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Som tiden dog flyver, funderer timegeek og urtosse Kristian Haagen i sin artikel om flyverure. Det samme kan vi sige her
på redaktionen. Med dette nummer tager
vi (stolte) hul på vores femte udgivelsesår!
Det er til stadighed en fantastisk og
berigende oplevelse af lære nye guldsmede
og designere at kende, når vi tager ud for
at interviewe dem til bladet. Overalt i landet er der spændende, dejlige mennesker
med deres egne vinkler på, hvordan tingene skal gøres. Deres egne idéer og deres
egen særlige skabende kraft. Hvis vi på
nogen måde er i stand til at viderebringe et
inspirerende indtryk af disse kreative designere, guldsmede og kunstnere til dig, kære
læser, så er vores mål til fulde nået.
At skabe handler om kærlighed, tror
jeg. Kærlighed og lidenskab til nogen eller
noget, der gør, at man må blande sig og
må give noget af sig selv. Det schweiziske
urfirma Corum er et smukt eksempel her-

på. Når man ser på perlerækken af skønne
ure fra deres hænder, må man uvilkårligt
glædes. Glædes over fantasien, genialiteten og ikke mindst nænsomheden for
detaljens øjeblik. Er det ikke netop sådan,
vi alle gerne vil elskes?
Mere lykke i overflod strømmer fra
guldsmed Janne Romilds værksted. Til
dronninger og prinsesser i gummistøvler og
cowboybukser – sådan er de kvinder, hun
har i tankerne. Også masser af skønne
idéer til gaver eller selvforkælelse på siderne med Valentin...
Øh, Valentin-hvad?
Nå, dét må han selv ligge og rode med.
Ankeret er symbol på håb. Men måske
også på mere end det. På troskab, på kærlighed? Den kærlighed, der får en til at
kæmpe for at nå dem, man har kær, når
man er langvejs hjemmefra. Som den
legendariske postflyver Guillaumet i
Antoine de Saint-Exupérys Blæsten, Sandet

og Stjernerne, der styrter ned i Andesbjergene og i syv døgn strider sig til fods
gennem sne og bjerge mod alle odds.
Simpelthen fordi livsforsikringen til hans
kone først vil komme til udbetaling om fire
år, med mindre han bliver fundet død
inden da. Da han er gået omkuld og allerede halvt i søvn, er det denne tanke, der får
ham på fode igen og til at kravle op på den
nærmeste lille tinde i håb om at blive opdaget allerede til foråret. Men da han er på
benene, kommer han til at fortsætte hele
vejen hjem.
Også Jean-Philippe Patthey må have følt
kærlighed – til livet, til sin cykel, til det
umulige. Som 57-årig og med tre hjerteoperationer i bagagen har han slået verdensrekord ved at cykle fra Alaska til
Argentina på under 120 dage. Da han kom
i mål, havde han armene over hovedet:
– Hvem ville have troet, jeg kunne klare
det, var hans ord.

Rigtig god læsning.... og er det ikke blevet lidt lysere om morgenen?
Henrik Westerlund & Christian Schmidt
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Nogle urfirmaer er let
genkendelige ved altid at
have samme design.
Nogle er altid meget
geometriske.
Nogle er rigget til
6

NØGLEN

med alskens knapper og
D

dippedutter. Nogle er altid

E

firkantede, nogle altid af

S
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keramik. Sådan er det ikke

Af Christian Schmidt
Foto Cédric Widmer & Corum
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med schweiziske Corum.
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1956

forsæt vidt forskellige.
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Urene er nemlig alle med

Chargé d’Affaires
er fra 1956, året efter
Corums grundlæggelse.
Uret er designet af
René Bannwart og
indeholder et mekanisk
værk med en alamr.
Tanken var at hjælpe
travle forretningsfolk
til at huske vigtige
tidspunkter i løbet af
dagen. Designet er
holdt tilsvarende
maskulint, effektivt
og alligevel elegant.

Vi bringer her highlights fra
firmaets historie – ure som
alle kan tjene som inspiration
for nye urdesignere...

Corum har siden starten i 1955 lavet en
lang række ure, der alle er vidt forskellige i
udtryk og stil. Alligevel er det mit bud, at
de fleste vil kunne udpege et Corum efter
at have læst denne artikel. Urene er nemlig
alle skabt af en helt unik idé, som er gennemført til mindste detalje og med en sjælden sans for design.
Firmaet blev grundlagt i La Chaux-deFonds i Schweiz, hvor man stadig har residens, af urmager Gaston Ries og hans
nevø, René Bannwart. Gaston Ries havde
allerede sit eget lille urfirma, men i samarbejdet med nevøen blev hans udtalte sans
for detalje suppleret med René Bannwarts
talent for skønhed.
Helt fra starten var de to grundlæggere
opsatte på at skabe noget helt særligt.
Navnet Corum blev valgt – afledt af det
latinske quorum. Til logo valgte de en
oprejst nøgle, La Clef du Temps Parfait –
nøglen til perfekt tid. Det blev senere officelt ændret til nøglen til skøn tid, men for
de to grundlæggere har symbolet inderst
inde altid betydet nøglen til succes.
Med hensyn til design lagde firmaet sig
ikke fast på nogen bestemt linie. Det
bærende element blev for hvert enkelt ur
idéen. Den enkle og ofte meget unikke idé,
hvorfra uret naturligt voksede frem, med
den form og de funktioner, som var en
naturlig følge af idéen. Når idéen vel at
mærke behandles med stor sans for skønhed og udføres med upåklagelig omhu for
detaljen. Netop de to egenskaber, der kendetegnede onkel og nevø.
I dag ledes Corum af Michael Wundermann, der i 2004 overtog firmaet efter sin
far, Severin Wundermann, der købte det i
2000. Severin Wundermann havde da i et
kvart århundrede stået for succesen bag
Gucci-ure. I Corum har han sammen med
sin søn til fulde tilsluttet sig grundlæggernes oprindelige intentioner og videreført
deres visioner om konstant kreativitet og
ufravigelig kvalitet.
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GoldenTube består af
en solid 18 karat guldcylinder, der rummer et
mekanisk værk.
Remmen er en lang
enkeltrem, hvorpå uret
er fastgjort med en
skinne. Uret kan
således ændre position
på ved blot at glide det
langs remmen. Dette
elegante dameur var
med til at åbne dørene
for Corum til de dyre
juvelérbutikker i Paris.
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1960
Admiral’s Cup
Den originale version
har intet med den
nuværende model at
gøre (se næste side).
Den blev til, fordi det
lykkedes Corum at
skabe et vandtæt
firkantet ur, hvilket er
væsentligt sværere end
et rundt. For at fejre
dette, ønskede
Corum at synliggøre
forbindelsen til vand
gennem valg af urets
navn og indgravering
på bagsiden. Det var
først i 1983, at Corum
reelt blev involveret i
Admiral’s Cup.
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7–9 MARTS 2009 DGI-huset VEJLE

DESIGN URE

SMYKKER

MESSEN

Invitation...
Sådan får du
adgangskort

1. Send en mail til teknisk arrangør, Nord-Fair A/S på: anne@nord-fair.dk
2. Oplys venligst butikkens navn, adresse, telefon og mail
samt hvor mange adgangskort, du ønsker.
3. Du modtager det ønskede antal med posten i god tid før messen.
BEMÆRK: Messen er en lukket indkøbsmesse for guldsmede- og urmagerbranchen.
Der er IKKE adgang for publikum.
Der er kun adgang til messen ved aflevering af ADGANGSKORT.
Adgangskort kan KUN bruges af butikken, de er udstedt til.
Denne invitation gælder IKKE som adgangskort.
Messen er videoovervåget.
Visitation kan forekomme.

Design Ure Smykker
Messen
7.-9. marts 2009
DGI-Huset Vejle
Se opdateret
udstillerliste på
www.designuresmykker.dk

ADVARSEL
Lørdag & søndag kl. 13.00 er der underholdning med
KLaSSenS TyKKE DRenG
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1980

Golden Bridge
Et ultratyndt værk på blot tre centimeters længde hviler på tre broer
af guld. Det tar en hel dag for en erfaren urmager at samle værket,
der er elegant placeret i en fuldstændig gennemsigtig kasse af safirglas, der gør alle detaljer synlige. Både som armbåndsur og pendant.

E
R

Corums domicil i
La Chaux-de-Fonds
i Schweiz med en stor
nøgle på facaden.

NØGLEN...
Til højre Corums leder,
Michael Wundermann,
med et Romulus på
armen.

1964
Coin Watch
Bygget over en ægte tyvedollar guldmønt – The Double Eagle. De første
12 eksemplarer blev udsolgt, før de
overhovedet nåede at blive udstillet
på Baselworld 1965. Prisen var 1.200
dollars i 1965.
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2009
Admiral’s Cup fås idag i mange
varianter også til kvinder.
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Admiral’s Cup
Den karakteristiske tolvkantede krans
markerer kompassets tolv streger såvel som
urets tolv timer. Signalflag erstatter tal og
farverne er udpræget maritime. Jean-René
Bannwart, søn af den ene af firmaets grundlæggere, sponserede i flere år en båd og crew
i Admiral’s Cup og i 1991 vandt et fransk hold
i Corum-både den eftertragtede pokal.
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1966
Romulus
Timerne er hugget i
kransen med romertal.
Selve skiven står ren
og uforstyrret.

Severin Wundermann
har tidligere haft
succes som leder
af Gucci-ure.

2009
Romulus i en moderne
version til damer.
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Ruben Svart
Rosa ring med
1,29 carat fancy
pink og 12 x 0,04
carat tw/vvs
diamanter.
150.500,-

Louis Vuitton
Petit bague Safir Roses
Fra Blason serien,
designet i samarbejde
med rapper og
producer Pharell
Williams.
33.000,-
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Pandora Jewelry
S
M

14 karat guldring
med granat
2.975,-
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Weihe
Vielsering i 18 karat
hamret guld
bredde 5-6 mm
og tykkelse 3 mm.
Hendes med
0,40 carat tw/vvs
brillanter.
27.200,-
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Thomas Sabo
Sterlingsølv og
emalje. Charms til
mellem 400,- og
1.000,-

Coeur de Lion
Swarovskikrystaller,
metal og glas.
Halskæde 879,Øreringe og
fingerring
begge ca. 429,Ringen er i sterling
sølv, one-size
regulærbar.
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Masser af lækre gaveidéer
eller selvforkælelse, udvalgt
af Design Ure Smykker.
– Enjoy!
Bodil Binner
Charmarmbånd
i 18 karat med
koralfisk og
south sea perle
vedhæng.
38.000,-

LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK
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B A U M E

It’s TIME to make a difference. To learn more about how Baume & Mercier and
TERI HATCHER contribute to programs that improve education for our children, seek
to cure cancer and protect the environment, please visit: www.baume-et-mercier.com

HILLERØD:
HORSENS:
HØRSHOLM:
KØBENHAVN K:
KØBENHAVN V:
ODENSE:
RØDOVRE:
ÅRHUS:

SCHNEEKLOTH URE - SMYKKER – Slotsgade 6
POUL HALSE – URE • GULD • SØLV – Søndergade 33
KLAUS RYGAARD URE & SMYKKER – Hørsholm Midpunkt 58
HVELPLUND WATCHES & JEWELLERY – Østergade 15
HVELPLUND WATCHES & JEWELLERY – Vesterbrogade 1
HVELPLUND WATCHES & JEWELLERY – Vestre Søgade 6
RAGNAR URE & OPTIK – Jernbanegade 3
AVENY – Rødovre Centrum 12
HINGELBERG JUVELER – Store Torv 3
PRODUCT LINE AS
Tlf: +47 33 38 23 30 – post@productline.no – www.productline.no

70
75
45
33
33
33
63
36
86

26
62
57
12
91
14
11
41
13

82
36
10
02
39
35
90
17
13

60
33
34
05
10
10
70
66
00

ILÉA
MOA08771

Vejl. pris fra
kr. 11.750,Model på billedet
Vejl. pris kr. 24.550,-
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Gucci

RemRem
Takeoff
Designet af Jesper
Kofoed Thomsen
Børstet roseguld
chronograph,
45 mm kasse,
100 m. 2.695,-

Twirl
Remmene er af det
samme er vandafvisende
stof, som første gang
blev anvendt i 1960erne
til Guccitasker, sko og
andre accessories.
6.750,-

Randers Sølv
Vedhæng i sølv og
14 karat guld
2.750,- u. kæde
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Pandora Jewelry

U

Ring i 14 karat
guld med brillanter
3.750,-
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Mia Petra
De originale Antonio Ben Chimol læderarmbånd.
Her Alina flettet i lækkert italiensk læder med lås
i rhodium eller forgyldt. 10 forskellige farver. 1.200,-

TAG Heuer

Randers Sølv

Carrera Automatic
Chronograph
Safirglas på bagsiden
og vandtæt til 100 m.
Med læderrem:
18.700,Med stållænke:
19.900,-

Vielsesringe fra
RS Silver Collection.
Sølv og 14 karat guld
hendes med zirkonia til
1.450,-, hans 1.175,-

LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK
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Inex
Gulddoublé med
asymetrisk urkasse
798,-

16
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Bodil Binner

S

Capsize ringe i
18 karat guld med
south sea perle, citrin
og sort diamant.
Pris fra 8.500,-

I
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Støvring Design
Sølv med forgyldninger.
Collier 1.275,Øreringe 450,Armbånd 895,-
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Police
Elation til 2.750,-

French Connection
Firmaet er kendt for
sine tøjkollektioner,
under forkortelsen
FCUK. Her bangleur
til 1.050,-

Festina
Dameur i stål
995,-
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Mango
Smykkeur til 798,-
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Jytte Kløve

S

Dråben
Rødt grønlandsk
guld og sort
Tahitiperle.
22.000,-
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Carré

R

Eyecandy ring med
cabochonsleben
pink „Angelskin“
opal fra Peru.
760,-

Danish Design
Designet af
Anna Gotha.
995,-

Festina
Smykkeur i
roseguld
2.500,-

Viventy
Fra Jens Astrup
Modeur i pink stål
og sort læderrem.
Ca 890,-
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Heiring
Vedhæng i sølv
med 0,02 carat
brillant i 18 karat
guld 1.485,-
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Heiring

N

Ring af massivt
sølv. 880,-

U
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Casio

E

Riseman GW-9200
Radiostyret
højdemåler,
barometer,
termometer,
solenergi, stopur,
5 alarmer,
verdenstid,
20 atm.
2.398,-
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Sector
340 Swiss Made
chronograph med
safirglas. 10 atm.
3.299,-

Ducati
Ducati Corse
Titanium fra
italienske Ducati,
der også er kendt
for motorcykler.
Priser fra 4.995,-

Movado
Junior Sport
Dame og herre
7.950,-

LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK
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Armbånd af hæmatit pr. stk u. ophæng.
Vejl 215,- Kr.
Clips-ophæng i sølv og sølvforgyldt.
Vejl fra 265,- Kr.

Udvalg af sølv og sølvforgyldte ørehænger fås
m. Onyx, Sea Bamboo, Røgquarts,
ferskvandskulturperler i hvid, sølvgrå og sort.
Vejl. priser fra 210.- Kr.
Se det store udvalg hos din guldsmed.

M A D E

B Y

N A T U R E

Find nærmeste forhandler på:
www.stenform.dk
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FUNCTIONS
Meteo - Relative and absolute pressure
Altimeter - Altitude Difference Meter
Chrono - Timer
Compass - Azimuth (Heading)
2 Alarms
Thermo
Perpetual calendar - 2 Time zones
Red backlight

More than a watch
Tissot, Innovators by Tradition.

Titanium, Scratchproof tactile sapphire crystal, Swiss ETA movement, Water resistant to 100m/330ft

www.tissot.ch
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Flora Danica
Forglemmigej i sølv
Collier med vedhæng
1.259,Kæde med vedhæng
med zirkoner 1.049,Hjertebroche 999,Fås også i guld

Toftegaard
Sterling sølvhjerte
med på rem af
kautchuk.1.400,-

Missing Link
Tina til 998,-

21

Roberto Cavalli

D

Cleavage 2.895,-

E
S
I
G
N

U
R
E

S
M
Y
K
K
E
R

Stenform
Sølvrhodineret
ON WIRE åbenlige
Margueritlåse
450,- pr stk samt
clipsevedhæng
fra 285,-

LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Viventy
Fra Jens Astrup
Sølv med
cubic zirkonia
Ring ca 668,Øreringe ca 593,-
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Danish Design
Ca 995,
22
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Støvring Design
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Vedhæng og kæde i
14 karat guld.
1.350,-
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Michael Kors

M

Urlænke af tigerøje
indrammet af
cubic zirkoner.
Guld på visere
og tal. 3.395,-
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Just Cavalli
Snaky 1.595,-

Charlotte
Borgen Design

Charlotte
Borgen Design

Vedhæng i sterling
sølv med cubic
zirkonia. 1.650,-

Esprit

Hjertevedhæng
i sterling sølv med
champagnefarvede
cubic zirkonia.
1.800,-

Sparkling Loops
Ur i roseguld
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Te e n

·

Yo u n g

·

Home

COLLECTION

1094D

1094S

898,-

798,-

1093D

1093S

898,-

798,-

1095D

1095B

1095S

952D

898,-

898,-

798,-

898,-

Nærmester forhandler anvises på info@bonett.dk eller Tlf. 70 25 32 22
www.bonett.dk
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Kirsten Dyrum
Armbånd med
onyx og forgyldte
sterlingsølvhjerter
450,-

Stenform
Kæde og vedhæng
af forgyldt sølv
med onyx 595,-

25

Stenform

D

Forgyldt armbånd
med onyx 750,-

E

Støvring Design

S

Sølvøreringe 495,Vedhæng i 50 cm
halskæde 750,-
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TAG Heuer
Aquaracer
Chronotimer
Mulifunktionsur
med 7 forskellige
funktioner, 300 m og
baggrundsbelysning.
Med gummirem:
14.700,Med stållænke:
15.500,-
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Pandora Jewelry
14 karat guldøreringe med onyx og
diamant 1900,-

Louis Vuitton
Gracious Graphic
Armring 22.500,-
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Flora Danica
Græs i guld
med onyx
Armbånd i tre led
1.049,Ring 899,Øreringe 899,-
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French Connection
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850,-
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Missing Link
Finn til 898,-

Heiring
Ørestikker i
14 karat guld
med ametyst
1.995,-

Aigner
Foruden ure er Aigner
kendt for sine eksklusive
lædervare. For nyligt
åbnede firmaet flagshipstore
i Københavns Lufthavn.
Sort/guld 5.590,Brun/sølv 5.890,-

Bodil Binner
Halssmykke i
18 karat guld
med amatyst.
3.800,-
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LIFE HAS
ITS MOMENTS...

Fell for Steve
Got a bonus

Deserved a treat

...MAKE THEM
UNFORGETTABLE
Design your unforgettable moments with PAN D O RA’s charms, rings, necklaces, and earrings in sterling silver and 14K gold

PANDORA-JEWELRY.COM
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VÆKSTKOMET SØGER

SALGSKONSULENT TIL ØST-DANMARK

DEN RØDE TRÅD
I 2002 etablerede ægteparret Christina & Claus Hembo
Urhuset Christina Design London. Christina er uddannet
designer Master of Arts fra The University of the Arts
London, Claus er økonom og MBA, uddannet fra London
South Bank University. I 2005 ﬂyttede ﬁrmaet fra London
til Danmark. Kombinationen af excellent design, Swiss
Made produktion og ægte Top Wesselton / VVS diamanter til opnåelige priser, har betydet at ﬁrmaet har haft
en kometagtig vækst på 300 % i samtlige aﬂagte regnskaber, hvor såvel salg som resultat har været særdeles tilfredsstillende. Christina er således i dag det største
Schweizermærke i Danmark og eksporterer til mere end
20 lande. Som en anerkendelse af indsatsen, modtog
Christina i december æresprisen ”Female Entrepreneur of
the Year 2008”
Christina Design London beskæftiger 14 ansatte på
hovedkontoret i Herning og 80 mennesker globalt. Designstudiet summer af en helt særlig energi, hvor hver
enkelt medarbejder med entrepreneur-ånd, opsmøgede
ærmer, kreativitet, loyalitet og respekt, er med til at
forme sammenhold og et fælles mål om at fortsætte den
stærke vækst.
DE SORTE TAL
I Christinas kreative og dynamiske miljø, er det vigtigt
med personer som sikrer den rette balance mellem den
røde tråd og de sorte tal. En vigtig brik i denne balance,
er vores nye salgskonsulent i øst. Stillingen er nyoprettet
i erkendelse af, at vi med vores vækst har brug for ﬂere
mennesker til at betjene det danske marked. Du vil
således blive en del af vores danmarksgruppe, bestående
af 5 medarbejdere.

Du er Danmarks bedste salgskonsulent – eller har evnerne
til at blive det. Du arbejder i dag enten med salg til butikker, men du kunne også være en af de mange dygtige
personer, der arbejder i butik. Bare du har drivet til komme rundt – hver dag.
Du vil blive udstyret med markedets bedste backup og et
ﬁrma der både kan og vil. Din lønpakke vil afspejle, at
du er ansat i markedets bedste og mest ambitiøse virksomhed.
Det er en stilling der taler til hjerne og hjerte, der forener
humor med analytisk og logisk tankegang.
Yderligere information om jobbet vil kunne indhentes
hos administrerende direktør, Claus Skødt Hembo på
telefon 36 302 306.
Din ansøgning bedes mærket ”Salgskonsulent Øst”. Vi
modtager kun skriftlige ansøgninger, ikke ansøgninger
på e-mail. Send din ansøgning til:

Christina Design London
Penthouse
Poulsgade 8
7400 Herning
Att: Adm. Dir. Claus Skødt Hembo
Ansøgningsfristen er 15. februar 2009.

ER DU DEN RETTE?
Du er seriøs med dit arbejde og du skal have vindermentalitet. Du skal være klar til at arbejde i en ung
organisation der kan og vil vinde – hver gang! Du har
drive og kommer ud af sengen hver morgen. Du får
store frihedsgrader i dit arbejde og overvågning af din
indsats er unødvendig. Du skal være en kompetent sparringspartner for vores mange kunder,
”pistolsalg” lader vi andre om. Vi skal skaffe
vores kunder langsigtet indtjening og vækst.

CHRISTINA HEMBO

www.christinadesignlondon.com
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Janne Romild har siden
2004 designet enestående
og tidløse smykker.
Hvert smykke fra designerens
værksted har sit eget
eksklusive design og er
Vedhæng med
cushionslebet
akvamarin,
grøn eller
pink ametyst
12.498,-

et lille kunstværk i sig selv.

D
E
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Blomsterengring
i rødguld med citrin og
hvidguld med blå topas
10.748,-

Af Christian Schmidt
Foto Iben Bølling Kaufmann
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Romilds logo
med bien, som
går igen i blandt
andet onyxringen
på næste side.
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Romild

R

SMYKKER
TIL DRONNINGER
& PRINSESSER
Stor ring med
diamanter
Janne Romild
Eksklusiv

Dronningeøreringe
med akvamarin
og diamanter
14.748,-

Dråbeformede
øreringe med
diamanter
20.748,-
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Ringe i guld
med diamanter
og forskellige
sten
14.998,-

D

Blomsterengvedhæng med
grøn ametyst
6.498,-
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Jeg ser dronninger
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Guldring med
diamanter og
onyxsten med
håndgraveret bi
17.246,-

og prinsesser gå i
Netto og købe ind

S

iført mine smykker,
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gummistøvler
Blomsterengøreringe med
smaragdslebet
grøn ametyst
11.248,-

og cowboybukser.

R

Romilds smykker oser af eventyr
og fantasi. Her er de flotte tredelte
Blomsterengeøreringe til 28.498,-

Janne Romilds kærlighed til eventyr
og naturens skønhed afspejler sig tydeligt i
hendes design. I sit logo har hun valgt bien,
fordi den i oldtiden symboliserede held,
lykke og genskabelse.
– Det er blevet sagt, at de kongelige af
Merovingerdynastiet i det femte århundredes Frankrig blev begravet med guldbier
for at skabe en succesfuld rejse til det
næste liv, fortæller Janne Romild.
Og dét med de kongelige bærer ved:
– Jeg laver smykker til kvinden, der tør
blive set og som værdsætter valget af eks-

klusive ægte materialer, smiler Janne
Romild. Og tilføjer med en latter:
– Smykker til prinsesser og dronninger –
og det er vi jo allesammen! Mine smykker
rummer eventyr og magi og taler til kvinder, som elsker at lade fantasien blomstre.
Sandt er det i hvert fald, at alle Romildsmykker er håndlavede med stor omhu for
den midste detalje. Og hver enkelt sten er
personlig udvalgt af Janne Romild selv på
sine rejser i østen eller på messer i ind- og
udland.
Designet kombinerer et feminint og gla-

mourøst look i guld og diamanter med et
mere råt og maskulint udtryk med læder
og rhodineret sølv. Smykkerne favner lige
fra det fine og enkle til det vilde og overdådige.
– Inspirationen kommer fra min kærlighed til samspillet mellem guldet og udsøgte stene i alle farver og former – og så har
jeg en særlig svaghed for Tahitiperler og
diamanter.

www.romild.com
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Ellegårdsvej 10
6400 Sønderborg
Tlf.: +45 74 44 13 50
www.3D-inventar.dk

Butiksinventar
- 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
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K.A.
Rasmussen inviterer dig til at besøge vor stand på forårsmessen i Vejle.
.$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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SMYKKESymbolik
Kan smykker mere end blot at se flotte ud? Psykoterapeut Gunna Egelund Hesselbjerg
udvælger i hvert nummer et eller flere smykker, der på en særlig måde taler til dybere
lag og den værdi, smykket kan have for den, der bærer det eller forærer det som gave.
Af Gunna Egelund Hesselbjerg

33
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For mig er ankeret
en af tre i et
klassisk vedhæng,
nemlig tro, håb og

ANKERET

personalets kitler på
Anker Fjord Hospice.
De er designet af
guldsmed Trine Trier.

Trine Triers anker, skabt specielt
til Anker Fjord Hospice i Ringkøbing Fjord.
Ankeret i guld er en gave til HKH
Kronprinsesse Mary, der indviede
hospicet. Versionen i sølv med smaragd
bæres på kitlerne af personalet.
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og hjerte. Som sådan

som broche til at pryde

S

& MARITIM SYMBOLIK

kærlighed = kors, anker

er ankeret et smukt valg

E

E

Trine Trier fortæller:
– I sommeren 2005 blev jeg kontaktet
af Ib Malgaard, som var igang med at
opføre et hospice på Molmsland Klit. Han
var på det tidspunkt meget syg af kræft og
ønskede at donere et hospice til egnen,
inden han selv skulle dø. Hans krav til kommunen var, at det skulle ligge ned til
Ringkøbing Fjord, og at bygningen skulle
udformes som et anker. Deraf navnet
Anker Fjord Hospice.
– Ib Malgaard ønskede også, at perso-

nalet på hospicet skulle have en broche til
at sætte på kitlerne, udformet som et
anker.
– Vi nåede at tale sammen om designet,
men desværre døde Ib Malgaard, inden
prototyperne blev færdige. Derefter overtog hans hustru, Bente Malgaard, samarbejdet med mig, og resultatet er indtil videre cirka fyrre
sølvbrocher i
tre millimeter

Smaragden er yderst velvagt til personale,
der plejer døende. Den styrker nemlig evnen
til at give og modtage kærlighed, den rydder op
i resterne af gamle fortrængninger, så kærlighed,
tryghed og harmoni kan integreres i vores hjerter,
og den arbejder med følelser, nye som gamle,
af forladthed og ensomhed.

– Jeg er meget tilfreds med begge udgaver af ankerne, fortæller
guldmed Trine Trier. Guldankeret er meget traditionelt, men fint
og sagligt. Sølvbrocherne er mere moderne, helt enkle med den
grønne smaragd, der yderligere understreger ankerets betydning:
Håb. Dertil spiller sølvets farve smukt sammen med den
skønne smaragd.
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Signalværdi
Corum Admiral’s Cup Challenge 44 Split-Seconds
er prydet med maritime signalflag for de tolv
timetal. Som kommunikation ligger de langt fra
ankerets letforståelige gengivelse. I stedet har de
en bredere appel end blot den maritime ved at
stå som generelle tegn på menneskets evne til
at skabe intellektuelle løsninger på naturens
udfordringer...
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rundtråd med en lille smaragd i øjet. Dertil
ønskede Bente Malgaard, at Hendes Kongelige
Højhed Kronprinsesse Mary også skulle have en
broche i 18 karat guld med syv brillianter. Mary
indviede hospicet i oktober 2006 og fik her
overrakt brochen som gave.
Trine Trier er selv født og opvokset på
Holmsland Klit og har tidligere designet og
udført en gave til Dronning Margrethe i anledning af Hvide Sandes 50 års jubilæum.
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Dykkeruret
Er de, der køber maritime ure
alle sejlere? Og de, der køber
dykkerure, alle dykkere? Eller
drejer det sig lige så meget
om udlængsel, frisk luft, vind
i håret, hav og skumsprøjt?
Eterna Kontiki Diver herover
frister med en ægte opfindergadget-feature: For at stille
uret, skal kassen trykkes op
af stålrammen – derved er
du sikret mod at ændre
indstilling ved et uheld.
Livsvigtigt for en dykker...

Udlængsel
I Eternas KonTiki Anniversary er der en underspillet brug af
kompasrosen med de omvendte markører for verdenshjørnerne.
Hermed hilser designet de primitive instrumenter, som historiens
tidlige søfarende klarede sig med.
Hvis urets symbolik er underspillet, får udlængsel og eventyr
til gengæld fuld skrue i emballagen – den flot udskårne trææske.

Faren på havet
Men hvad er da meningen med ankeret?
Ankeret holder skibet hjemme – forhindrer det
i at flyde væk, er en båds parkeringsbremse.
At være kommet sikkert i havn er en gængs
talemåde. Hustruen, familien, den forlovede er
alle nervøse, når en sømand eller fisker står til
havs. For kun en tåbe, frygter ikke havet...
I Pelle Erobreren, kurtiserer Pellefar en
sømandskone, der har været alene i årevis. Alle
mener, manden er død, og til sidst, når han er
lige ved at vinde hende, kommer sømanden
hjem igen! Odysseus om igen.
Personligt har jeg altid vidst, at jeg aldrig
skulle have en kæreste, der var farende i noget
som helst. Jeg skal ikke have en sømand, en
pilot, en langturschauffør eller lignende, for når
jeg har brug for kontakt, skal den være tilgængelig. Jeg ville lide alt for store
hjertekvaler i ventetiden og
kun sidde og lytte til sørgelige savne- og
længselssange, ringe
til veninder og tale om
HAM, og skrive lange
breve og digte, holde op
med at spise og drikke
(næsten), så jeg var ganske
lillebitte og tynd, når han
vendte hjem (lige den del var
måske det hele værd).
Mærkeligt i øvrigt, at
Faren på havet både kan betyde
en rejse, en mand og en risiko...
Ankeret kontra roret
Men hvorfor er det netop ankeret,
der er valgt som symbol for håb? At
ankeret stammer fra søfolkenes hverv
er indlysende, og at havet er farligt er også
klart. Men hvorfor er det ankeret og ikke roret,
sømænd sætter deres lid til? Ankeret er jo passivt, hvor roret er aktivt. Ankeret bruges jo ikke,
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SYMBOL FOR SORG
I et tidligere nummer af Design Ure Smykker opfordrede jeg

designere og guldsmede til at udvikle et smykkesymbol for
sorg. Et smykke, man kan bære for at vise sorg eller forære for
at vise deltagelse. Vi har allerede modtaget flere spændende
idéer og færdige smykker, men vil gerne give endnu flere
mulighed for at komme med deres bud. Send derfor dit forslag; et fot af et færdigt smykke, en skitse eller blot en beskrivelse af idéen til mig på ge@designuresmykker.dk

når man sejler, men når man er i havn eller ligger for svaj.
Måske skal ankeret ikke blot forstås som
sømandens håb om at overleve på havet men
også som, at han hører hjemme i sin hjemby,
hos sin kone eller kæreste. Med andre ord, at
vender nemlig hjem og forbliver tro.
Vandets symbolik
Vand er symbol for følelser eller for seksualitet.
Eller lidt mere bredt: Lyst, livsglæde, leg og velvære. Som enkeltpersoner er vi blot dråber i
havet, et udtryk vi også bruger om noget, der
ikke rækker ret langt.
Ankeret kan symbolisere en del
af din personlighed. Det, der
gør, at du står fast ved en
opgave eller i dine principper, din beslutsomhed, kærlighed og
så videre. Men det har
også en dybere betydning, for ankeret når
under havoverfladen,
eller den dybeste del af
det ubevidste selv (vandet/
havet). Dermed symboliserer
ankeret også beslutningskraft og en tryghed,
som kommer fra dit inderste.
Det kan dog også antyde, at du holdes
nede. Hvis ankeret ikke har fæste, viser det, at
du påvirkes af noget, som svækker din tillid,
eller at du har problemer med at tackle ting,
som påvirker dig.
Er det et udtryk for, at når sømanden er
hjemme, kan kærligheden trives? I den klassiske tolkning ved man, at vand og hav er
(ubevidste) følelser, skibe er transportmidler, og
de symboliserer dermed udvikling eller ændringer. Havoverfladen er grænsen til det ubevidste. Havnen derimod er land, og land symboliserer det, vi er bevidste om.
Sexolog Joan Ørting sammenligner i sin bog
Ta’ mig kvinden med vand.
– Er din kvinde som en stille sø, en brusende flod, et hav eller et ocean? Og er du som
mand så en coaster, en motorsejler, en jolle
eller en sejlbåd? Kvinder bølger mere eller mindre op og ned (måske derfor har vi kurver!), og
er din båd således i stand til at sejle på din kvindes vand?

Roret
Roret anvendes
også som smykke,
her en i klassisk
gengivelse i sølv
fra Siersbøl.

Life is joy
- enjoy the magic of
by SAN
Mød os på Design Ure Smykker Messen i Vejle
Stand 34 Hal 4

www.san-design.dk
Tlf. 8689 0099
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På trods af, at de færreste
har privatfly eller arbejder
som pilot, så er ure til denne
målgruppe særdeles populære.
Design Ure Smykker ser
nærmere på nogle af de mest
36

legendariske bevingede ure.
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Af Kristian Haagen/Urtosser.dk
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IWC Schaffhausen Automatic
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SOM TIDEN
DOG FLYVER...

R

Store lammeskindsjakker, varme støvler
og ure med remme så lange, at de kunne
sidde uden på jakken, eller endda rundt
om låret. Dette var uniformen for piloterne
under Anden Verdenskrig, og dengang
store ure havde en funktion – modsat idag,
hvor ure med en kassediameter på over 50
millimeter er et modefænomen.
Observationsure
Det var i tiden omkring Anden Verdenskrig,
at fem urfirmaer fik til opgave at udvikle et
ur, som piloterne kunne bære i de trange
mørke cockpit med rystende instrumentering. Der skulle derfor være tale om ure af
en anseelig størrelse og hurtig tidaflæsning. Urfirmaerne A. Lange & Söhne,
LACO (Lacher & Co), STOWA, IWC og
WEMPE producerede hver især et ur med
en kassediameter på 55 millimeter med
meget enkle skiver, hvor timemarkeringerne var store og tydelige. Visse af disse
Beobachtungsuhren – observationsure –
havde ligefrem fremhævede sekund- og
minutmarkeringer, idet disse i mange tilfælde var vigtigere end timerne. Eksempelvis, når bomberne skulle smides med
korte præcise intervaller.
Mange af disse B-Uhren findes idag i
relancerede udgaver, dog i mere spiselige

størrelser, eksempelvis IWC Big Pilot, der
har en kassediameter af 46 millimeter og i
øvrigt et imponerende værk med gangreserve på syv dage.
Ballonskipperen
Disse store B-Uhren var dog ikke de første ure, der nød en tilværelse mellem
skyerne. Verdens første egentlige
pilotur stammer fra 1904, hvor den
småskøre brasilianske vovehals,
Santos Dumont, fløj rundt under den
parisiske himmel i sine hjemmelavede
luftballoner. Han bad sin ven, juveleren Louis Cartier, om at lave et ur, der
sad på armen – i stedet for i lommen
på hans vest – så han slap for at slippe
instrumenteringen for at tjekke tiden.
Sådan blev det legendariske ur,
Cartier Santos, født og var samtidig verdens første kommercielle
armbåndsur. Cartier havde nemlig stor
salgssucces med Santosmodellen,
idet det parisiske folk ville eje det
samme ur, som deres yndlingsvovehals bar på sin arm.
Cartier Santos overrasker
måske udseendemæssigt i denne artikel, idet der ikke er meget
hårdkogt lammeskindsklædt pilot

Breguet Type XXI
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over designet. Ikke desto mindre er Santos
i dag stadig ét af Cartiers bedst sælgende ure og endnu mere, da modellen
fik en renæssance i 2004, hvor
Santos 100 blev lanceret. Santos
100 har nemlig en større kasse end
de tidligere Santos Galbee-modeller, der var vokset fra det maskuline publikum på grund af en lidt
for spæd størrelse, og er genfødt
som et rigtigt herreur.
37

Breitling
Navitimer

Cartier Santos

Rolex GMT Master II

Den flyvende solist
– It is the greatest shot of adrenaline to be doing, what you
have wanted to do so badly.
You almost feel like you could
fly without the plane.
Et citat fra Charles A.
Lindbergh, der fuldførte
verdens første soloflyvning over Atlanten i sit
lille enkeltpropels fly,
The Spirit of St. Louis.
Fra New York til Paris
på 33 timer og 30
minutter. En daglig rute
for nutidens kommercielle
flyruter, men ikke noget der
var prøvet tidligere i 1927.
Tre år efter sin soloflyvning
udviklede Lindbergh et af Longines’
mest berømt ure, Hour Angle. Et ur,
der var baseret på det tidligere Longines
Weems Second-Setting Watch. Weemsuret var konstrueret til at stille uret efter
radiosignaler, idet Greenwich Meantime –
bedre kendt som GMT – udsender et signal
hvert minut, og derved gør det muligt at
synkronisere sit Weems Second-Setting
Watch via den indre sekundskive og drejekransen.
Denne konstruktion havde Hour Angle
også, og vovehalsene Clyde Panghorn og
Hugh Herndon kunne fuldføre deres flyvning fra Japan til USA med deres Hour
Angle som „instrument“ i 1931.
The Hour Angle er siden sin lancering i 1930 blevet reintroduceret i
forskellige versioner senest for to år
siden, hvor en 47,5 millimeter version, Lindbergh Hour Angle Watch XL
med automatisk værk, blev introduceret.
Travoltas foretrukne
Flyvning ligger i Breitlings blod,
og siden 1936, da de blev
officielle leverandører af ure
til Royal Air Force, har det
schweiziske urfirma udviklet
ure til piloter og andre aviationsentusiaster
verden
over. Det mest berømte af
disse ure er utvivlsomt
Navitimer-modellen, som –
ifølge Breitlings arkiver –
blev introduceret i 1952.
Urets specielt udviklede skivein-

D
E
S
I
G
N

U
R
E

S
M
Y
K
K
E
R

DUS 1_2009

38

D
E
S
I

29/01/09

13:38

Side 38

deks tilbyder, udover navigationsudregning, beregning af brændstofforbrug og
det manuelt optrukne værk, yderligere kronograffunktion. Uden tvivl et af de absolut
mest komplicerede sportsure i sin tid og
stadig en af de bedst sælgende modeller
fra Breitling.
Hollywooddarlingen, John Travolta, er
blevet ambassadør for Breitling, og det må
siges at være lidt af en genistreg fra
Breitlings marketingafdeling. Travolta har
nemlig siden barndommen værende brændende aviationsentusiast. Han er indehaver
af flere fly – har certifikat til at flyve otte
forskellige slags og har mere end 5000
flytimer bag sig – blandt andet en Boeing
747, som har sin private landingsbane ved
hans hjem. Bedre ambassadør kan man
næsten ikke tænke sig!
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Fra Pepsi til keramik
Verdens bedst kendte urmærke er berømt
for at have skabt „værktøjsure“ i adskillige
årtier. Rolex GMT Master blev lanceret i en
tid, hvor mode ikke dikterede størstedelen
af ure, der blev produceret. Det var i 1954,
da PanAms piloter begyndte dagligt at
flyve oversøiske ruter og dermed befandt
sig i to forskellige tidszoner. Rolex GMT
Master kunne stilles efter den lokale tid, og
den fjerde viser kunne så vise sekundær tid
ved hjælp af den drejbare krans med dens
markante røde og blå farver. Disse farver
var ikke et tilfældigt valg, men derimod en
direkte hilsen til PanAms logo, som havde
samme farvekombination. Rolex-samlere
ynder i øvrigt at kalde denne farvekombination for Pepsi.
Selve navnet på uret stammer fra en lille

by udenfor London, Greenwich, hvor verdens tidsnavle så at sige blev grundlagt i
1928 og dermed afløste Universal Time
(UT). Det er fra Royal Observatory i Greenwich, at standardtid bliver målt, dog primært i engelsktalende lande. Eksempelvis
er New York tid GMT-6 timer, København
er GMT+1 time og Hong Kong GMT+8
timer.
Rolex GMT anno 2008 findes ikke
længere med de markante Pepsi-farver,
men er erstattet med en sort krans af keramik og var Rolex’s første model med den
nylancerede såkaldte Maxi-kasse med
bredere skuldre, større krone i forhold til
den tidligere GMT-model, samt nyudviklet
værk.
Tilbageflyveren
Omtrent samtidig med lanceringen af
Rolex GMT bestilte det franske luftvåben
ure fra Breguet til deres piloter og mandskab på de tilhørende hangarskibe.
Modellen hed Type XX, hvilket blot er
romertal for tallet 20. Breguet Type XX
havde drejekrans kronograffunktion med
flyback. Sidstnævnte funktion betyder, at
kronografens sekundviser hopper tilbage til
nul ved at trykke på urets nedre knap, men
kører videre med det samme igen. Derved
kan man ganske hurtigt tage tid på en
anden begivenhed, der kun kræver registrering af få sekunder, eksempelvis intervaller mellem bombekast.
Første generation af Breguet Type XX
blev benyttet af det franske luftvåben fra
1954-60, men både det argentinske og
marokkanske luftvåben, samt adskillige
kommercielle flyselskaber benyttede også

Type XX som deres foretrukne tidtager til
deres piloter. Breguet Type XX har dermed
skrevet sig ind i historiebøgerne som et
„rigtigt“ pilotur. Relanceringen, Type XXI,
der er vokset fire millimeter i kassediameter
i forhold til den oprindelige model på 38
millimeter, kan derfor fuldt ud retfærdiggøres på armen af cockpittets personale.
Den nye
Mange andre urfirmaer har fornemmet
piloturenes popularitet og har udviklet
deres eget bud på et af slagsen. Der er tale
om ure, der har taget nogle af de elementer, som mange af de oprindelige modeller
havde, blandt andet stor optrækskrone,
der kunne manøvreres selv med store
handsker på, store tydelige timemarkeringer eller skiver, der er inspireret af flyinstrumentering.
Tyske Chronoswiss er et godt eksempel
på en vellykket moderne version af et
klassisk pilotur-design. Den store såkaldte
onion-krone ser ud som om, den kan
benyttes selv med hånden i gips. Skivens
todelte farve skyldes, at denne 44 millimeter store Timemaster viser tiden opdelt i 24
timer, og den nederste del af skiven, der
viser tiden fra 18.00 til 06.00 og dermed
nattetimerne, er belagt med selvlysende
luminova. Det er dermed kun denne del af
skiven, der lyser, hvorimod det er timemarkeringerne i den øvre del af skiven, der er
selvlysende.

Chronoswiss
Timemaster 24H

Longines Lindbergh
Hour Angle Watch XL
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Gør din
hverdag lettere...

Guldsmedeforsikring fra
KARAT FORSIKRINGSMÆGLERE

– Med branchens foretrukne software

Ring til os for
en uforpligtende
demonstration!

• 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

HUSK vi
også tilbyder
overvågning
og dankort!

Guldsmedehar
forsikringen
på mere
g
in
n
at
udbetalt erst
yverier
end 30 trickt

K A R AT
FORSIKRINGSMÆGLERE

JAN ISAKSEN
FORSIKRINGSMÆGLER

Tlf. 70 200 256

|

www.pos4u.dk

Et stort antal guldsmede benytter allerede DiamondR systemet med stor
glæde. Klik ind på vores hjemmeside og find en guldsmed i nærheden af dig.

STRANDVEJEN 343
2930 KLAMPENBORG

TLF. 39 900 400
FAX 39 900 484

WWW.GULDSMEDEFORSIKRING.DK
INFO@GULDSMEDEFORSIKRING.DK

Poulsen & Østberg
B U T I K S I N D R E T N I N G

A U R Y
Udstillingssystem
bestående af fritstående
søjler 40 x 40 cm,
i 3 højder: 77 cm,
142 cm, 216 cm.
Bestykkes med hylder i
finéret MDF-plade eller
glas. Fleksibelt og nemt
at arbejde med.
Leveres lakeret i lys grå
eller finéret i kirsebær
og lys eg, andre farver
mod tillæg.

DRÅBER STENKÆDER FATTESTEN
STORT UDVALG I DIAMANTKÆDER
Kontoret åbent hver anden mandag
Gothersgade 12, 1123 København K
Ring tlf. 27110804 eller 75780805 og få udvalg tilsendt
Foretager også specialslibninger

Velegnet til forretning,
showroom, messer og
lignende.

Fåborgvej 90, 5762 V.Skerninge, Telefon 62 24 42 10
www.tp-butik.dk
kontakt@tp-butik.dk
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GODT NYT
Seiko Arctura Ultimate Kinetic Chronograph
Limiteret udgave til 500 stk. Hver af de 5 skiver
er indrammet af en kraftig ring, der minder om
instrumentbrættet i gamle sportsvogne.
Uret kommer i en lækker æske med et
certifikat, underskrevet af Seikos direktør,
Shinji Hattori. 34.750,40

D
E
S
I
G
N

U
R
E

S
M

SEIKO Kinetic Arctura Ladies fåes i tre farvevarianter,
de to af dem med diamanter. Kinetic teknologien
sørger for, at selv om man ikke går med sit Arctura
ur hver dag, holder det stadig tiden qua sin 6
måneders gangreserve. 2.795,-
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ARMANI
OM HALSEN

Halskæde
af glas og
cibuc
zirkonia
fra Emporio
Armani.
Ca. 2.998,Pigen
herunder
viser
hvordan...

BUEN TIL
HAM & HENDE
Konceptet bag Arctura er The Arc – buen.
Denne runde organiske form findes i naturen, fx i regnbuen, og i menneskeskabte
værker som kuplen i en renæssancekirke.
Den smukke form er et udtryk for kontinuitet, evighed og renhed. Den nye Arctura
kollektion er en hyldest til den perfekte og
smukke bue, med sine rene linier og stilfulde kurver.

KLOKKEN
ER DAISY
Marc Mode er en lille
margueritserie fra
Marc Jacobs bestående af
parfume, halskæde og ur.

Uret har læderrem
og er lavet af stål med
hvid emalje og guldkanter.
Pris ca 2.000,-
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Karakteristiske lette figurer og finurligheder fra
Jytte Kløves hånd. Herover er det Slørhale; et halssmykke i gult guld med 0,41 carat diamant i centrum til 26.000,-

Mange af Jytte Kløves smykker er bevægelige, så
de lette former synes at gøre guldet levende. Et
eksempel er Kajakarmbåndet, der er i fjedrende
rødt grønlandsk guld. Pris 15.000,-

FLORA
DANICA
VISER TIDEN
Flora Danica Jewellery
udvider nu deres kollektion af
ure, naturligvis alle med det
velkendte botaniske præg.
Urene ligger på 1.299,- for
sølv og 1.499,- for guld.

Kajak
Ring i rødt grønlandsk guld.
Erhvervet af Kunstindustrimuseet 2008.
Foto Dorte Krogh

R

DUS 1_2009

29/01/09

13:42

Side 42

GODT NYT

MASKULIN
STÅLWIRE

Ring og armbånd
udført i rustfri stålwire,
fra SAN Links of Joy
Sætpris 450,-

Charmsarmbåndet er et helt
lille katalog over alle Fora
Danicas naturmotiver. Der er
jordbær, persille, hasselurt,
rosa canina, forglemmigej,
syren, maguerit, firkløver,
citrontimian, tang, coral...

LUND OF CPH PÅ WEB
Lund of Copenhagen forhandles i henved 300 butikker i Norden.
Nu suppleres butikkerne af salg på hjemmesiden www.citycollectionshop.dk.
– Med features som ønskeliste og nyhedsbrev ønsker vi at lære
vores kunder bedre at kende og at være der, hvor de er, nemlig
online, fortæller direktør Helle Lund.
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Kæde i sølv
eller guld 199,-

CHARMS
BOTANICA
Hele urtehaven kan nu
dekorere hals og arm med
Flora Danicas charmsserie.
Priserne er 199,- hvadenten
du vælger sølv eller guld.

og troldhassel, dild,
agern, liljekonval,
bøgeblad, cottonaster,
saxifraga, sneblomst,
vintergæk, klokkeblomst,
trekløver og rosenkop
foruden en lille musling.

To pluk fra Lunds of
Copenhagens City kollektion:
YOU – ring og ørestikker i
hvidguld, indfattet med brillanter
Ring 15.000,Ørestikker 10.900,-

Modsatte side:
Bernhard Hertz, Ivy:
Ringe på 6 og 10 mm i
forgyldt sølv med 0,02
carat diamant
Pris 495,- og 750,-
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TOM KRISTENSEN I FARVER
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Det populære Tom Kristensen ur Miles Per Hour (MPH) fås nu i friske motorfarver Racing Green, Marling Blue, Engine Brown
foruden Black. Remmene matcher i farverne og er i massivt kalveskind med fiberforstærkning. De røde og grønne stifter øverst
på skiven symboliserer startlygter på racerbanen og omdrejningstælleren i en Audi racer. Rillerne på kronen er inspireret af dækmønstre, lænken spejler sig i motordele og kørehandske. Prisen er 5.995,- (sort version 6.995,-) Vvvrrrrrr...

ARMENE
OVER
HOVEDET!
– Hvem ville have troet, jeg
kunne klare det, griner
Jean-Philippe Patthey i mål.
Det viser, hvad almindelige
mennesker kan gøre, når de
sætter sig for det!

Den gamle rekord var 140 dage. Den nye er 119 dage, 22 timer og 15 minutter. Tilbagelagt af
Jean-Philippe Patthey på sin tilbagelænede cykel. Løbet er The Tissot TransAmerica. Ruten går ad
The PanAmerican Highway fra Alaska i nord til Ushuaia, Argentina i syd. En tur på 24,698 km. Hvor
nye rekorder ofte er et spørgsmål om sekunder, så er en forskel på over tyve dage noget, der batter!
Og rekordindehaveren selv er ikke mindre bemærkelsesværdig: Patthey er 57 år, tidligere bager
fra Schweiz og har haft tre hjerteoperationer! Han stod op med solen og kørte tolv timer dagligt,
indtil det simpelthen blev for mørkt. Gennemsnitlig 200 km om dagen, hver eneste dag. Blot for
at vise, at det kunne lade sig gøre. François Thiébaud, direktør for Tissot, der har sponseret turen,
er ikke i tvivl: – Det er en utrolig bedrift! Vi er stolte af ham!
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VINTAGE PORCELÆN
Smykkedesigner Pia Andersen i Gilleleje laver blandt andet
dette smukke armbånd af gamle franske porcelænsperler og
messingringe. Pris 550,-

PARIS GLAMOUR
Sådan hedder det lækre smykkeskrin i ægte læder fra JJDK.
Fås både i lilla og pink og i to størrelser.

Få styr på dine smykker...
25 x 14 x 18,5: 1.324,95
30 x 17 x 22: 1.749,95
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Nordic Cross
Lille 1.800,-

G
N

U
R
E

S

Nordic Cross
Stor/medium
2.300,-
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Ringserien er
i sølv med glas
og ferskvandsperler
til 200,- samt
hjerteringe med
cubic zirkonia til
400,-

Henning Koppel skabte i 1974 Nordic Cross for Georg
Jensen. Serien er et lille stykke skulpturel kunst, der fås i tre
størrelser; en stor til mænd, en lidt mindre til kvinder, begge
asymmetriske samt et lille og stramt. Henning Koppels stil er
indbegrebet af nordisk design med sine organiske former,
der er holdt helt enkle og rene i linierne. Serien blev relanceret i fjor i anledning af Henning Koppels 90 års jubilæum.

TA’ DIG TIL HOVEDET..!
Men gør det med stil. Fx klædt i perler af glas, sølv og guld
fra Charlotte Borgen Design. Ringe, øreringe, brocher og
naturligvis lange, lange kæder om hals og arm. Glasperlerne
har sølvkerne og passer til alle gænse kædesystemer. De står
til 100-300 kr, 130-385 for sølvcharms afhængigt af ste og
op til 1.200 for charms i 14 karat guld og sølv.

DIAMANTER = LUKSUS
Designer Christina Hembo, der sammen med husbond
Claus, står bag brandet Christina Design London, har netop
fået ivækstprisen som kvindelig iværksætter 2008. Med sin
seneste kollektion udforsker hun de klassiske ures univers,
her med endnu et stilsikkert swiss-made diamantur.

4 ægte
diamanter tw/vvs
samt 40 ægte
sorte diamanter
Swiss Made
Rød og hvid
rem medfølger
2.895,-
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KLÆDT PÅ
TIL SALG

Reeslev Copenhagen - Indrettet af EM

Selv din bedste sælger kan ikke holde på kunderne, hvis ikke din forretning har
den rette atmosfære, eller ikke udstiller dine smykker og ure som fortjent. Det er
grundholdningen hos EM, der siden midten af 70’erne har skabt rum for inspiration
og salg til store og små butikker i hele Norden.
Ideen i alle vores møbler er, at du kan indrette din butik, helt som du ønsker det.
Læs om optimeret indretning, sikkerhed og øget indtjening på eminventar.com og
få syn for sagen på Vejlemessen. Mød os på stand nr. 91.

EM

Kometvej 8

8700 Horsens

+45 75 64 64 00

eminventar.com

DUS 1_2009

29/01/09

13:43

Side 48

10 ÆGTE DIAMANTER
TOP WESSELTON / VVS

SAFIRGLAS
ETA RETROGRADE CHRONOGRAF

3.995,12 ÆGTE DIAMANTER
TOP WESSELTON / VVS

STÅL- OG PERLEMORSSKIVE

2.495,-

www.christinadesignlondon.com
JYLLAND Auning Arne Kruse Billund Gimm Bjerringbro Bamberg Brabrand Palmø Brande Erlandsen Guld & Sølv Brovst Anytime Brørup Brørup Optik Esbjerg Cityguld, Guldsmedien Fjerritslev Flintholm Fredericia Klokken
Frederikshavn Dannesboe Galten Torvets Ure og Optik Grenaa Mouritsen’s Eftf Grindsted Guldsmeden Haderslev Poul Normann Hammel Anytime/Dalhoff Ure Guld Sølv Hanstholm Kai´s Ure & Optik Hjallerup Hjallerup Optik
Herning Koral Guld og Sølv, Mosekær Ure Briller Smykker Hobro Henrik Ørsnes Ure - Guld - Sølv Hjørring Møller Guld Sølv Ure Holstebro Nicolaisen Ure Guld Sølv, Ulsted Ure og Optik, Myrup Ure - Guld - Sølv Hurup Thy
Hurup Ure & Optik Højbjerg Palmø Ikast Ure og Guldcentret Kjellerup Tække Koldby Koldby Ure Optik Guld & Sølv Kolding Elbro Jensen’s Eftf, Spendser, Guld Sølv og Ure, Urmager Knud-Erik Andreasen Kolind
Guldsmeden Lemvig Engens Ure Guld Sølv Løgstrup Ravsliberiet Mariager Søren Andresen Ure Guld Sølv Nibe Schack Guld Sølv Ure Nordborg Lillian’s Ure Guld Sølv Nr. Nebel Søren Fisker Ure og Specialoptik
Nykøbing M. Clockhuset Odder Anytime/Guldsmeden Randers Clausen Buch, Smed’s Eftf. Ringkøbing Bent S. Andersen Risskov Anytime/Veri Ure og Optik Ry Luna Sølv & Guld Rødding Anytime/Jane Tobberup Rønde
Kaj P. Nikolajsen Silkeborg Guldsmed Boye Skive Østergaard Skjern Myrup Ure - Guld - Sølv Skærbæk Mathiasen ApS Struer Proﬁl Optik, KN Ure Guld Sølv, Chr. Sinding og Søn Støvring Den Sorte Diamant Sæby
Torvets Ure og Optik Sønderborg Anytime/Ejler Skjerning, Susanne’s Guld og Sølv Thisted Klaus Guldsmed Tinglev Rita´s Ure Guld & Sølv Toftlund Anytime Chr. Tandrup Tønder Nyt Ur Ulfborg Anytime Varde Varde Guld og Sølv Vejen
Kipp Vejle Den Gamle Guldsmed, Sct. Mathias Ure-Guld Viborg Sct. Mathias Ure-Guld, Mørup Ure-Guld Vinderup Zeuthen Vojens Centrum Ure og Smykker Åbenrå Thorsmark Aalborg Engmose Ure,
Klitgaard, Henrik Ørsnes Ure - Guld - Sølv Århus C Palmø, Sct. Mathias Ure-Guld, Vibholm Guld & Sølv
FYN Ejby Anytime/Ejby Ure og Optik Faaborg Guldsmed Duus Glamsbjerg Guldsmeden i Glamsbjerg Middelfart Anytime Middelfart, Odense C Jørgen Nielsen Guld Sølv Ure, Zinglersen Ure og Guld Odense V Bolbro Specialoptik Ringe
Bona Dea Rudkøbing Anytime Svendborg Pind J Design Guldsmedie
SJÆLLAND OG ØERNE Albertslund Albertslund Ur og Guld Center Allerød Allerød Guld Sølv Ure Bagsværd Kierkegaard Ballerup Ballerup Guld og Sølv , Colding Guld og Sølv Charlottenlund Anni Bachhausen Aps Dragør
Barbara Maria Frederiksberg Pigen & Diamanten, Tranberg Ure Guldsmed Keldorfs Eftf. Frederikssund Carlo Christiansen, Müllers Guldsmedje Frederiksværk S.P. Løkke ApS Ure - Smykker - Optik Gentofte Mogens Poulsen Gilleleje
Smykkehuset Greve Carsten Petersen,Hvitfeldt Haslev Focus Hedehusene Anytime Hellerup Makies, Monili Helsinge Haagensen’s Eftf Helsingør Silverline, Axeltorvets Ure Hillerød T J Smykker Holbæk Anytime Holte
Midtpunktets Ure, Guld og Sølv ApS Hørsholm Guldbrandsen Juveler, KC Guld Sølv Ure, Klaus Rygaard Ure og Smykker Jyderup Gretas Guld Sølv Ure Kalundborg Urbutikken Kastrup Tårnby Guld & Sølv Kongens Lyngby
Center Ure København K Copenhagen Jewel København N Aveny København S Aveny, S. A. Rasmussen København Ø Anytime/Lady Lin Køge Brogade Guld og Sølv, Guldsmedien Maribo Guldsmed Kelø Nakskov
Byens Ure & Guld Nærum Min Guldsmed Nærum Næstved Anne-Lise Guld & Sølv Ringkøbing Johnsen Ure og Guld Ringsted Saaby’s Roskilde Anytime, Svends Ure Rødovre Aveny/Købler, Guldsmed Dirk’s Rønne
Ur- og Guldhuset Skovlunde Anytime/Asferg Slagelse Carl Jensens Eftf., Rådhuspladsens Ure & Guld Solrød Strand Erik Sørensen Smykker Sorø Lange’s Eftf Stenløse Müllers St. Heddinge Anytime Tølløse Jan Frost Taastrup Guld og Sølvkælderen
Tårnby Tårnby Guld og Sølv Vanløse Bidstrup Vordingborg Anytime/Sandbirk Guld Sølv og Ure

