget i den årlige fagmesse,
først i Vejle Centret, siden i
Bella Center og i lignende
messer i Sverige og Island. Ved
de årlige messer har firmaet
hyppigt haft gæsteinstruktører
blandt andet fra USA (til at vise fattearbejde under mikroskop), fra Japan (demonstration af, hvad en Osada micromotor kan
præstere), instruktører fra værktøjs- og
maskinproduktbranchen samt en diamantsliber fra Antwerpen. Også i år er der
naturligvis arrangementer på standen.
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Manglende sikkerhed kan koste dig dyrt!
• Vi gør din forretning til en sikker arbejdsplads for dig
og dine medarbejdere
• Vi finder de menneskelige og materielle huller
i dit sikkerhedssystem
• Vi designer og indarbejder nye rutiner og procedurer
• Vi har 25 års erfaring med sikkerhed
Stol ikke blindt på teknisk udstyr – det kan fejle – stol på det!
Ring eller mail til os og få et uforpligtende besøg.
Tlf. 35 26 25 23
info@setsystem.dk

– Vi får besøg af det familieejede amerikanske firma Glendo, der har
eksisteret siden 1977, fortæller Lone Christensen.
– Glendo viser de nyeste finesser inden for fatteteknik og gravering. Produkterne demonstreres af Sam Alfono, som også har indspillet læreteknikker på DVD.
– Lambert Puk svejsning fra Tyskland viser tredje generation af
PUK-svejseanlæg, PUK 3 Professional Plus, der løser mange besværligheder i dagligdagen, herunder loddeopgaver på grabber uden at
fjerne stenene.
– Indutherm støb Oliver Meissner ligeledes fra Tyskland demonstrerer deres anlæg VC500 D for storproduktion samt det lille ny
MC15 støbeanlæg beregnet til små værksteder.
– Thomas Lorentz fra galvanofirmaet Jetner i Pforzheim vil også
være at finde på Aktiv Gulds stand. Han vil besvare spørgsmål og
fremvise galvanoanlæg og metoder. Blandt andet viser han galvanisk
pålægning med Black Ruthenium, et produkt der har været meget
interesse omkring i Tyskland og som er billigere end rhodium.
www.aktivguld.com
Benchmate og Benchmate Basic.

– Hvis sikkerhed skal give mening!
Hovedvagtsgade 1,1th. 1103 København K – www. Setsystem.dk
SetSystem har øget sikkerheden for blandt andre:

Arbejdende værksted og demonstration på GSU messen.

KOM OG OPLEV DE MANGE SPÆNDENDE NYHEDER

STAND E 57
DRÅBER STENKÆDER FATTESTEN
STORT UDVALG AF CHAMPAGNE& COGNAC-FARVEDE DIAMANTER

Kontor i København, hveranden mandag:
Gothersgade 12, 1123 Kbh K. Tlf 75 78 08 05 - 27 11 08 04
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Professionel
smykke
fotografering

SMÅT GODT
NYT FRA SPINNING
Der er fem nye spændende ringskinner i Spinning Jewellerys nye
efterårskollektion. Med forskellige mønstre, strukturer og overflader,
som giver muligheder for mange nye og spændende kombinationer
og design. Stenene er i sorte, blå og lilla nuancer samt perler og zirkoner.
Også det unikke øreringekoncept fortsætter med blandt andet
facetslebne dråber i blå, klar og sort, foruden nyheder som store
kreoler og andre ørehængere med masser af bling og krummelurer,
lover firmaet.
Charms kollektionen har fået seks nye emaljefarver. som passer til
den øvrige kollektion og andre produktgrupper som ringe og øreringe. De mere sarte farver er isblå og lyslilla, de mørkere er dyb mørkeblå, mørk petroleum, sort og rød.
Spinning De luxe er videreudviklet i de organiske og natur inspirerede former, dog også tilført lidt mere geometriske former. 14 karat guld, diamanter og
andre sten og perler præger også denne kollektion. Sættet SWIRL er et både friskt,
romantisk og klassisk på samme tid og kan
inspirere enhver kvinde.

CELL +45 40 62 42 10  IKEYESPICE.DK  WWW.EYESPICE.DK

LYNGBY KVINDENS JUVEL
ROSKILDE MAX ANDERSEN
KØGE GULDSMEDIEN
HILLERØD CHRISTEL KAABER
FREDERIKSBERG PIGEN & DIAMANTEN
KØBENHAVN APEL
HADERSLEV WEIHE
ÅRHUS RAVSMEDEN
VEJEN FJORD
WEIHESMEDIE.DK
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ADVARSEL OM FARLIGE SMYKKER
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Er du i tvivl, om de smykker, du sælger, er i overensstemmelse med
lovgivningen kan du kontakte Force Technology for at få råd.
www.forcetechnology.com

K
K

Miljøstyrelsen advarer mod bijouterismykker, der i mange tilfælde indeholder både bly, cadmium, kviksølv og benzidin. Stofferne er skadelige
ved længere tids påvirkning og kan i værste tilfælde skade børns intelligens, give fosterskader og være kræftfremkaldende.
– Vi har set på 232 bijouterismykker – fra armbånd over halskæder til
piercing ringe og ankelkæder, fortæller Marianne Krogsgaard Berg fra
Force Technology, der har udført undersøgelser af smykker for Miljøstyrelsen.
– 58 procent af dem indeholdt langt over de tilladte 0,01 procent bly,
mens 2 procent indeholdt ulovligt kviksølv. Cirka 20 procent indeholdt
benzidin. Mange smykker indeholdt desuden cadmium i høje koncentrationer. Bly, kviksølv og cadmium findes i metalsmykker, mens benzidin findes i læder og stofsnore.
– Det er op til producenten, importøren eller forhandleren selv at
dokumentere, at de overholder kravene, fortæller Marianne Krogsgaard
Berg videre. Miljøstyrelsen agter at kontrollere markedet igen efter sommerferien og råder forbrugerne til at købe bijouteri de steder, hvor forhandleren kan garantere, at smykket ikke frigiver tungmetaller.
Det er ikke reelt muligt for forbrugerne at vide, om de bijouterismykker, som de allerede har købt, indeholder tungmetaller. Miljøstyrelsen har
derfor lavet en række generelle anbefalinger i forhold til brug af alle
bijouteri smykker:
• Køb bijouteri hos forhandlere, der kan garantere, at smykket
ikke frigiver tungmetaller
• Tag ikke bijouterismykker i munden
• Undlad at bære bijouteri hver dag
• Lad kun børn bære bijouteri ved specielle lejligheder
• Undlad at sove med bijouteri
• Dyrk ikke sport med bijouteri

E
R

S M Y K K E

V I N T E R

2 0 0 8
1107/3
med 60 cm kæde

www.smykkemode.dk

700,-

1107/1

700,-

VI SKABER
SMYKKEMODEN

Besøg os på stand: C1 - 43

DUS 6_2008_Messe

05/08/08

23:33

Side 73

De Originale
Siden 1976

Efterårets vinde blæser og fylder
sejlene på vikingernes

stolte drageskibe.

erobre verden med
guld, sølv
og ædle stene…

Det er tid til at

Troldekugler
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SMÅT GODT
NYE MODEURE
Flere og flere modemærker breder sig over flere og flere facetter –
tøj, ure, kosmetik, accessories og smykker. Michael Kors er således
mest kendt for sportstøj, men laver nu også ure. Også tøjmærkerne
Diesel og Adidas har kastet sig over tikkeriet, hvorimod DKNY ure nu
er begyndt på smykker. Sidstnævnte afsløres på GSU messen og firmaet lover selv, at kollektionen er glamorøs.

Marc by Marc Jacobs
i signaturfarve og med
Marc trykt på låsen.

KOM OG OPLEV DE MANGE SPÆNDENDE NYHEDER

STAND E 57
DRÅBER STENKÆDER FATTESTEN
STORT UDVALG AF CHAMPAGNE& COGNAC-FARVEDE DIAMANTER

Elegant ur fra
sportstøjdesigner
Michael Kors.

Kontor i København, hveranden mandag:
Gothersgade 12, 1123 Kbh K. Tlf 75 78 08 05 - 27 11 08 04

UNIKT FORHANDLER KONCEPT

Diesel DZ4149
med gul urskive
og læderrem.

på eksklusive vielsesringe og brillantsmykker

• I bliver 1 ud af kun 100 forhandlere i Danmark
A^«j]lÛ]ckaZ]dlm\kladdaf_k%g_]ckh]\alagfkkqkl]e
• I forøger jeres avance med 10%
• I får en kollektion til 300.000 kr. for 0 kr. indenfor 3 år
• I får løbende nye unikke designs
på samme betingelser.

DKNY smykker
præcenteres først
på GSU messen.

Vil I vide mere? Så kontakt os, og få en præsentation i jeres forretning.
Art of Jan Jørgensen ApS
Aabybro Centret 10 · 9440 Aabybro · Tlf.: 96 17 02 02 · Fax: 96 17 02 03
info@artof.dk · www.artof.dk · www.artof.dk/forhandler

Adidas Candy
ADH1563 med
lilla plastrem.

DUS 6_2008_Messe

05/08/08

23:34

Side 75

9: H><C
L:7
<G 6 ;>H@
EGD9J@ I>DC
6 AI > w I = JH

C<>H:9
7:L
@H>;6 G<
CD>I @ J9DGE
H J = I w > IA 6

@DCI6@I DH J;DGEA><I:C9:

LLL#EG>C;DK:?A:#9@

DUS 6_2008_Messe

05/08/08

23:34

Side 76

76

D
E
S
I
G
N

U
R
E

S

ÆSTETIK &

M
Y
K
K
E
R

Rado er blevet beriget med en kreativ direktør,
der både elsker æstetik, Georg Jensen sølv og ikke mindst
bramfri snak. Design Ure Smykker har mødt kvinden,
Af Kristian Haagen/Timegeeks.dk

der har pustet nyt liv i urmærket.

Ligesom folk, der går med hvide sok-

Rado True
Chronograph.

ker i sandaler. Denne sætning kommer fra
Rados kreative direktør Nadja Zerunian, da
vi sidder over en otte-retters middag på
den italienske restaurant Era Ora på
Christianshavn en lun sommeraften.
Udtalelsen er for at forstærke hendes forbløffelse over ejere af MP3 afspillere, der
sætter et silikonehylster udenpå for at
beskytte overfladen – noget denne artikels
skribent i øvrigt benytter sig af. Dette skulle vise sig at være blot én af aftenens bramfri udtalelser fra én af urbranchens mest
spændende personligheder.
Når Nadja henviser til hvide sokker i
sandaler, så skyldes det, at Rados ure er ridsefri, og derfor ikke har brug for nogen
form for udvendig beskyttelse. Hverken på
selve urkassen, lænken eller safirglasset.

Størstedelen af Rados ure er nemlig lavet af
det lette og alligevel meget hårdføre materiale keramik, der er så populært blandt
andre urmærker for tiden.
Rado er nu ikke hoppet med på nogen
modedille, men har lavet keramiske ure
siden 1986, hvor Integraluret imponerede
ved at være verdens første ur med ridsefri
safiroverflade og lænke lavet af keramik.
Det var dog lanceringen af Ceramica i
1990, der virkelig placerede Rado på landkortet over innovative ure. Som navnet
antyder, var hele uret lavet af 100% ridsefri keramik; et materiale, der både er
meget let og samtidig meget hårdført.
Ceramica blev yderligere hyldet på grund
af urets puritanske design, hvor lænken
fortsætter med uændret bredde hele vejen
rundt.
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Modsatte side fra venstre:
Ceramica Chronograph,
Original Skeleton, Rado
True og Integral Jubile.
Herunder Sintra Pave.
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Herover Ceramica
Chronograph.
Til højre Ceramica
Chronograph Jubile
og Ceramica XL Pave.

DEN INDISKE
BRYLLUPSGAVE
I Indien har et Rado-ur været en populær gave til brudgommen i adskillige årtier, og man forbinder derfor Rado som noget „der
varer evigt“, hvilket jo er konceptet bag et bryllup. Det betyder, at Indien er ét af
Rados bedst aftagende markeder.

Den første kreative leder
Nadja er den første kreative direktør i
Swatch Group regi, men bestemt ikke
fremmed over for positionen, idet hun tidligere har arbejdet som designer for blandt
andre Calvin Klein Watches, der ligesom
Rado, ejes af Swatch Group.
– Da jeg arbejdede som designer for CK
Watches i New York og fik til opgave at
designe et ur med udødeligt design, kom
jeg tilbage med et Rado, som jeg havde
fundet på Canal Street (Canal Street er
berygtet for kopiprodukter, red.). Jeg
kunne utroligt godt lide det æstetiske
design. Men jeg fik naturligvis på puklen
for at fremvise en kopi ved morgenmødet,
smiler Nadja, der heller ikke fik mange
klapsalver af Nicolas Hayek – også kendt
som Papa Swatch, manden Swatch
Group, der i dag ejer Rado – da
hun havde et Rolex på
armen under ét af deres
første møder efter hendes
ansættelse hos Rado.
– Jeg har endda glemt
prototyper på diverse fly, fniser Nadja, da hun opremser
nogle af de ting, der bestemt
ikke falder i god jord, hverken
hos Swatch Groups ledelse eller
i andre firmaer, for den sags
skyld.
Nul bullshit
Ovenstående viser en kvinde, der
ikke er synderligt påvirket af regler,
hverken de skrevne eller uskrevne af
slagsen. Hendes ærlighed og lige-påog-hårdt attitude er forfriskende, specielt i urverdenen, hvor langt de fleste
interviews bærer præg af præfabrikerede
svar fra designere og direktører, der med
sikkerhed har været gennem timer af benhård pressetræning i samme omfang som
en minister i modvind.
– Her lugter lidt af spindoktor, tænker
man typisk, når den ene designer efter den
anden omtaler sit produkt som mere innovativt og uundværligt end konkurrentens.
Der er nu engang kun tale om ure – et håbløst gammeldags produkt, der handles
med hjertet og ikke efter behov.
Tre retter inde i den italienske middag
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Rado Esenza.

Sintra Basle Special
og Sintra
Chronograph.
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fortæller Nadja, at hun samler på Georg
Jensen sølv fra 1950.
– Det er til at betale fra den periode,
afslører hun. Hendes interesse for den
berømte sølvsmed skyldes såmænd, at hun
har været kreativ direktør for Georg Jensen
indtil 2006, og dermed var kvinden bag
Henning Koppel Chronograph lanceringen
– et smukt og puritansk design, der tydeligt
beviser Nadjas sans og begejstring for tidløst design og æstetik i højeste potens. Det
var derfor ikke overraskende, at Rado overtog, hvor Georg Jensen slap.
Da den femte ret er konsumeret, snakker vi om den imponerende fem siders
reklamekampagne, der ikke bare fejrede
Rados 50 års jubilæum, men også introducerede den berømte industrielle designer,
Jasper Morrison, som manden bag den
spektakulære serie af fem modeller, der
hver hyldede et årti i Rados historie.
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Rado Integral.

Fem sider af Ceramica
Kampagnen bestod af fem sider, der hver
viste Morrisons fortolkning af Rado
Ceramica med kronograf, hver i sin guldlegering, fra hvid- til rosaguld, elegant vist
i fem trin. En fantastisk kreativ og overraskende måde at kommunikere på.
– De troede vi var sindssyge, da vi foreslog, at Vogue, Wallpaper, Monocle og
andre toneangivende magasiner skulle vise
alle fem sider. Det betød jo en femdobling
af vores reklamebudget, fortæller Nadja
med et tilfreds smil på munden.
Kampagnen virkede, Rado blev samtaleemne verden over, og den danske Rado
repræsentant, Kristian Jørgensen, havde da
også svært ved at skjule sin begejstring ved
årets Baselworld, hvor de nye Rado modeller blev vist frem: Blandt andre Ceramica i
overstørrelse med farvede diamanter på
hele skiven, Sintra med guldfarvet keramik
– der har taget 11 år at udvikle – og den
dramatiske Original Skeleton med perforerede sorte værker. Jo, der var grund til at
være tilfreds, og dette smittede naturligvis
af på de danske forhandleres indkøb.
Da osten er nydt, og den dobbelte
espresso skyllet ned, og tiden nærmer sig
midnat, sidder vi og diskuterer hvilket bilmærke Rado kan sammenlignes med. Det
er ikke så svært at finde frem til et bilmær-
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INVITATION
til

DESIGN URE

SMYKKER

MESSEN
7-9 MARTS 2009

VEJLE CENTRET

Vær sikker på at modtage din personlige
invitation til Design Ure Smykker Messen
i Vejle Centret, 7.-9. marts 2009.

Send en mail til hw@designuresmykker.dk
og bestil dine adgangskort.
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ke, Rado har været – en gammel SAAB –
men det kniber med at finde ud af, hvilken
bil, Rado kan sammenlignes med i dag.
Da Swatch Groups PR-ansvarlige prøvende foreslår Alfa, vender Nadja det hvide
ud af øjnene og bemærker, at Alfa er en
frisørbil. Denne bemærkning falder undertegnede Alfist for brystet, og Nadja bryder
ud i undskyldende latter:
– Åh nej! Nu har jeg fornærmet dig for
anden gang i aften, og henviser til hendes

latterliggørelse af iPod ejere, der putter
beskyttende silikone på deres afspiller.
Et smittende salg
Efter otte retter, to fornærmelser og en
godt brugt notesbog, er interviewet slut,
og vi tager afsked med hinanden ved de
københavnske kanaler og kører hver til sit.
På vejen hjem i min frisørbil tænker jeg
atter, at urkøb er en emotionel ting i dag,
hvor ure er gammeldags og – i følge diver-

se gnavne viismænd – nærmest ubrugelige. Men hvis et urkøb netop er emotionelt
styret, så har Nadja Zerunian i aften bevist,
at med hende på toppen af designpennen,
så skal Rado nok fortsætte sin nuværende
succes, så længe hendes smittende sind
kommunikeres gennem Ceramica, Sintra,
Jubile og alle de andre innovative modeller
fra Rado.
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Original
Skeleton.

SWATCH GROUP
Swatch Group ejer følgende urmærker: Breguet, Rado, Omega, Longines, Balmain, CK Watches, FlicFlac (børneure), Blancpain,
Union Glashütte, Jaquet Droz, Tiffany & Co, Swatch, Hamilton, Certina, Mido, Tissot, Léon Hatot Endura og Glashütte Original,
samt adskillige værk- og delproducenter, blandt andre mastodonten ETA, der laver råværker til størstedelen af både mekaniske
og quartzure fra Schweiz.
Swatch Group Scandinavia oplevede i 2007 det bedst sælgende år nogensinde, og specielt Rado markerede sig med imponerende salgstal ifølge Swatch Groups årsrapport for 2007. Rados ure koster fra ca. 6.000 til 414.000 kroner, hvoraf de dyreste,
Ceramica XL Pavé, har såkaldt untreated diamanter på hele skiven. Samlet carat er 2,28.
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Gør din hverdag lettere...
med branchens bedste software
•
•
•
•
•

Attraktiv løsning
Brugervenlig
Opbygget i moduler, køb kun det du skal bruge
Integration til dankort, C5, samt navision
Samarbejder med leverandører om elektroniske vare- og
fakturaoplysninger for større sikkerhed og lethed
• Nem integration fra systemet til bl.a. webshop
• Lagerstyring og POS system/kasseløsning i ét
Vi har i dag et stort antal guldsmede, der med stor glæde benytter DiamondR systemet.
Evt. klik dig ind på vores hjemmeside for at finde en guldsmed i nærheden af dig.

leverandører
9
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m
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e
rb
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t
Nu har vi sam
ver hele lande
o
lt
e
rd
fo
r
e
d
n
og over 50 ku
1
markedet.
efter 1 ⁄2 år på
Nyt:
ebshop
• Integreret w
ebshop
• Multi store w
• M.m.

Ring til os og få en uforpligtende demonstration!
Tlf. 70 200 256
www.pos4u.dk

tilbyder
HUSK vi også
g dankort!
overvågning o

Besøg os på GSU messen i Bella Center
Stand C1-43
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HEIRING

possibilities
www.HEIRING.dk

FOR NÆRMESTE FORHANDLER, KONTAKT

HEIRING • TEL. 8643 5853 • HEIRING@HEIRING.DK

