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INTRO

FORÅR, FARVER & MESSETID

Skandinaviens største urmesse

Så er det messetid igen! Nok en gang kan vi med glæde melde, at forårsmessen i V ejle er i

vækst. I år har vi således åbnet endnu en hal – Hal 5 – for at få plads til alle de inter esserede

udstillere. Messen strækker sig nu over tr e haller i DGI-huset: Hal 3, 4 og 5. Og så er vi des-

uden blevet Skandinaviens største urmesse med flest udstillede urmærker! På side 8 finder du

en revideret udstillerliste og halplan med alle tr e haller. 

Farveglæde og nyheder

Træt af vinter, gråvejr, slud og sjap? Dét synes at vær e den gennemgående tanke i masser af

de nye ure og smykker. Her er der knald på farver ne og idéerne – vi bringer et væld af nyhe-

der, der kan jage selv den grimmeste vinter depression på porten. 

Du kan også læse præsentationer af Christian Holms store charmskollektion, Dyrberg/Kerns

tre nye temaer, Izabel Camilles nye smykkeserie til dem der selv vil designe, Jørgen Meinckes

MorBarn smykke, det nye danske urmærke Bering, Thomas Sabos første butik i Danmark og

kvinden bag Marc’Harit, Kira Kampmanns historie. Desuden har både Guldsmedenes Netbutik

og firmaet Norriq gode råd til dig, der overvejer at starte en webshop, og vi bringer nyttige

erfaringer om pr oduktion i Thailand fra Pandora Jewelry og Royal Copenhagen, samt fra en

ekspert på kulturforskelle mellem Øst og Vest.

Rigtig god læsning – og på gensyn i Vejle!

Henrik Westerlund & Christian Schmidt

DESIGN URE SMYKKER | 1 | 2011 | 6. ÅRGANG

Udgiver
Design Ure Smykker, 2680 Solrød Strand, redaktion@designuresmykker.dk, Telefon 20636001.

Redaktion Henrik Westerlund (ansv.), hw@designuresmykker.dk og Christian Schmidt, redaktion@designuresmykker.dk. 

Annoncesalg Henrik Westerlund, telefon 20636001, annonce@designuresmykker.dk. AD Christian Schmidt. Tryk Prinfovejle.

Foto Respektive firmaer eller som anført. ISSN: 1901-1415.

Formål Design Ure Smykker har som mål at informer e og inspirere om design, ure og smykker: V i bringer nyt om produkter,

designere, trends og events. Vilkår Design Ure Smykker modtager gerne presseomtaler, manuskripter og fotografier på redak-

tion@designuresmykker.dk, vi forbeholder os dog r et til at r edigere og beskære materialet. Priser nævnt i bladet er vejleden-

de, og vi tager forbehold for eventuelle fejl. Artikler , billeder og annoncer må ikke eftertrykkes uden skriftlig tilladelse fr a

Design Ure Smykker.
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HIRSCH - THE RIGHT BRACELET FOR EVERY WATCH
For generations, HIRSCH has been setting the international quality standard for bracelets for watches. Each bracelet is made in original 

HIRSCH quality from precious materials, ensures aesthetic visual impression and durability and is a pleasure to wear.

www.hirschag.com
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URENE PÅ 
CATWALKEN

SE DE NYE URE PÅ SIDE 3-5 

TENDENSER

TIL HENDE

MUSTHAVES 2011
VINTERENS 

NYE URE
SE STILEN PÅ SIDE 13

TIMETOOLS TIL HAM
HERREURE HITTER

SE SIDE 25

TIL HAM & HENDE
BUDGET DE LUXE

SE SIDERNE 34-37

Det vigtige er… 

Det nye er… 

DANMARKS MEST KOMPLETTE 
KATALOGPROGRAM

VI SES PÅ VEJLE•MESSEN!

Det sikre er… 
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HAL 3
80 Norriq Danmark
81 EUC Lillebælt
81 EUC Ringsted
83 Gravograph
84 Finnfeelings OY
85 Presenttime
86 IBB Amsterdam
89 CAIMEST
90 Karin Borup Copenhagen
92 Fossile Smykker
93 Dilligaf time-design SE
94 Ghita Ring
94 Sif Jakobs
95 Henning Stæhr
97 Blicher Fuglsang Matogi
98 Uli Glaser Design
98 Poul Lysgaard Design
99 Fossil Scandinavia
100 DiamondR

105 Stæhr outlet

Gratis morgenmad
Vi gi’r gratis morgenmad
for udstillere og tidlig
besøgende

Ikke-nævnte stande er reserverede. Ret til ændringer forbeholdes.

DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2011

Gratis eftermiddagsbord
Vi serverer gratis eftermid-
dagskaffe og blødt brød til
udstillere og besøgende

HAL 5
111 By Birdie / Antonio Ben Chimol 
112 Guldsmed Skjerning
121 Guldsmed Anne Cohen
122 Aagaard
122 Toftegaard
124 Mosaik
126 Scrouples
129 Pandora
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HALPLAN 3 · 4 · 5 

HAL 4
1 Bach Import
2 Ædelmetalkontrollen
3 Nordahl Andersen
4 Torben Skov Pearls
5 Ruben Svart 
6 Smykkeriet
7 ByBiehl
8 Melcher
9 Faf Arrangements
12 Westminster
13 Noru
14 Plastichic
15 HW Excellence
16 PL Snedkeri/3D Inventar
16A Pos4U
17 Jarnes
18 Danske Smykke Grossister
19 Bjerregaard of Scandinavia
20 BY NOER
21 Bering Time
22 ZIGA
23 NURAN

24 Noon Copenhagen
25 Crystal Design
26 Blomdahl Medical
27 LEAdesign
28 Støvring Design
28A Dyrberg/Kern
29 BNH Kædevarer
29A Danior
30 Ole Brix
31 Flora Danica
31A Skrivers Guldvarefabrik
32 Ravstedhus
33 NOWA Th. Ørum
34 Mette Rosgaard
35 Kazuri Scandinavia
36 Hein, Yan van
37 San Links of Joy Sandek
38 Wob Watch
39 Rabinovich Smykker
40 Gense
40 KA Rasmussen
41 Crown International
42 Art of Jan Jørgensen
42 Guldsmedenesnetbutik
43 KD_Kirsten Dyrum
44 Heidi Friis
45 Taani Linn
46 Hard Steel

47 Dana Ure/Festina
48 Westpack
49 Lund Copenhagen
50 Susanne Friis Bjørner
51 Graugaard Larsen
51A Prestiny Denmark
52 Guld & Sølv Design
53 Randers Sølvvarefabrik
54 Sølv & Sten
56 Romenta
57 Hornvarefabrikken 
57 Sara Brunn
58 Anette Wille
59 L&G
60 Silverstyle Imports Exports
61 EM Inventar
62 Izabel Camille
63 Timework Design
64 BHC Viceroy
65 Serviteur
66 Stenform
67 B.L. Trading
68 Deco Echo sp.j.
68A Danoco Trading
69 Aktiv Guld
70 Solskov
71 Christian Holm
72 Marc’Harit



11 vigtige detaljer ved ørepiercing:
Det, som gør Blomdahl speciel, er, at vi aldrig går på kompromis med sikkerheden. 

Detaljerne kan hjælpe til, at både den som laver hullerne, såvel som kunden, får 

en tryg og god oplevelse.

Vores kundskab 
er din tryghed

Blomdahl står i dag mindst lige så meget for kundskab, 

som for produkter. Med uddannelsen af personalet, som 

Eksamineret Blomdahl Piercer og med Blomdahls Support 

i ryggen bliver huller i ørene en tryg og god oplevelse for 

både forretningsindehaveren, personalet og kunderne.

1#

Kun det bedste er 
godt nok til børnene 

Det burde være en selvfølge, at børn ikke udsættes for nikkel. 

Medical Plastic fra Blomdahl er verdens eneste ørepiercings-

smykker med 0 % nikkel. Derfor anbefales Medical Plastic 

til børn, men også til voksne som vil have et rigtigt 

hudvenligt alternativ.

2#

Én piercing 
= to huller 

De første huller i ørene er en stor begivenhed for barnet, men 

også for forældrene som er med. Uanset hvor dygtig du er til 

dit job, er der altid en risiko for, at barnet ikke 

vil have hul nr. to. Nu fi ndes løsningen – med 

Blomdahl kan du lave begge huller samtidigt, 

helt selv. 

3#

Vi er ikke tilfredse 
med guld

Ca. 10 % af Danmarks kvinder har guldallergi. Derfor fraråder 

førende hudlæger guldøreringe til huller i ørene og den føl-

somme helingsperiode. Blomdahl har udviklet løsningen 

– Golden Titanium. Selve smykket har en forgyldt belægning, 

men den del  af smykket, som kommer i kontakt med huden er 

af ren medicinsk titan.

4#

Hullet krymper
Når man tager ørepiercingssmykket ud, er det en fordel, 

at dette er lidt tykkere end de almindelige øreringe. 

Hullet begynder nemlig hurtigt at krympe. Hvis hullet 

laves med et lidt tykkere ørepiercingsørering, får man en 

ekstra sikkerhedsmarginal. Dette gør det lettere at sætte et 

almindeligt smykke i bagefter, uden at skade de følsomme 

vægge indeni hullet og derved forårsage infektion. 

Derfor er Blomdahls ørepiercingssmykket lidt tykkere i stiften 

end almindelige smykker.

5#

ny

1+1=1



Låsen er nøglen 
til den bedste heling

Når der kommer luft til det nylavede hul, heler det bedre. 

Blomdahls lås sidder altid længst ude på ørestikken 

og indkapsler spidsen af øre-

piercingssmykket. På denne 

måde kommer der altid luft til 

det nylavede hul. Blomdahls lås 

er derfor nøglen til en tryg og 

problemfri heling.

6#

Ved nærkontakt 
– anvend beskyttelse! 

I Blomdahls sterile kassette er stift og lås godt beskyttet – der 

er ingen risiko for, at stiften kommer i ufrivillig kontakt med 

dine hænder eller kundens øre. Det er tilmed nemt at sigte, 

og med kassetten får du et stabilt hold om øret. Tryk herefter 

på aftrækkeren og lad fjederen gøre arbejdet – hurtigere 

og mindre smertefrit kan det ikke gøres. Blomdahl er den 

sikreste nærkontakt.

7#

Pas på ”nikkelfrit” 
– vælg hudvenligt! 

Alle kommercielle metaller indeholder nikkel – mere eller mindre, 

eller som forureninger. Derfor pas på med salgsargumentet 

”nikkelfrit”. Blomdahls øreringe, både til huller i ørene og som 

smykker til bagefter, 

er udviklet i samråd 

med hudlæger. 

Derfor behøver 

hverken du eller dine 

kunder at bekymre 

sig om allergi-

problemer.

Dine kunder køber 
mindst 8 par øreringe 
i løbet af det første år 

Kunden køber i gennemsnit mindst 8 par øreringe i løbet af det 

første år efter at have fået huller i ørene. I løbet af det første år er 

risikoen for allergi størst. Derfor har vi udviklet Blomdahl Caring 

Jewellery, hudvenlige smykker i mange fl otte modeller. 

Hjælp dine kunder ved at tilbyde dem Blomdahl Caring Jewellery 

– og mangedobl dit salg på huller i ørene.

9#

10#

11#

Et kendt 
varemærke 
giver tillid
Med et kendt varemærke vinder du 

ekstra tillid fra dine kunder. Blomdahl 

ses mere og mere i detailhandelen, 

men også i magasiner og blade som

Cosmopolitan, Skøn, Kiwi etc. Navnet Blomdahl er i dag 

kendt for sikker ørepiercing og hudvenlige smykker. 

Drag nytte af styrken af varemærket.

Made in Sweden
Blomdahl Medical er et svensk fi rma, som udvikler og frem-

stiller alle produkter i Sverige. Dette gør, at vi har fuld kontrol 

på alt fra udvikling til leverance. Således at både du, såvel 

som dine kunder, kan føle sig trygge.

8#

www.da.blomdahl.com. 

Velkommen til stand 26



E VENTYRER & 
BUSINESSKVINDE

– Hele eventyret startede i 1999 på
en lille ø i øgruppen Los Roques, som
befinder sig 135 km nor d for V enezuelas
kyst, fortæller Kira Kampmann. Jeg var ble-
vet færdig på universitet i Frankrig og ville
ikke tilbage til Danmark lige med det
samme, og så bød der sig en rejsemulighed

til Venezuela. Og det er jo om at sprin-
ge på, hvis man ger ne vil flytte

sig! I Venezuela tilbragte jeg seks måneder,
hvor jeg samlede erfaringer til at komme
ind på universitetet i Danmark og læse
videre til marine biolog. Gennem universite-
tet i Caracas blev jeg tilknyttet en marine-
biologisk station på Los Roques og fik til-
delt et projekt og en mentor til at lede mig
igennem studierne. 

Her bor Kira Kampmann i tr e måneder
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Marc’Harit er en keltisk omskrivning af Marguerit, som betyder perle på græsk. Og netop perlen –

nærmere betegnet Tahitiperlen – er kernen i Kira Kampmanns firma Marc’Harit. Men inden hun

blev perlehandler og -ekspert var Kira Kampmann på et langt eventyr , der tog hende tværs over

Stillehavet...

Af Christian Schmidt
Portræt Iben Bølling Kaufmann
Øvrige foto Kira Kampmann

Marc’Harit

Flash IV stævner
ud af Panama -
kanalen med
Kira Kampmann 
ved roret –
forude venter 
åbent hav.

Årets nyhed er de facetterede Tahitiperler, som
grundet deres store farvespænd opnår en helt
fantastisk dybde. De indre lag af perlemor bliver
synlige gennem den facetterede overflade. 



på en lille ø på
blot 500 x 500
meter og sover
i en simpel hæn-
gekøje under et
myggenet – en
god træning til
senere op levelser,
skal det vise sig. 

Tværs over
Stillehavet
Under opholdet lær er
hun mandskabet på
Flash IV – en stor 52 fods
yacht – at kende, og da
hendes projekt er afsluttet fal-
der det så heldigt, at Flash IV
netop står for at skulle fortsætte
sin sejlads jor den rundt – næste
etape er tværs over Stil lehavet –
men man er i be kneb for mand-
skab. 

– Efter få over  vejelser meld te jeg
mig til deltagelse, fortæller Kira
Kamp mann med et smil. Jeg havde
en uge i Caracas inden afr ejse – lige

13
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– Flash IV, som skulle
bringe mig til Fransk
Polynesien for første
gang. Her ses den ud
for øen Los Roques i
Caribbien.

Kira Kampmann er idag 32
år og kører sin virksomhed

med succes på syvende år. 
Hun er kendt i smykkebran-
chen som specialist med sans
for kvalitet og stor fokus på

bæredygtighed. Foruden salg
holder hun også foredrag og 

kurser om perler, og hun står for 
den store anerkendte internationale 

smykkekonkurrence Tahitian Pearl Trophy i
Skandinavien. Sin tid deler hun mellem firmaet 

i Danmark og en tæt kontakt til perle -
farmerne, som hun besøger 

jævnligt, og til gravører 
og andre af hendes 

leverandører på de
mange specielle

perler i sin 
kollektion.

TAHITIPERLEN 
MED SIN 
UNIKKE 
CHARME OG 
UENDELIGE 
MANGFOLDIGHED
FORMÅR AT 
BREDE EN 
INDRE RO 
I DEN, SOM 
BESKUER DEN 
– OG ENDNU
BEDRE FOR 
DEN, SOM 
BÆRER DEN.
Kira Kampmann

De sorte perler,
Kira Kampmann
mødte i Fransk
Polynesien, og
som plantede
frøet til firmaet
Marc’Harit...



tid til at tage et dykkercertifikat, hvilket ville
blive uundværligt på en båd med eget dyk-
kerudstyr. 

Aftalen er herefter at mødes med Flash
IV i Panama, hvor turen går gennem kana-
len og der efter næsten 12.000 km over
åbent hav til New Zealand. 

Sine marinebiologiske pr ojekter fort-
sætter hun undervejs blandt andet på
Galapagos, hvor mødet med natur ens dyr
kan gør es på ganske nært hold. Og
Ækvator krydser hun svømmende ved
siden af båden.

Mødet med den sorte perle
På omtr ent halvvejen kommer de forbi
Fransk Polynesien, der er en øgruppe på
118 øer og atoller, hvoraf den største hed-

der Tahiti. På disse øer tilbringer Kira
Kampmann ti dage på en

perlefarm og møder for
første gang den stor e

Tahitiperle – blandt
andet den naturligt
sorte perle, der går
under navnet Nat -
tens Dronning, og
som besidder en

ganske unik skøn-
hed. 

– Det er en perle med
en uimodståelige tiltræk-

ningskraft! Jeg følte det
som, at jeg fik en mission om at

udbrede viden og kendskab til disse natu-
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Sådan sov Kira Kampmann i de tre måneder, hun opholdt sig på
denne lille ø i Det Caribbiske Hav – en god træning i senere at finde
sig til rette på yachten under sejladsen over Stillehavet. 

Fra Galapagos.
Ikke taget med
telelinse, men er
bare ganske tæt
på.

Således krydsede Kira Kampmann ækvator for første gang.
– Vores GPS fortalte os, da vi nåede ækvator, og jeg sprang i vandet. Det tog dog nogen tid at

komme over på den sydlige halvkugle med 1,5 knobs modstrøm...

Efter Galapagos gik kursen tværs over Stillehavet mod Marquesas øerne, den nordøstligste øgrup-
pe i Fransk Polynesien. Dette er den længste strækning man kan foretage i båd uden at møde land. 

– Vi kæmpede lidt sydover for at finde tradevindene, men da de endelig var i sejlene, gik det
hurtigt. På „bare“ nitten dage havde vi tilbagelagt de tusinder af sømil, som endelig bragte os land
i sigte. Det var en tidlig morgen, jeg blev vækket til min morgenvagt. Og dér i horizonten var der
noget der ikke var helt som de skyer der iblandt pryder horisonten og giver sig ud for at være bjer-
ge. Dette var virkelig de forrevne klippesider af de høje Marquesasøer. Det eneste der manglede på
denne tidlige morgenstund, hvor solen var ved at stå op, var et følgeskab af delfiner. Men næppe
havde jeg tænkt tanken før de letgenkendelige små hvin var at høre og vi blev på herskabelig vis
fuldt til lands af en skole morgenjagende delfiner. 

– Fra Marquesasøerne, hvor jeg fejrede min 21. års fødselsdag, gik det videre til
Tuamotuøerne, eller rette atollerne; vulkaner, der er sunket under deres egen vægt,
og der er således kun det koralrev tilbage, som engang dannede sig omkring øen.
Det var her i disse isolerede egne, at mødet med „den sorte perle“ fandt sted. På bil-
ledet herover ses farmen, som viste mig alt fra podning til høst.

Til højre graveret Tahitiperle, der bliver fremstillet af tatovører, der arbejder med de
samme mønstre, figurer og værktøjer, som bliver brugt i de traditionelle tatoveringer.
Graverede perler blev introduceret i Danmark sidste år af Marc’Harit.

Tidlig økologi: Muslingerne renses naturligt af
de omkringværende fisk.



guldsmed mette rosgaard
aksel møllers have 1  dk-2000 Frederiksberg

telefon (+45) 38 10 18 48   mette@rosgaardcollection.dk
www.rosgaardcollection.dk



Armbånd i ægte læder m. sølvforgyldt  
magnetlås, ekskl. vedhæng. 650 kr. 
 
Øreringe fra 385 kr.
 
Vedhæng fra 380 kr.

Design og vind 
dit eget smykke!

Se hvordan på: 
www.stenform.dk
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Kursusleder Kira Høg Kampmann er inde -
haver af Marc’Harit og har mange års erfa-
ring inden for perlernes verden. Hun er
uddannet blandt andet på Tahiti og forhand-
ler perler, holder foredrag og underviser.

PERLEKURSUS
Marc’Harit tilbyder 
i samarbejde med
Handelsfagskolen 
spændende og 
dybde gående kurser 
om perler. 

– Vi mærker en stigende interesse for per-
ler og derfor et større behov for viden, for-
tæller kursusleder Kira Kamp mann fra fir-
maet Mar c’Harit. V igtig heden af fagud-
dannet og vidende personale er altafgøren-
de for smykkebutikker ne, og på kurser ne
er der mulighed for at få netop denne
viden. Vi gennemgår blandt andet de mest
kendte perletyper, deres karateristik og for-
skelligheder, sagn, myter , vær disætning,
perlepleje, perledyrkning, naturperler ,
bæredygtighed, matchning og på Modul II
desuden boring og montering. Kurserne er
for både butikspersonale og guldsmede.

Modul I (1 dag): 4. april i København og
11. april i Århus. Modul II (2 dage): 
12.-13. september i København. 
Tilmelding på www.marcharit.com

rens smukke ædelsten, som på det tids-
punkt var forholdsvis lille, fortæller Kira
Kampmann. I en blanding af målr ettethed
og eventyrlyst og med sin nyfundne pas-
sion køber hun som blot fir eogtyveårig en
enkeltbillet til Tahiti og bosætter sig her. 

– Jeg arbejdede for pr omotion organi-
sationen GIE de T ahiti og studer ede lagu-
nernes marineliv, lærte at gradere de ædle
perler og blev efterhånden specialist på
området Tahiti- og South Sea perler . Perler
som pryder de smukkeste smykker, og som
gennem tidens løb også har vær et og er
blandt de kongeliges foretrukne ædelsten.

Eget handelsfirma 
Det var en naturlig følge af hendes mission
at starte en forretning, der kunne bringe de
smukke perler ud til smykkedesignere og til
kvinder og mænd. 

– Da jeg mødte perler ne, kunne jeg se,
at jeg med dem kunne vær e aktiv i alle de
felter, der har min inter esse – og faktisk
udnytte min indsamlede marinebiologiske
viden: Der er den naturvidenskabelige til-
gang i at vide alt om muslingerne og deres

leveforhold. Der er bevidstheden om dyrk-
ningsforhold, der tager vare på både miljø,
muslinger og perler – således blev min lille
miljøaktivist tilfr edsstillet. Der er har dcore
forhandlingsteknikker i perlehandlen, men-
neskekundskab og mulighed for at bruge
mine sprogkundskaber. Og der er kontakt
med det mere kunstneriske og designmæs-
sige i at se perler ne blive brugt i det fuld-
endte smykke. Jeg har sjældent stødt på
andre brancher, hvor jeg ville kunne få alle
disse interessefelter til at mødes.

Hendes firma Mar c’Harit er den eneste
virksomhed i Skandinavien, der tilbyder
Tahitiperlen dir ekte fra Fransk Polynesien.
Med tiden er det også blevet til perler fra
andre områder i Stillehavet, fra hvide til
gyldne South Sea perler fra Australien og
Filippinerne til den 100 procent bæredygti-
ge Cortezperle fra Mexico, ligesom hun
hyppigt intr oducerer helt nye typer perle-
forarbejdninger som eksempelvis graver e-
de perler og senest de facetterede perler. 

www.marcharit.com

Tahitiperlernes naturlige 
farveforløb anvendt til en
smuk collier.

De100 procent bæredygtigt
producerede Cortezperle fra
Mexico.



www.festina.dk
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Træt af vinterkulde, gråvejr 

og sjap? Vi forstår dig godt 

– og bringer derfor her glade,

skrappe, flotte farver, der 

kan få vinteren til at pakke

grundigt sammen! Bladr om

og bliv i farvestrålende humør.

Michael Kors
Roseguldfarvet stålur
med sportslook. Pris 2.695,-

Diesel
Skrapt pink sportsur 
fra Diesel til 995,-

Marc by Marc Jacobs
Lillafarvet læderrem og matchende
skive og krans. Pris 1.995,-

Fossil
Pink pyntetur fra Fossil.
Pris 899,-

DKNY
Feminint lækkert pynteur
fra DKNY i guldfarvet stål.
Pris 1.995,-

Pink, guld, sølv, hvidt eller...
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Von Lotzbeck
Nu er der farver på von Lotzbecks
Squareringe. 14 karat guld med 
multicolour topaser. Priser fra 6.495,-

Mitos
Sølv og forgyldte ringe med 
oval rose ametyster.
Pris 2.200,-

Izabel Camille
Blomsterøreringe i
forgyldt sølv med
ametyst. Pris 550,-

Thomas Sabo
Umiskendeligt
Thomas Sabo 
vedhæng med 
kolibri i friske 
farver. Sterling
sølv og emalje.

Stenform
Armbånd, øreringe og halskæde i Sea Bamboo.
Halskæde med hjertelås til 1.425,-
Armbånd øverst med hjerte 925,-
Armbånd nederst 665,-
Ørehængere modsatte
side til 425,-Tutti frutti farvebomber
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Susanne Friis Bjørner
Øreringe i 14 karat guld med 
diamanter og London Blue topaser
eller pink tourmaliner. Pris 2.950,-

Fås også i grøn tourmalin.

Thomas Sabo
To ringe i sterling sølv
med højrød emalje fra
Valentines Day kollektionen.
Ring med røde læber:
1.049,-

Thomas Sabo
Sterlingsølvarmbånd
med bogstaverne LOVE 
og hjerter tæt besat 
med hvide zirkoner i 
pavé og kysmund og 
hjerte i rød emalje.
Pris 2.269,- 

Ruben Svart
Farverig Forglem-mig-ej guldring 
med i alt 0,06 carat tw/vvs brillanter.
Pris 7.290,-
Additionring med 0,12 carat 
pink safir 2.900,-
Additionring med 0,08 
carat blå safir og 0,09 
carat purple safir 3.450,-

Izabel Camille
Forgyldte kreoler 
med blå sten.
Pris 1.195,-

Ring med hjertevedhæng:
598,-

Ørehængere fra
Stenform: 425,-
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Støvring Design
Små fine motiver i sølv og tre 
forskellige farver emalje fra
Støvrings SmykkeLine serie.
Collier til 175, armbånd 395,-,
ringe og ørestikker 150,-

Izabel Camille
Blomsterring af sølv med snoede
ranker og ametyst i centrum.
Pris 550,-

Troldekugler
Pink striber agatbundt fra
Troldekuglers troldmandsværksted...
Pris 210,- pr kugle

ICE
ICE urene bliver ifølge
firmaet selv mere og
mere populære for
hvert minut... Fede er
farverne i hvert fald
og så koster de kun
en plovmand. Priser
fra 500,-

Se selv – de er alle  



 enige om FARVER!
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Danior Smykker
Årsmargueritten 2011 fra Danior Smykker
er i flot håndemaljeret transparent lilla på
sterling sølv. Brocher, vedhæng, ringe og
øreringe fås i flere størrelser. 
Broche 42 mm 1.260,- / 35 mm 990,-
Vedhæng 42 mm 1.245,- / 10 mm 360,-
Ring 17 mm 780,- / 10 mm 660,-
Ørestik/clips 17 mm 998,- / 10 mm 810,-

Dyrberg/Kern
Flot designet urskive og knald på farverne fra
Dyrberg Kerns nye urseire Glamour. Fåes i
black, blue jelly lime, orange og som her til
venstre i solid pink og herunder i purple. 
Pris 999,-

Den kedsom

vinter gik

sin gang...
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Eksklusivt,

afdæmpet 

tone i tone...

Adidas
Navy blå og guld
fra Adidas. Pris 695,-

Festina
Elegant herre- og dameserie fra Festina i både stål og
double. Mange forskellige kombinationer af remme
og skiver. Priser fra 698,-

Jaguar
Limited Edition i 3000 eksemplarer,
nummer graveret i bagkassen.
Leveres i luksus gaveæske med
tilhørende værktøj og ekstra 
læderrem. Pris 3.150,-

Burberry
Lækkert herrekronograf 
med læderrem og
Burberrymønster på skiven.
Pris 5.990,-

Fossil
Klassisk dameur 
i serien Stella med 
cubic zirconia 
kransen rundt.
Pris 1.199,-

Hvad er det på armen der...



WoB Watch  | Priorparken 351 | DK-2605 Brøndby  | Tlf.: +45 30 51 88 11 | Fax: +45 43 76 85 09 | info@wobwatch.dk                                                                                              
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Er du alligevel ikke

helt færdig med

vinteren (eller den

ikke med dig) kan

hvid også være

cool...

Emporio Armani
Ceramica fra 
Emporio Armani. 
Pris 5.500,-

Burberry
Cremerem og mønstret skive.
Pris 3.390,-

DKNY
Firkantet,
elegant.
Pris 1.240,-



Sort på hvidt, hvidt på sort, hvidt på hvidt...
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Diesel
Snehvid Dieselpynt
til 995,-

Pierre Lannier
Slim Line klassiske modeller 
til herrer. Fås i stål, 
double, brun og sort 
PVD. Både læderrem 
og meshlænker.
Pris 898,-

Marc Jacobs
Her er M 12 og C både 3 og 6...
Modelook fra Marc by Marc Jacobs.
Dit for 1.995,-

Marc Jacobs
Hvidt og enkelt look fra Marc 
by Marc Jacobs. Pris 1.295,-
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Troldekugler
Den lille dreng er vistnok
ikke fornærmet. Det er
bare Peter Pan – eller 
legebarn, som den nye
Troldekugle hedder på
dansk. Sterling sølv 
til 440,-

Carré Copenhagen
Kollektionen Romance-no
thanks! er inspireret af
Karen Blixens univers.
Transformationen er en
serie af mørktoxideret 
sølv med glitrende 
zirconia, grå perler, hvide
og sorte diamanter.

Støvring Design
Sterling sølv vedhæng 895,-

Støvring Design
Sterling sølv 
ørepynt 295,-

Vedhæng 
til 450,- 
og 440,-

Øreringe
til 680,-

Øreringe
med perler
til 900,-

Buddha to Buddha
Kraftig armlænke fra hollandske
Buddha to Buddha. Pris 5.000,-

Stenform
Åbenlige hjertelåse i rhodineret sølv 
fra 475,-. Alle fås også i forgyldt sølv.

En anden måde at gå „hvid“ på...
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Hårdt mod hårdt.    Black is 

Emporio Armani
Designerlook fra
Emporio Armani.
Pris 3.595,-

Diesel
Asymmetrisk enkelhed 
fra Diesel. 1.695,-

Burberry
Burberry Sport
digitalur. Pris
3.990,-

Marc by 
Marc Jacobs
Glitrende fuld af
cubic zirkonia og
med sort læder-
rem. Pris 2.295,-

Festina
Black Limited Edition
rustfri stål chronograf med 
fiberrem. 10 ATM, Miyota værk 
med stopur, dag og dato.
Pris 4.298,-



back – igen...
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Diesel
Supersejt megakrydder
fra Diesel. Pris 1.595,-

Adidas
Sort stilfuldt look.
Pris 795,-

Michael Kors
Modeur til 2.695,-

DKNY
Dekoreret med sort cubic zirconia
og sort perlemorsskive. Pris 2.995,-

Fossil
Udendørsur med
kompas. Pris 1.399,-

Porsche
Relancering af Porches Heritage 
kollektion fra 1980, det første ur
helt i titanium. Den nye version er
44 mm med ETA Valjoux 7750 
chronometer værk med 48 timers
power reserve. Pris 28.000,-



– Det er mængden, der gør det,
smiler Christian Holm. Og hentyder
naturligvis til sin kollektion af
charms. 

Det er LIPP-kollektionen, som
firmaet Christian Holm sikkert
er bedst kendt for – en meget
stor og omfattende samling
charms i fr emragende kvali-
tet og meget detailler et
udførelse. 

– Disse varer produceres
i Tyskland, og de lagerføres
hos os. Så godt som alle
guldsmede har vort kata-
log, som benyttes flittigt,
og vi lægger stor vægt på at
give en ypperlig service på
disse varer, forklarer Christian
Holm.

Da kollektionen er så om -
fattende, har den stor inter esse
for mange mennesker. 

– Ofte må guldsmeden ty til
kataloget, når kunden ønsker oplys-
ning om et bestemt pr odukt, som
guldsmeden ikke har i sine bakker . Så er
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Christian Holm er 

en kendt skikkelse i

guldsmedebranchen

med en række tillids-

poster i forskellige

sammenhænge. 

Men han driver også

en succesrig forretning

nu på 23. år. Blandt

andet er han kendt 

for en af landets 

største kollektioner 

af charms.

Christian Holm

DEN DANSKE 

Gaveidé til den
indre Rocky.
Pris til 630,-

Det koptiske kors 
er oprindeligt den
ægyptiske hieroglyff
Ankh; livets ånde 
og vand og luft 
som livgivende 
elementer.
Pris 660,-

G-nøgle til 
den musikalske. 
Pris 1.065,-



 MR CHARMS
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– En charms-kollektion består af mange mærkværdige
”stykker” og giver dermed også mange spørgsmål, 
ofte med en tvist af humor – har I et par håndjern? 
Og heldigvis kan vi hjælpe i rigtigt mange tilfælde. 
Alt i alt et udtryk for god service, som er så vigtig i vores
branche. Jeg har indtryk af, at opstår der et ubesvaret
spørgsmål ude i forretningerne, så ringer de ofte til os.
Og det er vi kun glade for, fortæller Christian Holm.

Dejlig lille, buttet
elefant med fine
detaljer til 2.070,-

Flot sol i stil med
dem, man kan
finde på gamle
kort. Pris 1.200,-

Cykelrytter
til 390,-

Det klassiske 
anker. Pris 300,-

En af de mere 
ualmindelige
charms: 
Hvalfinnen 
til 915,-
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det jo godt, hvis varen kan være i forretnin-
gen næste dag! 

Bred kollektion
Udover den fantastiske charms-

kollektion tilbyder Christian
Holm en br ed vifte af ringe,
hjerter og kors i guld samti-
digt med, at han r epræ-
senterer to norske pr odu-
center: NORDLIE og EIK
med bør nesmykker i
emalje og dåbs artikler i
sølv og tin. Endvider e
repræsenterer han en
med egne ord fremragen-

de kollektion fra MORRIS
LINDBLOM af især r oset-

smykker med farvesten og
diamanter. 

– Så jeg kan sagtens få tiden til
at gå, som han siger. 

Nyt navn i det jyske
– Det er klart, at det kan vær e svært at nå
et besøg hos de mange kunder, endda flere
gange om året. Derfor har vi arbejdet på at
få en ekstra r epræsentant til at betjene
kunderne vest for Stor ebælt. Det er netop
lykkedes, idet Gitte V estergaard er startet
med NORDLIE-kollektionen i det område.
Det skulle give bedre tid, selvom jeg stadig-
væk besøger hele landet med de øvrige
kollektioner, fortæller Christian Holm. 

– Ideer har jeg altid haft, og det er da lykkedes mig at skabe nogle nye produkter med nogen
succes, selvom jeg ikke har den håndværksmæssige uddannelse, fortæller Christian Holm om sig selv.

I 1978 blev han ansat i GIF A med ansvar for markedsføring og disponering i fler e varegrupper. Mentor var
Helge Larsen og ligeledes Peer Hendriksen, som begge havde vær et i branchen i rigtigt mange år , og det gav en betydelig ind-
sigt. I 1988 fik Christian Holm mulighed for at starte egen forretning op, og efter et par år begyndte det at blive hvad han beskri-
ver som en rimelig levevej. Dels med egne var er, dels med repræsentation af forskellige kollektioner.

Samtidigt blev han involver et i den organisatoriske del af branchen, i Guldsmedenes Hjælpekasse,  Laugsstyr el sen i Kjøben -
havns Guldsmedelaug, revisor i Guldsmedenes Leverandørforening og medlem af r epræsentantskabet i Hånd værkerforeningen i
Kjøbenhavn. 

– Branchen beskæftiger sig meget med livets festlige anledninger – og det gør den organisatoriske så sandelig også, fortæl-
ler Christian Holm.

– I mit virke har jeg vær et interesseret i at befordre dansk-producerede varer frem for varer fra fjerne egne. Det har jeg ladet
andre om. Danske og europæiske varer har i næsten al den tid, jeg har tilbragt i branchen, vær et af betragtelig bedre kvalitet og
giver en stor leveringssikkerhed. Og prisen kan endda holdes på et rimeligt niveau.

CHRISTIAN HOLM

Naturtro Harley
Davidson motorcykel
til 570,-

Dykkerhjelm
til 780,-

Fin detaljeret høvl.
Oplagt svendegave
til snedkeren. Pris
1.500,-

Rart at have lige
ved hånden: Saks
og kam til 495,-





Da den danske eventyrer og forr et-
ningsmand, Rene Kærskov, kaster sig ud af
den russiske helikopter, der har bragt ham
op til Nordpolen, har han ingen anelse om,
at det vil blive et spring ind i en ny tid. 

Springet fandt sted den 29. marts
2008, og med det ville Rene Kærskov
skabe opmærksomhed om V erdensnatur -
fondens Sluk-lyset-i-en-time kam pagne. 

– På vej ned gennem den bidende kolde
luft blev jeg fuldkommen fascineret af den
arktiske natur. Den rene, isnende skønhed.
De uendelige vidder af evig is. De uberørte
issletters r o og balance, fortæller Rene
Kærskov. 

Kort sagt tabte eventyreren sit hjerte til
den arktiske natur . T ilbage på jor den og
senere tilbage i Danmark forblev den arkti-
ske skønhed en stadig inspiration for Rene
Kærskov. Det førte til, at han sammen med
forretningspartnere fik ideen til at skabe et
nyt urmærke. En kollektion af ur e, der i sit
design henter inspiration i den betagende,
rene og enkle skønhed, som Rene Kærskov

havde mødt på Arktis. Idéen til Bering
Watch Design var skabt.

Opkaldt efter dansk pioner 
Der var aldrig tvivl om, hvad urserien skulle
hedde. Det var åbenlyst at tage navnet
BERING, som en hyldest til den dansker, der
i 1728 begav sig ud på en r ejse, der førte
ham gennem det nor dlige polarhav og
krydsede det stræde, der sener e skulle få
hans navn: Beringstrædet. 

Vitus Bering var den første eur opæer i
Alaska, og en af dette enestående og enor-
me områdes fir e tidszoner fik hans navn:
Bering Time! 

– Vitus Berings mod til at søge nye veje
blev også en inspiration i pr oduktionen af
kollektionen, forklar er Rene Kærskov .
Idéen var at skabe et ekstremt fladt design,
samtidig med, at ur erne skulle have en
usædvanlig hårdførhed. 

BERING kan i dag præsenter e en serie
ure, der for ener minimalistisk, dansk
design med maksimal materialestyrke.

Hightech-keramik
og safirglas giver
urerne en unik hår d-
hed og gør dem eks-
tremt modstandsdygti-
ge. T iden efterlader
ingen spor på ur ernes
rene linjer og enkle ele-
gance. 

– Kærlighed til detaljen
formår at definer e tiden på en
ny måde, smiler Rene Kærskov: 

– It’s Bering-Time! 

beringtime.de

HighTech-keramik
Ifølge Mohs hårdhedsskala er kun diaman-
ter hårdere end hightech keramik. Fint
keramisk pulver presses ind i en form, hvor-
efter materialet opnår sin ekstreme densitet
og hårdhed ved at blive bagt i en ovn ved
1600°C. Efter afkøling bliver delene sand-
blæst og poleret.
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BERINGS
TID

En ny tid starter, når den rene arktiske skønhed kombineres med dansk design og de mest slidstær-

ke materialer. Forenet i et nyt dansk ur , der er opkaldt efter den eneste dansker , der har sin egen

tidszone: Bering Time!

Rene Kærskov ses her i den russiske
helikopter inden springet ud over
Arktis og – skulle det siden vise sig 
– ind i inspirationen til Bering.

Model 11939-220 
fra Classic Collection
Urkassen af titanium gør 
uret anti-allergisk, ultralet og
komfortabelt. Med ridsefast
safirglas og meshlænke.

Vitus Jonassen Bering (1681-1741) blev hver-
vet som marineofficer til den russiske zar Peter
den Stores flåde og foretog flere opdagelsesrej-
ser for zaren. Han blev kaldt zarens danske
Columbus og beviste blandt andet, i 1728 på
den 1. Kamtjatkaekspedition, at Asien og Nord -
amerika ikke er forbundet. Strædet mellem de
to verdensdele har fået hans navn; Bering -
strædet. Maleri af ukendt maler.
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Model 105440-404 
fra Classic Collection
Chronograph med stålurkasse,
ridsefast safirglas og lækker
hvid kalvelæderrem.

Model 11435-754 
fra Slim Ceramic Collection
Ridsefast HighTech-keramik
topring og led på lænken.
Skiven dekoreret med
Swarovskikrystaller. Stålkasse
og ridsefast safirglas.
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NY SMYKKESERIE MED 
UENDELIGE MULIGHEDER
– Vores udgangspunkt var , at vi ville
udvikle vor es eksister ende smykker til en
smykkeserie med uendelige muligheder ,
for tæller designer V ibekke Østergaar d fra
Izabel Camille.

– Vi ville skabe en serie, hvor der virke-
lig var frihed til at vær e kreativ. Det betød
for os, at vi ikke ville acceptere, at brugeren
skulle have fat i værktøj eller være nød til at
købe ekstra låse eller andet for at kunne
eksperimentere. 

– Vi har derfor lagt stor vægt på, at
designet skal være enkelt og brugervenligt
med virkelig mange kombinationsmulighe-
der. Samtidigt skal det være moderigtigt og
klassisk design, til både yngr e og ældre og
til både hverdag og fest.

Designprocessen
Resultatet er en serie flotte vedhæng i bed-
ste Izabel Camille-stil, der frit og nemt kan
kombineres på både ør eringe, halskæder
og armbånd.

– Vi har snakket og lavet brainstorm
hele foråret 2010 og startede så design-
processen i forsommer en sidste år .
Det har taget lang tid at få alle
ender til at passe sammen,
og der har vær et mange
komplekse problemstillin-
ger hen ad vejen, både
med design, pr oduk-
tion og ikke mindst
den praktiske håndte-
ring. V i har i pr oces-
sen designet et stort
antal vedhæng og har
blandt disse udvalgt
kun de allerbedste, som
vi har sat i produktion.

– Desuden har vi designet fingerringe, øre-
stikkere og bangles, som matcher vedhæn-
gene. Det gør , at Add Ons fra Izabel
Camille ikke kun er „endnu“ et nyt custo-
mised system, men er en komplet og hel-
støbt kollektion.

Nemt for butikkerne
Izabel Camille har tænkt på både forhand-
lerne og forbruger ne. Add Ons kollektio-
nen er inddelt i overskuelige prisklasser, der
gør det nemt for både personale og kunder
at gå til.

– Til vor es forhandler e har vi designet
flotte fær dige smykkekombinationer, som
er pakket og lige til at lægge i vinduet.
Vedhængene kan også købes
enkeltvis, og vi tilbyder
displayløsninger, der
præsenterer sy -
stemet på en
elegant og en -
kel måde i for-
retnin-

gerne. Det hele er pris mæssigt yderst
attraktivt for både kunder og forretning.

Butikkerne kan forvente omkring ti nye
styles fire gange om året, så der løbende er
nyt for kunderne at hente.

– Med Izabel Camille Add Ons har vi til-
ført markedet et nyt smykkesystem, hvor
målet er at opfylde kunder nes behov for
flot design og samtidig give mulighed for
selv at kombiner e og sammensætte ynd-
lingssmykkerne. Det er vor es ønske, at
vores forhandlere oplever, at de får tilført
værdi til der es butikssortiment med vor es
nye smykker, slutter Vibekke 
Østergaard. 
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Opgave: Smykkeserie med uendelige muligheder.

Krav: Flot design. Absolut brugervenlighed. Fuld frihed.

Metode: Tænk konceptet forfra.

Strategi: Vend udfordringer til løsninger.

Resultat: Kollektionen Izabel Camille Add Ons.

Izabel Camille

Af Christian Schmidt

Halskæde, samlet: 950,-
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50 forskellige vedhæng
– Et af de mål, vi satte os, var, at vores serie virkelig skulle kunne det hele; være en komplet smykkekollektion, der kan kombineres på kryds og tværs.
Kollektionen omfatter omkring 50 forskellige vedhæng, der kan sættes på øreringe, armbånd og halskæder og desuden suppleres med ørestikker, finger-
ringe og bangles, fortæller designer Vibekke Østergaard. De omkring 50 vedhæng og kæderne kommer i tre varianter; guldbelagt sølv, oxideret sølv og
sort rutheniumbelagt sølv.

Armbåndene er gummisnor
beklædt med blødt uldvelour.
Vedhængene sidder fast af sig 
selv båndet, da ringene er nøje
afpasset i størrelsen.

Et typisk problem ved at bruge det
samme vedhæng i en kæde om halsen
og i øreringe er, at det kommer til at
hænge forkert på øreringen. Den 
udfordring har Izabel Camille løst ved 
at ørekrogene er drejede, i stedet for
som det ofte er tilfældet at man er nødt
til at have en ekstra øsken sat på.

Muligheder
Herover ses et udvalg af de enkelte dele,
der kan kombineres på kryds og tværs til
både øreringe, armbånd og halskæder.

Fra enkelt til eksklusivt
Bestem selv hvor elegant smykket 
skal være med et stort udvalg af 
dekorative detaljer.

Izabel Camille låsen er formet
som en lille krog, som de små
ringe i vedhængene nemt glider
på. Låsen er i sig selv en fin lille
udsmykning, der er i harmoni
med resten af smykket.

Samme vedhæng
brugt på halskæde
og på øreringe.
Nederst på siden 
finder du også 
vedhænget sat på
et armbånd.

Samlet armbånd 
med det hele: 1.305,-

Øreringe, 
samlet: 1.775,-

Sort velour gummisnor
inkl. lås: 330,-

Herunder:
Store ørebøjler: 625,-
Stor grøn sten: 375,-
Halskæde: 375,-
Stjerne:200,-

Til højre:
Små ørebøjler: 300,-
Lille grøn sten: 200,-



STARLIGHT
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Jørgen Meincke

MORBARN
SMYKKET
– MorBarn er designet med tanke for det øjeblik, hvor ver dens vidunder indtraf, og hvor
centrum i mit liv flyttede sig markant, fortæller guldsmed Jørgen Meincke. At få et bar n i
familien, uanset om det er nummer et, to eller tr e, er en helt utr olig følelsesmæssig van-
dring, hvor alt vendes op og ned. Følelser ,
man ikke aner eksister er, overvælder én med
fuld kraft. T ing, der før fyldte ens tid, bliver
pludselig uden betydning.

Alle de følelser og tanker har Jørgen
Meincke lagt i det nye MorBar n smykke, der
både er symbolet på kærligheden mellem for-
ældre og bør n, glæden hos bedsteforældr e,
der oplever alt igen – men på en ny måde –
og følelser ne, man har for den kvinde, der
har bår et ens bør n og fuldendt meningen
med at være.

Jørgen Meincke er uddannet guldsmed og eksamineret diamantgraderer. Firmaet starte-
de i 2001, og han har siden slået sit navn fast i branchen med smykker , der er kendeteg-
net ved et klassisk tidløst design kombineret med hans egen helt specielle sans for former
og ikke mindst motiver. Foto Jonas Torp.

In Love 
14 karat guldvedhæng
med 0,17 carat tw/vvs
brilliant til 17.530,-

3 i 1
3 i 1 hjerteguldvedhæng
med tre brillianter
0,02+0,03+0,05 carat
tw/vvs. Pris 14.310,-

To andre eksempler fra
Jørgen Meinckes hånd.
De elegante smykker er
rå på en sort snor eller
læderrem.

MorBarn
– Designet er lidt ligesom
tegningen, der enten er en
gammel kones ansigt eller
en smuk ung kvindes figur,
fortæller Jørgen Meincke
om MorBarn smykket. 
Motivet ligger lidt gemt, 
og mange ser det ikke ved
første øjekast. Kvinden, der
holder barnet og kysser det
på panden (eventuelt en
diamant), er indarbejdet i et
smukt smykke, der ligner et
atypisk hjerte.

MorBarn / Barselsvedhænget 
kommer i flere varianter:
Guld med 0,02 carat tw/vvs 
brilliant fra 6.050,-
Sølv med 0,02 carat tw/vvs 
brilliant fra 1.770,-
Sølvvedhæng uden 
brilliant 1.050,-



UD AF HAVET
Out of Sea hedder denne flot-
te serie fra en af Taani linns nye
unge kunster e, Kar olina Bik.
Ringene er i 22 karat forgyldt
sterlingsølv og med blå topaz.
Udtrykket er som klipper, der er
formet af havets bølger og
strøet med glitr ende ædelsten
eller perler.

Kærligheden har vinger...
Hjertevedhæng i sterlingsølv

med sorte zirkoner. Pris
3.279,- 

Til venstre sterling
sølv med pink
emalje og sorte 
zirkoner i Fleur-de-
Lis. Pris 2.898,-

Længst til venstre
Thomas Sabo Watch 

i sort stål med rand af 
zirkoner, pink visere

og læderrem. 
Pris 3.290,-
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GODT NYT

KATE PERRY 
& SABO

Thomas Sabo er
netop gået
s a m m e n

med spræl-
ske Kate Perry ,

der er smykkebran-
dets nye ambassa-

dør. Her er hun
trukket i udvalgte
smykker og ur i 
farver, der står
til læber og
kjole.

Sterlingsølv 
med 22 karat
forgyldning og
stor perle med 
indfattet topaz.
Pris 1.700,-

Ring fra Taani linns
serie Out of Sea.
Forgyldt sterlingsølv
med topaz. Design 
af Karolina Bik.
Pris 1.500,-

Tre ringe i forgyldt
sterlingsølv med
topazer: 1.500,-



45

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

Konkurrence

GÅR DU MED EN SMYKKE-
DESIGNER I MAVEN?

Så lad den blomstre og se lys 
– der er præmier på højkant!

Det er firmaet Stenform, der præmierer de bed-
ste idéer med et af firmaets Dr eam On armbånd.
Derudover får du som vinder naturligvis også et
eksemplar af det smykke, du selv har designet, og du
er velkommen til at foreslå et passende navn til smyk-
ket, som bedømmes af en erfar en og kvalificeret dom-
merkomité. 

Kundernes medspil
– Vores kunders medspil har i vor es 30-årige historie altid
været en vigtig r olle for os og medvirket til at gør e os til
den virksomhed, vi er i dag, fortæller dir ektør Per Falk
Bredgaard fra Stenform. Det vil vi ger ne marker e med
denne konkurr ence, hvor alle selv kan få lov til at vær e
kreative designere. 

– Konkurrencen er for eløbig uden tidsbegrænsning,
idet forslag modtages løbende. I vil blive præmieret for de

forslag, vi beslutter at få produceret. I skal bare slippe fan-
tasien og kreativiteten løs! lyder det fra Stenform. 

– Tegn en tegning, skitse eller modellér din idé. Udtryk
netop dét smykke, som du kunne tænke dig at bær e. Vi
modtager forslag inden for alle typer af smykker. En oplagt
mulighed er en vider eudvikling af vor es stor e succes,
Dream On-konceptet, der både omfatter clips-on-op -
hæng, vedhæng og ørebøjler. 

Send dit forslag pr . mail til pr@stenform.dk eller med
posten til Stenform, Hovedgaden 54, 8220 Brabrand.

PINK & 
SNEHVID
Pink synes klart at vær e en af
forårets modefarver . Både
Thomas Sabo på modsatte side
og noon copenhagen synes i
hvert fald, at den friske lyse-
røde kan tåle en tur til.
Hos noon er den til-
sat snehvid og læk-
ker r osa guld,
meshlænke eller
læder rem.

Eksempel på Stenforms Dream-On
armbånd. På hjemmesiden
www.stenform.com kan ses de
smykker, Stenform allerede har i
produktion.

Noon Copenhagen
model 36-022M2,
50 mm, vandtæt 
5 atm, med mesh-
lænke. Pris 1.095,-
Herunder model 
36-023L1 til 995,- 

noons lille maskot-and
har fået en veninde
med lange øjenvipper,
hjerte om halsen og 
tilhørende budskab.
Op til Valentinsdag 
fulgte den lille and 
med alle noon-ure.



SALG PÅ NETTET?
På Vejlemessen 2008 startede Jan
Jørgensen en diskussion om nethandel i
detailleddet ved at for etage en spørgeun-
dersøgelse blandt de besøgende. 

– Reaktionen på nethandel var dengang
noget forskrækket, fortæller Jan Jørgen -
sen. En af bekymringerne ved nethandel er
naturligvis, hvordan det påvirker de fysiske
butikker. Hvor dan konkurr erer man med
nethandel, der ikke har nær de samme
udgifter til husleje og personale?

Netbutik tester løsninger
Selv tænkte Jan Jørgensen, at vi må lær e
det – og lær e at leve med det. Sammen
med en gruppe inter esserede startede han
firmaet Guldsmedenes Netbutik.

Formålet var at høste erfaring med nethan-
del: Hvad er det, forbrugerne efterspørger?
Hvordan handler de? Hvad skal man kunne
for at drive en succesrig netbutik? Og kan
man få fysisk og elektr onisk butik til at gå
op i en højere enhed?

Firmaet startede derfor sin egen netbu-
tik med et sortiment af ægte diamant- og
vielsessmykker for at få erfaring. En erfa-
ring, der konkluder er, at nethandel ikke
behøver vær e en trussel men et supple-
ment og en medspiller til den fysiske butik.

Konkurrencen om pris
En af forudsætninger ne er, at man sælger
smykkerne til den samme pris i den fysiske
butik som på nettet. Jan Jørgen sen anbefa-
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Flere og flere firmaer sælger smykker og ure på nettet. Både brugte på fx Lauritz.com og meget per-

sonlige som vielsesringe. Hvor dan tackler man dén udfor dring som detailbutik? Dét har guldsmed

Jan Jørgensen en mening – og viden om.

Guldsmedenes Netbutik

Guldsmed Jan Jørgensen tog i
2008 initiativ til at undersøge 
holdningen til nethandel i detail-
branchen. Nu er han sammen 
med firmaet Guldsmenes Netbutik
klar til at tilbyde gennemtestede
netløsninger til branchens butikker.

Af Christian Schmidt
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ler simpelthen
at gøre, som det
allerede kan ses
nogle steder; sæt
et skilt op ude på
gaden, hvor der står: Her kan du købe
smykker til netpriser!

– Princippet er, at forbrugeren kan finde
det ønskede smykke (eller ur) på nettet.
Hun kan derefter vælge, om hun vil bestil-
le smykket på nettet eller gå til den nær-
meste forhandler på listen. Pris og service
er den samme uanset hvad. Derved bliver
den fysiske og den elektr oniske butik ikke
konkurrenter men medspiller e, hvor kode-
ordet er tilgængelighed, forklar er Jan
Jørgensen.

Og skulle du tr o, at vielsesrin-
ge er noget meget personligt, som man
går til en fysisk butik efter , så har Jan
Jørgensen oplevet noget ganske andet:

– Vi er overraskede over så mange viel-
sesringe, vi har solgt online! Disse smykker
er r elativt nemme at sammenligne pris-
mæssigt og derfor velegnede til at skabe
interesse for din netbutik. 

– Vores diamant- og vielseskollektion
kan konkurrere på pris, fordi de produceres
i Indien, men kvalitet og leveringssikkerhed
inden for 24 timer sikr es ved at have et

backup-værksted i Danmark, fortæller Jan
Jørgensen.

Klon af succesfuld netbutik
Guldsmedenes Netbutik tilbyder nu der es
egen løsning til alle detail butikker: En nem,
hurtig og meget billig måde at etablere din
egen pr ofessionelle netbutik på, hvor du
nyder godt af den ekspertise og viden, som
Jan Jørgensen og kompagni har opnået
ved at træde barneskoene.

– Du køber simpelthen en klon af vor es
netbutik, som er gennemtestet i praksis,

Eksempler på kloner på Guldsmedenes Netbutik.
Til højre firmaets egen.



fortæller Jan Jørgensen. Du kan vælge en
standardmodel til 3.000 kr oner, hvor du
selv bestemmer farve og dit eget logo. Og
du kan vælge en luksusmodel til 14.500,
hvor du frit bestemmer hele designet selv. 

– I begge tilfælde er du sikr et dansk IT-
support af folk, der vitterlig er inter essere-
de i at supportere, og du nyder godt af den
erfaring, vi har gjort, og af løsninger, der er
testet i virkeligheden og derfor fungerer. Vi
hjælper dig også med alt det øvrige, du
skal være klar med; hvor dan du sikr er en
sund logistik, så du kan holde, hvad du
lover. Varene skal for eksempel forsikres, de
skal pakkes, puttes i postkassen, og der
skal også tages hånd om returvarer. Vi kan
også lære dig at dukke op i Google, smiler
Jan Jørgensen, der pt. har 50 detailbutikker
tilknyttet som forhandler e og fortsat er
åben for nye interesserede.

Startkollektion af ægte smykker
– På begge løsninger starter du med vor es
diamant- og vielseskollektion som mini-
mum. Det betyder, at du kan starte din net-
butik i dag og aller ede have et stort og
præsentabelt sortiment af ægte smykker ,
som du efterfølgende kan suppler e med
andre kollektioner. 

Fordelen ved diamant- og vielseskollek-
tionen er også, at den „passer“ sig selv, da
prisændringer sker automatisk i alle kloner-

ne. Du slipper desuden for at være lagerfø-
rende, da hele sortimentet med alle ring -
størrelser lagerføres af Guldsmedenes Net -
butik centralt.

I det netværk af butikker, der er tilknyt-
tet Guldsmedenes Netbutik, er der en fort-
sat udveksling af idéer. 

– Nye idéer bliver testet på Guld smede -
nes Netbutiks egen hjemmeside først. Et
eksempel kunne vær e at teste inter essen
for designersmykker. Hvis interessen er god
i vores butik, så lader vi idéen gå vider e til
vores kloner, siger Jan Jørgensen, der ser
en fordel for hele branchen i, at så mange
som muligt har en flot og lødig markedsfø-
ring.

Bekymringer gjort til skamme
– Konklusionen efter to års drift af
Guldsmedenes Netbutik med de 50 tilslut-
tede forhandler e er , at mange af de
bekymringer, som vi blev mødt med i star-
ten, er blevet gjort til skamme, fortæller
Jan Jørgensen. Nogle mente for eksempel,
at vi blot skulle bruge de 50 forhandler e
som alibi for at drive nethandel. Eller at vi
ville tage alle online-handler ne for snuden
af butikker ne – nogle nægtede sågar at
handle med virksomheder, der solgte varer
på nettet. Da vi startede Guldsmedenes
Net butik, vur derede vi – og det var lidt
gætværk – at 25 pr ocent af forbruger ne

ville handle online og 75 procent ville søge
trygheden hos den lokale forhandler .
Sandheden er fremragende nyt for de loka-
le guldsmedeforr etninger, for i to år har
mere end 90 pr ocent af forbruger ne valgt
at gå ud i butikkerne og købe smykket  der,
efter at de har fundet tilbuddet på vor es
netbutik. Forbruger ne vil ger ne have et
godt tilbud, men de vil fr emfor alt have
lokal tryghed hos guldsmeden, i hvert fald
når det gælder diamanter og guld, som vi
har beskæftiget os med.

– Så detailforr etningerne kan r oligt
lægge al bekymring væk, og istedet
komme igang med deres egne netbutikker,
lyder det med et smil fra Jan Jørgensen.

– Med egen netbutik fanger de der es
kunder regionalt på grund af forbruger nes
behov for tryghed og nærhed. 

Så ud af starthuller ne, for guldsmede-
branchen er jo i konkurr ence med mange
andre på nettet, som faktisk aller ede gør
dette rigtigt godt. Især kapitalkæder ne er
gode til at binde deres net og detailhandel
sammen, vurderer Jan Jørgensen og slutter
af med denne pointe:

– Der er jo en kæmpe medgift med
egen netbutik: Din butik i Holstebr o har
pludselig udvidet markedet til global net-
handel. Danmark har faktisk noget at
sælge til andr e i ver den, når det gælder
smykker og ure! 
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guldsmedenesnetbutik.dk

Jens J. Aagaar d A/S har købt 100
procent af aktiekapitalen i den danske
smykkevirksomhed Kranz & Ziegler A/S.
Opkøbet vil sætte yderliger e turbo på
Aagaards vækst på eksportmarkeder ne,
særligt England og USA, hedder det fra
smykkekoncernen.  Samtidig skal det bane
vejen for Kranz & Zieglers indtræden på
den internationale scene.

– Aagaard A/S har gennem en årrække
opbygget en stærk position og et solidt
kendskab til en række eksportmarkeder ,
senest med etablering af datterselskab på
det amerikanske marked. Den position og
viden vil vær e yderst vær difuld for begge
virksomheder i fremtiden, siger administre-
rende direktør for Jens J. Aagaard A/S, Jens
R. Møller.

Kranz & Zieglers styrke
Også Kranz & Ziegler A/S har i de senere år
haft stor succes med at udvikle og mar-
kedsføre smykkekoncepter til det danske
marked. Den succes danner nu baggrund
for et ønske om et inter nationalt gennem-
brud i de kommende år . Med Aagaar ds
opkøb er Kranz & Ziegler rykket tættere på
målet.

Mads Ziegler, administr erende dir ektør
og medstifter af Kranz & Ziegler A/S, uddy-
ber:

– Med vor es salg af aktiekapitalen til
Aagaard A/S sikrer vi en fortsat udvikling af
vores smykkekoncepter. Købet vil bidrage

til, at vores salg til de udenlandske marke-
der vil gå væsentligt hurtiger e og vær e
langt mere målrettet qua Aagaards ekspor-
terfaring.

Denne vurdering deler Jens R. Møller:
– Kranz & Ziegler har et stærkt smykke-

koncept. Kombineret med vor es kendskab
til en lang række eksportmarkeder kan vi i
fællesskab realisere et betydeligt vækstpo-
tentiale. Desuden har vi i Aagaar d A/S
længe vær et på udkik efter solide udvik-
lingskompetencer. Dem får vi nu med i
købet i form af Mads Ziegler , siger Jens R.
Møller.

Direktørrokade
I forbindelse med salget tiltræder Mads
Ziegler en stilling som kr eativ dir ektør i
Aagaard A/S, og han tager samtidig en
plads i virksomhedens dir ektion. Jens R.
Møller overtager ved samme lejlighed
posten som administrenede direktør også i
Kranz & Ziegler A/S. Herudover fortsætter
både Aagaard A/S og Kranz & Ziegler som
særskilte virksomheder. 

AAGAARD KØBER KRANZ & ZIEGLER
Opkøb styrker begge firmaer, der fortsætter som særskilte forretninger.





NYT STÅL

Hard Steel er kendt for stål-
smykker til ham og hende.
Nu har firmaet også en
serie stålsmykker til navle-

piercing med sølvved-
hæng og farvede sten.

OLE BRIX HOLDER JUBILÆUMSKONKURRENCE

– Siden vi sidst var på Vejlmessen har vi haft 25 års jubilæum med firmaet, fortæller indehaver Ole
Brix. Desuden er det 25. gang vi deltager på udstilling enten her i V ejle eller i Bella Center . Det vil vi
gerne fejre med alle vores gode og trofaste kunder i en STOR JUBILÆUMSKONKURRENCE på messen
i Vejle 12.-14. marts 2011 med flotte præmier og rigtig gode odds!

Der bliver trukket lod på or drenummer blandt alle or dre, som firmaet modtager på udstillingen i
Vejle lørdag den 12. og søndag den 13. marts 2011. Der kan kun deltages med et or drenummer pr
butik. Lodtrækningen finder sted på Ole Brix’ stand nr . 30 i Hal 4 søndag den 13. marts kl. 17.00.

– Vi håber, at vinderne er til stede for at få udleveret gevinsten, ellers kontaktes de direkte, fortæl-
ler Ole Brix. Vinderne offentligøres desuden i næste nummer af Design Ur e Smykker, april-nummer.

JACQUES LEMANS
To nyheder på 46 mm fra Jacques Lemans i rustfrit stål
med sort IP-belægning, quartzværk, dualtime, dato, 24
timers visning og vandtætte til 100 meter.
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GODT NYT

Jacques Lemans 
med high-tech keramik-
og stålrem og safirglas.
Pris 4.495,-

Jacques Lemans med
gummibelagt læder-
rem med præg. 
Pris 2.495,-

Præmier
1 stk.gavekort til Star Tour
(værdi kr. 7.500).

1 stk. gavekort til 
Danske Kroer og Hoteller
(værdi kr. 2.500)

1 stk. Samsung digitalkamera
12,2 megapx/5 x optisk zoom
(værdi kr. 1.000)

Vedhæng i stål 
med salamander. 
Pris 295, eks. kæde

Armbånd af gummi
med stål. Fås i mange
varianter. Pris 195,-

Kugle og stav er i
kirurgisk stål.
Vedhængene er i
sølv med sten i
mange forskellige
farver. Priser fra
180,- til 195,-.
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TID TIL PAUSE

Westminster Time har tidlige-
re givet os både vægur og arm-
båndsur til herr er med TVs
gode gamle pause/prøvesignal.
Nu skal kvinder ikke længer e
snydes for glæden, idet samme
tema er kommet i damestørrel-
ser. Se dem på Vejle messen.

NYT DANSK SMYKKENAVN
– Jeg har lavet de smykker, jeg selv savnede: Enkle, elegante,
lidt rå – og nemme at variere. Sådan fortæller indehaver og
designer Charlotte Biehl om sit nye firma, By Biehl. For et
halvt år siden tog hun springet fra et fast job som strate-
gisk rådgiver i et af ver dens største konsulenthuse for at
forfølge sin lyst til at skabe noget selv; noget smukt og
mere personligt. I dag er r egneark og PowerPoint skiftet ud med
abstrakte former, farver og symboler.

MARGUERITTEN PÅ LÆDERREM
Danior Smykker lancerer nu deres håndemaljerede
Margueritserie på en helt ny serie br ede læderarmbånd
i matchende eller kontrasterende farver.

Årsmarguerit

Danior Smykker
introducerede sidste år 
Årsmargueritten i en 
særlig farve, der kun 
produceres det 
pågældende år. I 2011 
er farven en smuk lilla,
der naturligvis også 
fås på de nye brede 
armbånd.

ByBiehl
Venus halskæde til 995,-
med minicharms fra 295,-

ByBiehl
Armbånd til 295,- med
charms fra 695,- til 895,-

Smykker som et personligt alfabet 
– Tanken er, at man selv vælger de charms, der passer
til én lige præcis den dag. Man kan sige, at smykkerne
er det alfabet, man kan bruge til at fortælle sin historie
med, siger Charlotte Biehl. 

De små charms kan bruges både i halskæder og
armbånd og er designet i fem serier: Passion med funk-
lende hvide stene. Passion color med intense stene i
alle r egnbuens farver. Natur e, som henter inspiration
fra jorden og himmelrummet. Floral som har motiver
fra blomster-og planteriget. Og Luck som er baseret på
symboler fra alle tider og verdenshjørner. 

Charlotte Biehl har
skabt smykkerne i
samarbejde med to
rutinerede designere,
som har sikret, at 
ideerne blev til 
helstøbte smykker,
hvor alle detaljer er
gennemtænkt. Her 
til højre viser hun
selv nogle af dem 
i aktion.



KARIN
BORUPS 
NYE FIRMA

Karin Borup har siden hun
startede i guldsmedefaget i
1982 beskæftiget sig hovedsa-
geligt med eksklusive brillant-
smykker, men hun har nu
designet en kollektion i sølv .
Sammen med sin forlovede,
Jesper Møller , har hun startet
firmaet Karin Borup Copen -
hagen, og de har sammen
kastet sig ud i et ambitiøst
eventyr. 

– Inspirationen til første kol-
lektion kom under et op hold i
Venedig. Den r omantiske at -
mo sfære i de smalle gader og

Til kollektionen hører 
stilfulde mokubasnore til
at bære om halsen. De 
fås med mange forskellige
endestykker og i forskel -
lige længder og farver. 
De kan bruges alene som
et helt enkelt halssmykke,
hvor endestykkerne sidder
foran eller man kan sætte
et af de mange sjove 
vedhæng.

små kanaler fyldt
med gondoler
har ført til smyk -
ker, hvor r o man -
tik og fantasi har
fået en fr emtræ-
dende plads, for-
tæller Karin Bo -
rup. Kollektionen
hed der  Ser e nis -
si ma, der er det
gamle or d for
Venedig.

SYMBOLIK TIL M/K
Just J Jewels små symboler kommer i en lang række
varianter i guld og sølv og kan sættes på et utal af måder
og på forskellige bånd og r emme overalt på kr oppen.
Symbolerne er LOVE, JOY , SHINE, SPARKLE, GRATEFUL,
FREE, INNER PEACE, TURNAROUND og FEARLESS.

Vedhæng i sterling 
sølv fra 435,-
Større hængende 
vedhæng fås også.
Silkebånd 95,-
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Serenissima armbåndskoncept, hvor led af forskellige størrelser og design,
kan samles og skilles som hønseringe efter ens egen smag. Man kan starte
med blot to led i en mokubasnor, der er bundet så man let kan forkorte
den efterhånden som der kommer flere led i armbåndet. 

Blandt vedhængene er Karin Borups velkendte lille
elefant, der har fået følgeskab af hjerter, bamser og
grisebasser.

Love.

Free.

Shine.





FEMME 

54

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

Dyrberg/Kerns 

forårs- og sommer-

kollektion hedder

Femme Fatale og

indeholder som 

altid tre temaer.

Ifølge firmaet er 

der nemlig plads til

mange trends på 

én gang. Se selv,

om du kan gætte,

hvad der er hvad:

Essence, Chanson

og Flamenco.

FLAMENCO er en
serie smykker i 
emalje, læder og 
krystal, der har 
fundet sit design-
mæssige udgangs-
punkt i den fyrrige
spanske tradition 
– set gennem 
skandinaviske 
øjne. 

Sæsonens farvevalg spænder fra nordlige
blide pasteller over cool neutrale sorte og
hvide toner til dramatisk turkis og rød.

Prisniveauet ligger fra cirka 200,- for enkle
øreringe og ringe og op til cirka 700,- for de
større lænkearmbånd og kæder.

Henning Kern og Gitte
Dyrberg har sidste år 
fejret 25 års jubilæum.



 FATALE

Gennem 25 år har der flydt en strøm
af innovative, nytænkende smykkekollek-
tioner fra Dyrberg/Kern i designparrets vel-
kendte stil: En kombination af skandinavisk
enkelhed med en vis powerful glam-værdi.
Det hele inspir eret af skiftende sæsoners
tendenser. 

– Derfor henvender smykker ne sig til
den moderne og selvbevidste kvinde, lyder
det fra Gitte Dyrberg og Henning Ker n.  

Netop det faktum, at de to ikke er guld-
smede, men uddannede inden for mode-
design, har i følge dem selv sat sit præg på
kollektionerne.

– Vi blander materialer som italiensk
læder, Swar ovskikrystaller, håndmalet
emal  je, slebet glas og natur ens ædelsten
med metaller i alver dens finishes. In spi -
ration finder vi i alt fra natur og musik -
oplevelser, over moder ne arkitektur til for-
dums stilarter, der synes at vær e uudsluk-
kelige kilder til kreativitet. 

Længere holdbarhed
Inden for de sener e år har Dyrberg/Ker n
udviklet en særlig holdbar plating-metode,
der sikrer meget lang holdbarhed på over-
fladebehandlinger. Alle smykker er desig-
net i Danmark og indeholder ingen spor af

bly, nikkel, cadmium eller andre tungmetal-
ler. Der udøves skarp kvalitetskontr ol, og
alle smykker er håndlavede på smykke-
værksteder i mindre serier.

Smykkekollektionerne lever der es liv i
en br ed vifte af kanaler , fra egentlige
mode butikker, over lifestylebutikker til
juvelérforretninger, der finder design, pris-
punkt og materialevalg interessant. 

– I dag, hvor det er OK at mikse mode-
smykker med ægte smykker , giver Dyr -
berg/Kern kvinder mulighed for at købe
smykker oftere, hvor et tilsvarende smykke
i ædelmetal ville koste ti-tyve gange mer e.

dyrbergkern.dk

ESSENCE handler om 
enkelhed, skandinavisk 
minimalisme fortolket i 
organiske former, sølv, 
guld og ædelsten som 
turkis, sort onyx, hvid 
agat og gylden karneol. 
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Dyrberg/Kern

CHANSON er en hyldest 
til kvindeligheden, en
romantisk serie af perler,
krystaller og gyldne 
metaller, inspireret af
fransk lingeri.



Den mexikanske tequilaproducent Hacienda La Capilla har kr ee-
ret ver dens formentlig dyr este flaske spiritus. Keramikflasken på
1,3 liter er beklædt med et 2,3 kilo tungt platinlag, der er sat med
mere end 4.000 diamanter på ialt 328 carat. Firmaet håber at opnå
3,5 millioner dollars for herligheden – over 18 millioner danske! 

For a fistfull of dollars more!

AJ is black

Rosendahls Arne Jacobsen-ure Roman, City Hall og Bankers er nu
kommet i sorte skiver med hvide tal og visere. Diskret luksus og hil-
sen til en af vores store designere.

SOMMER-
FUGLEN
LETTER

Blicherfuglsang
har lavet en hel
lille serie sommer-
fugle i rhodiner et
sølv med såkaldt
icecrushed overfla-
de.
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Om tequilaen nu også smager
bedre af den flotte indpakning kan
vi desværre ikke oplyse, da vi her på
redaktionen faktisk slet ikke kon-
summerer så forfærdeligt meget
tequila. Et andet bizart skud i kate-
gorien »heavy brandert« er tequila -
pistolen her. Ny 
mening til shots...

Herover vedhæng i
rhodineret sølv til
1.350,-. 

Til højre sommerfugle-
ring til 690,-

Rhodinerede sølv
ørehængere med
sommerfugle
til 490,-

Bred armring i 
rhodineret sølv med 
to sommerfugle. 
Pris 1.990,-

Poetisk keramik

Josefine Bentzen har
vundet Red Dot Design pri-
sen for sin børnebestikserie
Toddler Baby Cutlery . Nu
har hun kastet sig over
smykker med unikaserien
Ceramic Lace – poetiske
smykker lavet af keramik.

– Jeg var ved at støbe nogle
produkter i porcelæn og kom
til at spille noget porcelænsmas-
se. Så opdagede jeg, at dråberne
artede sig helt specielt, fortæller
Josefine Bentzen, der fik idéen til at
lege videre med dråberne og kæde
dem sammen til unikasmykker.

Ceramic Lace består af broche,
armbånd, ørestikker og fåes i
flere farve. Priser fra 200,-

Her er det Roman
med romertallene
og den flotte
buede urskive.
Pris fra 2.696,-

Husk, butleren skal have hvide handsker!



Kom og besøg os på Vejle messen 1 . - 1 . marts 2011 på stand 40

Ring for priser og tilbud 43 96 47 42

Konkurrence

Guld, Sølv, Platin & Palladium

Værktøj og maskiner

Mønter og barrer i Guld, Sølv 
og Platin

Rhodiumbad, Guld og Sølvsalt

Kom o eog besøg os på VVe - 1ejle messen 1 marts1

Ring for prriser og tilbudd 43 96 47 422
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Den 18. november 2010 åbnede det globale livsstilsbrand
Thomas Sabo sin første butik i Danmark. Den 40
kvadratmeter store butik ligger i København i den
eksklusive ende af Strøget og viser som de 180
andre Thomas Sabo-butikker i ver den de sofistike-
rede og humoristiske kollektioner Sterling Silver ,
Charm Club og Watches til mænd og kvinder. 

Men når disse billeder bringes kan de meget vel
allerede været forældede. Konceptet for den nyåbne-
de butik er nemlig at skifte interiør med hver nye
sæson i overensstemmelse med Sterling Silver kollek-
tionens hovedtemaer og motiver . Der vil således altid
være noget nyt at opleve for besøgende – udover nye
smykker naturligvis... Thomas Sabo kunne iøvrigt fejr e
25 års jubilæum i 2009. 

Thomas Sabo
NY BUTIK HVER SÆSON

Godt for næsen
I forbindelse med 
åbningen af butikken har
Thomas Sabo bevæget 
sig over i et nyt univers 
– nemlig duftenes – med
lanceringen af parfumen
Charm Rose.

Thomas Sabo butikken på Strøget i København. Til venstre indtryk fra
åbningsdagen, hvor de glade gæster kunne se nye kollektioner, drikke
lyserød champagne og dufte til den nye parfume Charm Rose.

Det revolutionerende ved den nye butik er, at interiøret udskiftes hver
sæson i overensstemmelse med Sterling Silver kollektionens hovedtema-
er og motiver. Vægdekorationer og maling fjernes, vignetter redesignes,
og de kollektionsinspirerede displays laves om for at passe til den over-
ordnede vision. Det hele skulle gerne give kunderne en helt særlig shop-
peoplevelse i butikken med dens sorte, glatte glasvægge og butiksfront,
imponerende lysekrone og glamourøse, indbydende atmo -
sfære.  

Thomas Sabo præsenterer sine nye
kollektioner samtidig med mode -
ugerne i Paris, Milano og New York.
Denne vintersæson lancerede fir-
maet den første Diamond Charm
Club collection – charms med ægte
diamanter.



GULDSMEDEN 
HOLDER DØGNÅBENT

Det er en gammel kendt sandhed, at hvis
man venter for længe, så venter man forgæves.
Derfor har en del fr emsynede guldsmede og
urmagere de seneste par år valgt at få en web -
shop, der støtter op om der es almindelige for-
retning. Sådan lyder det fra firmaet NORRIQ,
der har hjulpet mange danske guldsmede og
urmagere med at få en webshop-løsning. 

– Vi ser en hel klar tendens til, at fler e og
flere guldsmede og urmager e vælger at få en
webshop-løsning. Det skyldes primært, at kon-
kurrencen er blevet skærpet, og at man derfor
har behov for at kunne præsenter e et størr e
udvalg,og på den måde stå stærker e i konkur-
rencen, siger Heini Fiala Fr ederiksen, der er
Business Line Manager hos NORRIQ. 

Hvis du ikke gør det, gør din nabo
Det er NORRIQs klar e erfaring, at de guldsme-
de og urmager e, der kør er en webshop sam-
men med deres normale forretning, har en stor
fordel. 

– De kunder, som griber det rigtigt an, har
typisk en omsætningsfr emgang på 30-50 pr o-
cent, og de fleste oplever også en øget kunde-
loyalitet. Alt sammen uden at det koster dem
den helt stor e indsats i det daglige. Mit bud-
skab til vor es kunder er derfor; hvis du ikke
opretter en webshop, så gør din nabo det. Og
så går du glip af alle for delene, understr eger
Heini Fiala Frederiksen. 

Kun tyve minutter om dagen
Hvis du vil have succes med en webshop, er det
ifølge Heini Fiala Fr ederiksen meget vigtigt, at
du vælger en løsning, der er 100 pr ocent inte-
greret med den butiksløsning, du har . Det sik-
rer, at opr ettelse og vedligeholdelse af web-
shoppen kan begrænses til et minimum.

– Vi plejer at sige, at når webshoppen er i
luften, så tager det cirka en arbejdsdag om
måneden at holde den opdater et. Hvis man
regner det om, så vil det jo sige, at du bruger
cirka tyve minutter om dagen. Og det er altså
rigtig godt givet ud, pointer er Heini Fiala
Frederiksen. 

www.norriq.dk
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Normal åbningstid – det er der ikke længer e noget, der hedder

hos danske guldsmede og urmagere. Med en webshop løsning

har du mulighed for at holde åbent 24/7 – med en omsætnings-

fremgang på 30-50 procent.
Norriq

– Vælger du en webshop, der er integreret med den
butiksløsning, du har, vil mange af arbejdsopgaverne
kunne automatiseres. Det betyder, at du kun skal oprette
varerne ét sted, og derfor kan bruge både pris og varebe-
tegnelse direkte i webshoppen. Du undgår på den måde
dobbeltarbejde med at taste tingene ind flere gang og
minimerer således fejlindtastninger, forklarer Heini Fiala
Frederiksen, der er Business Line Manager hos NORRIQ.

Eksempler på 
webshop-løsninger.
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Blomdahls allergivenlige øresmykker
er udviklet i samarbejde med hudlæ-
ger. Nu kommer Medical Plastic serien
i ren medicinsk plast i nye farver med
6 og 8 mm Swarovskisten.

Julie Sandlaus nye Swan-serie indeholder elegante hentydninger til svanens ynde.
Øverst øreringe med vinger i sølv beklædt med cubic zirconia og slebne vedhæng. Pris
1.900,-

NATURENS
HJERTE
Anna Molke-Huit -
feldt har fundet
denne smukke perle
med den helt specielle
form, og hun har
smukt arrangeret den i
en fingerring, hvor
perlen kan drejes rundt
og berøres og nydes.
Guldet er fairtrade fra
Oro Verde.

Fingerring i 18 karat 
fairtrade guld fra Oro
Verde i Colombia med
hjerteperle. Pris 8.500,-
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SIKKER ØREPYNT

SVANE FRA 
JULIE SANDLAU

Rund ørestik med
8 mm alexandrit.

Rund ørestik
med 8 mm
Swarovskikrystal.

Hjerteformet rød
Swarovskikrystal.

Ørestikker
med cubic 
zirconia. 
Pris 1.600,-



SMEDEKUNST

Flotte snoede halssmykker fra Rabinovich’ velkendte stil,
hvor der altid er noget at gå på opdagelse i. Sølvet er snoet
om en perle og har fået en væld af små ekstra skud.

BØRNE-
SMYKKER

De små fingerringe fra Ziga
skal nok blive et hit blandt
piger. De kan ses på Vejle -
messen på Ziga stands 
sammen med blandt andet
flotte organiske sølvsmykker. 63
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GODT NYT

PYNTEHJERTER
Støvring Design har disse
fint dekorerede hjerter i 14
karat guld. Vedhæng og øre-
stikker.

SORT GULD
Ruben Svarts Åkande-
ring i hvidguld med rut-
henium.

Den karakteristiske klassiske
sølvhalskæde fra Randers Sølv
med det hajfinnelignende tr e-
kant er stadig populær . Fås
også som ørestikker og broche.

Vedhæng 
1.950,-

Ørestikker
1.975,-

I alt 0,06 
carat tw/vvs 
brillanter til
7.950,-

HAJFINNEN

Øreringe: 1.050,-

42 cm halskæde: 3.550,-
Broche: 1.225,-



STOR, STØRRE, OVERSIZED
Der skal noget til at være stor blandt oversized ur e. Hollandske
TW Steel går hårdt efter at være størst af dem alle. Og når ur et er
stort, er der jo også plads til fler e lækre detaljer; noget TW Steel
heldigvis udnytter til fulde. For at give dette Cool Black ekstra fylde
er kronen kapslet ind i en lille hætte, der sidder på en arm og leder
tanken lidt hen på en lommelærke. Den 50 mm stålkasse skulle da
også kunne rumme en pæn lille mundfuld, hvis det var ...

TW Steel Model 821 fra Cool Black serien. 
Læderrem, 50 mm PVD belagt stålkasse og 
vandtæt til 100 meter.

Rasmus
Seebach 
flasher sit Cool
Black TW821
til 3.249,-.

Også Remee er til
det store ur; det 
er dog lidt mindre
end Rasmus’, 
45 mm, og koster
til gengæld også
lidt mindre. Fred
med det, som
Remee her viser.
Model Cool Black
TW844 til 2.699,-.
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FRA TEGNING 
TIL FÆRDIGT SMYKKE

Kalman Hafner har bud 
efter danske guldsmede

Det tyske smykkestøberi Kalman Hafner Casting tilbyder meget
mere end blot støbning. Firmaet udstillede i februar på T ysklands
største smykkemesse, Inhorgenta i München, og her kunne man
blandt andet opleve der es specialitet all-in-one støbning, hvor
smykker støbes med ædelsten. Er du smykkedesigner , behøver du
blot levere en cadcamfil per mail, eller du kan endog blot sende en
tegning; så lever er firmaet 3D beskrivelsen, pr oducerer støbefor-
men, fatter eller støber eventuelle sten i og efterbehandler med
blandt andet polering.

– Det er, hvad vi forstår ved at vær e en komplet leverandør ,
fokuseret udelukkende på den enkelte kundes særlige forventnin-
ger og behov , siger Robin og V iktor Hafner, der havde besøg af
adskillige danske guldsmede på der es stand, hvor de viste den
nyeste udvikling inden for støbeteknikker.
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HOLE-IN-ONE

Golfkuglen er tydeligt præget i
det nye lækre golfur fra schwei-

ziske Cimier , og datohullet er
formet som hovedet på en
kølle. Uret hedder Bir die og
af en hel særlig grund:

Bagsiden af urkassen er
nemlig forsynet med et

specielt energiglas,
der har en afbalan-

cerende og be -
ro ligende virk -
ning, der giver
en naturlig ba -
lance i kr op-
pen og forbed-

re yde  evnen. Måske
slår du netop en bir-

die på grund af det! 

Cimier Birdie
Birdie fås i flere farver og 
passer både til ham og hende.
Schweizisk quartsværk, 3 års
garanti, vandtæt til 5 meter.

Virkningen af det særlige energi-
glas er dog ikke dokumenteret, 
oplyser Q-Gruppen, der er dansk
importør. Pris 4.900,-

BALI-INSPIRERET

Hvis den sorte oxidering og de små hånd-
formede sølvkugler leder tanker ne hen på
varmere himmelstrøg, er det ikke helt for-
kert. Det danske firma Beeqa har hjemme på
Jakarta, og stilen er med inspiration fra Bali,
hvor netop oxidering
og brug af sølv-
kugler til de -
ko ration er
foretruk-
ket.

SOLGUL KÆMPE
Invicta er til store ure med masser
af lir. Invicta Pr o Diver Flex, model
6978, 49 mm, passer godt til våd-
dragten, forlyder det. 

WELLNESS
PÅ ARMEN
De flot designede østrig-
ske armbånd fra Klinkby &
Hecht i Hjørring. Bær er på
en skjult lille
hemmelighed;
et ravstykke,
der er placeret
inde i armbån-
det i berøring
med huden. Ravet
er med til at for-
drive negativi-
tet omkring
bæreren, f or-
lyder det fra
firmaet, og det
kan jo vær e
meget nyttigt en
gang imellem... 

Golfarmbånd fra Klinkby &
Hecht med særligt ravstykke,
der øger positiv energi.

Næppe er sæsonen 
igang, før der er
bud efter golferne.
Armbånd og ur...

Armbåndene er
både til mænd 
og kvinder.
Materialerne er 
kalvelæder med
krokodillepræg,
rent krokodilleskind
eller gummi. Sort,
brun, bordeaux
eller hvid.
Priser fra 590,- 
til 1050,-.

Beeqa
Sterling sølvring.
Den kraftige 
sølvskive er ca. 
4 cm i diameter.
Ringen er åben
og kan nemt
justeres.
Pris 829,-

Beeqa
5 cm lange 
dråbeformede
øreringe i sterling
sølv. De er 
drejede i hånden
og afsluttes af en
hvid ferskvands-
perle. Pris 399,-

Schweizisk 
quartskronograf, vandtæt til
100 m. Pris 2.095,-



ravstedhus.dk

nyheder...

FRAME · Nyt inventarkoncept
Design by VE2.dk 

Kontakt:

3D-INVENTAR
Ellegaardvej 10

6400 Sønderborg
Tlf. 7312 1000

Professionel butiksindretning
Skræddersyede løsninger
35 års erfaring

MØD OS I VEJLE PÅ STAND NR.16
HVOR VI PRÆSENTERER:

www.3D-inventar.dk



FORRETNING 
I THAILAND?

30. november afholdt det thailandske
Board of Investment (BOI) i samarbejde
med Dansk Industri et arrangement i
Køben havn med deltagelse af omkring 30
interesserede. Heraf var en del inden for
guldsmedebranchen, og blandt taler ne var
der både r epræsentanter for Pandora
Jewel ry og Royal Copenhagen.

De thailandske fordele er til at føle på:
- tre til otte års fuld skattefrihed, herefter

50 procent skattereduktion
- 15 års skattefrihed i særlige zoner
- skattefrit salg til andr e lande i Asien

(free trade agreement) og Australien
- ingen begrænsning på ejerskab; firma

kan være 100 pr ocent på udenlandske
hænder

- ingen eksportkrav; du kan nøjes med
lokalt salg, hvis det ønskes

- tilladelse til at bringe udenlandske eks-
perter til Thailand

- fair trade aftale, der anspor er til at
bruge miljøvenlige teknikker (Thailand
satser selv på produktion af økobiler).

– Thailand er inde i en stor økonomisk
vækst med stigende eksport især til Indien,
USA og Japan, fortæller  Duangjai Asa -
wachintachit fra BOI. I 2011 alene forven-
tes en stigning på 25 pr ocent. Smykker er
Thailands tr edjestørste eksportvar e. Leve -
omkostningerne er billigere end i fx Shang -
hai, og så er det ifølge BOI nemt af finde
bolig og venner.

Mindstekrav for investering er på 1 mil-
lion bath; omkring 180.000 kroner. 

– Det gør mulighederne meget interes-
sante ikke kun for store virksomheder, men
bestemt også for mindr e, mener Duangjai
Asawachintachit.

Royal Copenhagen
Et dansk firma, der har gjort sig erfaringer
i Thailand, er Royal Copenhagen. 

– Royal Copenhagen blev grundlagt i
1775, og i firmaet var der i mange år den
overbevisning, at man ikke kunne produce-
re uden for landets grænser , fortæller
bestyrelsesformand Jens W erner, der med
et smil tilføjer , at det skam ikke var på
grund af vejr et, at man valgte at flytte til
udlandet: – 60 til 80 pr ocent af prisen på
en tallerken går til løn, og så er det i dag
for dyrt at pr oducere håndmalet porcelæn
i Danmark. 

Royal Copenhagen valgte Thailand,
fordi søsterselskabet Georg Jensen allerede
havde etableret sig dér.

– Vi startede med et lille air conditione-
ret rum; ti maler e og to danske lær ere. Vi
lavede en test af maler ne; de skulle male
en kompliceret ting på én time. I Danmark
vil der ud af hundr ede maler e være fem-
seks gode. I Thailand var der 15-16. De
lærer hurtigt. Efter seks måneder pr oduce-
rede de mere effektivt og med mindre spild
end i Danmark. I 2008 var vi oppe på 97
malere og gik derfor til BOI for at købe land
og få byggetilladelse til at opfør e vor es
egen produktion. I 2011 har vi 200 malere. 

Gode råd
Der er en række punkter, som Jens Werner
gerne vil rådgive om. Et af dem er samar-
bejdspartnere:

– Det er meget vigtigt, at vælge dine
partnere med omhu. Jer es forhold er som
en forlovelse. Hvis du ikke kan lide ham nu,
vil du ikke kunne lide ham mere om 25 år!
Spørg din partner , hvorfor han vil i joint
venture med dig. Og forklar selv dine egne
begrundelser.

Et andet vigtigt område er træning af det
lokale personale:

– Vi træner vores malere i tre måneder,
hvor de ikke maler noget, der skal bruges.
Derefter går der to-tre år, før de er komplet
fleksible og kan lave alt. Når man har lavet
denne stor e investering i personalet, vil
man gerne beholde den. Giv medarbejder-
ne gode forhold, god atmosfær e, behandl
dem godt! 

Også de lokale fagfor eninger skal man
have i tankerne:

– Fagforeningerne i Thailand opfører sig
som i Danmark for halvtreds år siden. De er
grådige. Man skal forklar e dem, hvor dan
dét og dét faktisk er godt for dem og deres
medlemmer. Derfor er det nødvendigt at
have nogen i firmaet, der kan thai. V i
respekterer fagfor eningerne, men giver
stadig bedre løn til de af vores ansatte, der
yder bedre.

Skynd dig langsomt
Endelig er der de kulturelle forskelle:

– De danske medarbejder e i Thailand
må forstå, at vi er gæster i landet. V i kan
lære meget af thailænder ne, men vi skal
arbejde langsomt og med r espsekt. En
medarbejder kan vær e supergod i Dan -
mark men dårlig i Thailand, hvis vedkom-
mende tror, han ved det hele. Han bør hel-
lere starte som en lille mus; undersøge og
lære. 

– Det er også vigtigt at have thailandske
ledere, ikke mindst i kontakten til myndig-
hederne. Vi har cirka otte danskere for hver
500 medarbejdere.

Alle disse forhold er til at overkomme
og for delene til gengæld mange og helt
konkrete. Jens W erner opsummer er dem
sådan:

– Vi laver penge, betaler en tolvtedel af
lønnen i Danmark og har tyve pr ocents
højere ef fektivitet! Det er ingen skam at
producere i Thailand; alle de stor e firmaer
som T iffany’s gør det, og halvdelen af
Japans produktion ligger i Thailand! 

Og der lyder også ros til BOI: 
– Fast decisions, excellent treatment!
Budskabet til andre interesserede firma-

er er derfor klart:
– I wish you good luck. We had it!
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Thailand skruer op for de attraktive tilbud til udenlandske virksomheder , der investerer i landets

udvikling. På et nyligt fremstød fortalte to danske firmaer om der es erfaring.

Af Christian Schmidt

Bestyrelsesformand 
Jens Werner fra 
Royal Copenhagen.



Pandora
Pandora Jewelry har været tyve år i Thailand og har 3.500 medarbejde-
re på fire fabrikker med en femte undervejs. Firmaet er ver dens tredje-
største smykkebrand, og et lille billede på det er, at man i Thailand har
39 egne busser, der kører 1.500 km dagligt for delt på 19 ruter for at
bringe personale til og fra fabrikker ne. Der tages hånd om de ansatte,
der har livsforsikring, årligt lægetjek og firmaudflugter

– Vi valgte Thailand, fordi der i forvejen er en stor smykkeeksport og
en lang tradition for smykkepr oduktion her med et stor potentiale
blandt faglærte og ufaglærte. Pandora havde således ikke noget pr o-
blem med at finde 1.200 nye medarbejdere i 2009 og yderligere 1.000
i 2010. Her er også verdens største ædelstensmarked; ik ke uden betyd-
ning for et firma, der i 2009 købte 30 millioner sten og perler , fortæl-
ler administrationschef Suthee Chivaphongse.

– Den thailandske kultur er også en positiv faktor: Her er lige som i
Danmark r espekt for kongen, for familier , for venner , kolleger og
arbejdspartnere.

Kulturelle forskelle
Cand.psych. Kenno Simonsen har studer et de kulturelle forskelle mel-
lem Øst og Vest og har en række bud på, hvordan man tackler dem og
opnår det bedste resultat. Forskellene bunder i, at hvor vi i vores del af
verden har et individualistisk syn, har man i Østen fokus på gruppen. Vi
har begreber som personligt ansvar, frihed, høj mobilitet og individuel-
le mål. I Østen lægger man vægt på gruppeansvar, tætte bånd til fami-
lien, og man er oftest afhængig af andr e ved transport.

Kenno Simonsen er enig med Jens Werner i, at en god leder i Dan -
mark er ikke nødvendigvis en god leder i Thailand. Derfor er det meget
vigtigt at sikre løbende kontrol med udsendte medarbejdere. Han adva-
rer desuden mod at tro, at man kan holde kontakt til thailænder e ved
lige med elektroniske midler:

– Der skal fysisk kontakt til. Det kan vær e op til én gang om ugen,
så der er ingen vej uden om forr etningsrejserne! 

Thailandsk personale
– Der er fem hovedtemaer for god opførsel i Thailand: At holde sine
egne behov og indskydelser tilbage, at udvise omsorg, at have medfø-
lelse, at vise respekt og at kunne kontrollere sine følelser. Der kan opstå
mange problemer mellem det thailandske og det danske personale. For
eksempel er kritik af overordnede helt udelukket for en thailænder og
også kritik mellem ligestillede, forklarer Kenno Simonsen.

– Her er det vigtigt at vær e klar over, at selv et velment forslag om
forbedring kan blive opfattet som kritik. Derfor skal man ikke forvente
idéer og initiativer fra de thailandske medarbejdere. De er vant til, at al
information kommer oppefra uden feedback nedefra.

– Vil man inddrage det thailandske personale og gøre brug af deres
viden, skal man tydeligt melde ud, at man ønsker information. Man bør
sende dagsordener til møder i god tid. Man kan forber ede enkeltper-
soner og holde små møder med maksimalt to vesterlændinge. Man
skal undlade at stille spørgsmål, der kan besvar es med ja/nej, for thai-
lændere vil ofte svare positivt, for at ingen skal tabe ansigt. Spørgsmål
om problemer vil også typisk ende i en blindgyde. Gener elt skal man
sørge for, at det thailandske personale føler sig godt tilpas og tæt knyt-
tet til firmaet. Det kan gøres blandt andet gennem sociale arrangemen-
ter, sådan som Pandoras firmaudflugter.

– Selv om man nok skal være mere „boss“ i Thailand, skal man alli-
gevel passe på at opfør e sig med vær dighed og fx undgå følelsesud-
brud. I Østen vil man miste respekten for en leder, der hidser sig op, for
hvis en mand ikke kan kontr ollere sit eget temperament, hvor dan skal
han så kunne være i stand til at kontrollere en hel virksomhed?

Er du interesseret i at høre mere om muligheder ne, så har Thailand
også her gjort proceduren nem: Alle ansøgninger, arbejdstilladelser osv
er samlet i én myndighed – Board of Investement (BOI) – der har kon-
tor i Stockholm. BOI hjælper dig også ger ne med at finde underleve-
randører i Thailand fra deres omfattende database. 

www.boi.go.th
stockholm@boi.go.th



DEJLIGE DIAMANTGAVER

Talkshowstjerne Oprah W in frey er kendt for at dele
gaver ud til publikum ved sine udsendelser – fladskær-
me, designertasker, sko, tøj og eksotiske r ejser. Men
ved Oprahs Ultimate Favorite Things 2010 show i
november fik hun alligevel det 275 personer stor e
publikum til at spærr e øjnene ekstra op. Blandt
gaverne var et Philip Stein ur med 58 diamanter
til en pris af 14.000 kr oner. Efter en måske til-
trængt pause fortsatte hun i anden del af sho-
wet med at forære Jessica Leigh 14 karat hvid-
guldsøreringe sat med 100 diamanter til
10.000. Også eclipseøreringe fra Judith Ripka
med kanariegule krystaller og hvide saffirer til
3.000 kroner skiftede hænder. 

– Hun er en af mine favoritjuvelérer, forkla-
rede Oprah.

TID TIL AT
SIGE DET
LIGEUD...

Piagets bud på en dejlig
kærlighedserklæring er
Posses sionseriens smukke

diamantur. Kassen er i 18
karat pink guld, og den
roterende krans er sat med
37 brillanter på ialt om -
kring 0,9 carat. Urskiven er
sølv og inden i banker
Piagets eget 157P quartz-
værk. Satinr emmen kan
skiftes ud med en sort.
Hele herligheden fåes også
pakket i hvidguld.

von Lotzbeck
Stor Glamour Ring i 14 karat
guld med pariba tourmaling
og brillanter. Pris 55.445,-

Glamour Øreringe, 
14 karat. Pris 8.795,-

GRØN 
GLAMOUR

Legen med guldet og glæ-
den ved store farvede sten
er til at tage og føle på
med disse eksempler fra
von Lotzbecks Glamour -
kollektion. Guldet er 14
karat, og stenene er pariba
tourmaliner og glimt af
brillanter.
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Glamour Solitairering.
14 karat med pariba 
tourmalin. Pris 10.995,-

Oprah
Winfrey
kunne
måske gå
hen og
inspirere
morgentv-
værterne..?



Sangerne Marc Anthony og Jennifer Lopez ankommer til Oscaruddelingen
2010. Marc bærer et nærmest komplet Montblanc udstyr: En Carnivale Co -
llec tion ring, et Montblanc Rodeo Drive roseguldur og Montblanc manchet-
knapper. JLO bærer ifølge historien ikke noget af interesse...

Sladder, namedropping eller reklame...

Schweiziske Montblanc har ladet dette foto cirkulere blandt pres-
sen. Om det er for at så rygter om en ny celeber pardannelse, eller
om det blot er for at få lidt nem r eklame i et blad som vor es, skal
vi ikke kunne afgøre. Uanset hvad, falder vi ikke for det!

DANSK VELGØRENHED 
HITTER I HOLLYWOOD

Det populære armbånd Fr om Soldier to Soldier fra danske
Aagaard er ved at blive et hit blandt en lang række Holly wood -
stjerner. Armbåndet bliver netop nu officielt lanceret på det ameri-
kanske marked, men aller ede i august kunne det flettede smykke
spottes på fler e kendisser ved Emmy A wards-uddelingen i Los
Angeles, bland andre Jennifer Love Hewitt fra Heartbr eakers, Seth
Green fra Buffy Vampyrernes skræk og Beau Bridges fra Stargate.

Donationer til gode formål
Ligesom i Danmark, går dona-
tioner fra det amerikanske salg
til støtte for soldater og der es
pårørende. Den amerikanske
forening hedder Homes for our
Troops, og den bygger specielt
indrettede boliger til hår dt
med tagne amerikanske vetera-
ner fra Irak og Afghanistan.

– Herhjemme er salget gået
over alt forventning, siden vi i
efteråret 2009 lancer ede From
Soldier to Soldier , fortæller
direktør Jens R. Møller , der
håber på tilsvar ende succes i
USA. 

– Efter tre måneder resulte-
rede det danske salg i en dona-
tion på 1,2 mio. kr . til for enin-
gen Støtte for Soldater og
Pårørende, og salget går stadig
strygende. I december 2010
kunne vi for tr edje gang over-
række en check – denne gang på 500.000 kr . I alt har Aagaar d
doneret knap 2,5 mio. kroner.

Og så til lidt hjemlig namedropping: Herhjemme er From Soldier
to Soldier set på blandt andr e Paprika Steen, V icky Jo, Malena
Belafonte og Kronprins Frederik. Så, dér...
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From Soldier to Soldier
Den nye kollektion af From Soldier to
Soldier armbånd findes i tre nye farver
– sand, blå og grå. Armbåndet er flettet
i original faldskærmsline, og låsen er
designet af smykkedesigner Claus
Scheelke. Priser fra 595,-.

Til venstre: Skuespiller 
Jennifer Love Hewitt viser 
glad sit armbånd frem.

– For hvert armbånd, vi sælger,
donerer vi 100 kr. til foreningen
Støtte for Soldater og Pårørende,
fortæller administrerende direktør
Jens R. Møller fra Aagaard, der her
overrækker den seneste check ved
et arrangement i Holmens Kirke. 
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Dual time

Multifunktionelt ur 
fra Diesel med flere
tider. Pris 2.195,-

Farver på 
drengearmen

Adidas ur med farver,
der minder om TVs
gamle pausesignal. 
Og masser af knapper
og funktioner til de
flittige fingre. Ifølge
producenten er dette
det rette ur til 
lillebror... Pris 695,-

Ticking heart

Hjerteur i halskæde fra Marc
by Marc Jacobs. I guldfarvet
stål til 2.295,-. Sølvfarvet til
1.995,-

Time to love

Småfugle holder dette halskædeur med det
dejlige budskab. Fra Marc by Marc Jacobs til
1.995,-

Lipps of time

Sort rustfrit stål med
læber af røde cubic

zirconia. Marc by
Marc Jacobs. 
Pris 2.995,-
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FUNKY TIME



JEG BESØGER ALTID BVLGARI,
FORDI DE ER DET MEST
BETYDNINGSFULDE MUSEUM
FOR MODERNE KUNST.
Andy Warhol (om Bvlgaris butik)

De fine ord fra Andy Warhol har man kunne afprøve ved selv-
syn på udstillingen 125 years of Italian Magnificence, der var at
besøge på The Grand Palais i Paris vinter en over og som med
mere end 600 smykker og ur e viste det italienske smykkehus’
historie tilbage fra den første butik på V ia Sistina i 1884 og
frem til idag. Nåede man ikke udstillingen kan man jo gør e
som Andy W arhol: Besøge Bvlgaris nuvær ende flagship stor e
på Via Concotti 10 i Rom...

Corums Miss Golden Bridge er lige populært blandt både
publikum og smagsdommer e; i kategorien Feminine
Luxury modtog det ud af 160 deltagende modeller første-
prisen af både de 9.300 besøgende og af ekspertpanelet
ved The MunichTime Watch Fair i november 2010. Det er
desuden kår et W omens Watch of the Y ear 2010 af det
førende schweiziske urmagasin Montres Passion.

DAMERNES 
UR 2010
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The Graff Pink
Ny rekord, nyt navn. Den på det tids-
punkt unavngivne diamant var estime-
ret til 156 millioner kroner og sat til salg
af The Gemological Institute of Ameri -
ca. Laurence Graff havde de store arm-

bevægelser fremme, da
han bød 257

mil lioner.
– Det er den
mest fantasti-
ske diamant,
jeg har set i min
karriere, forkla-

rer han og gav
straks stenen nav-

net The Graff Pink.
Verdens dyreste 
diamant

Nyheder om verdens dyreste diamant dukker jævnligt op i medi-
erne og hver gang med en vis forvirring i begreberne. For nogle af
verdens største og mest kendte diamanter –for eksempel Cullinan -
diamanten i de engelske kronjuveler – er ikke til salg, og prisen helt
umulig at opgøre. Og langt ude i rummet svæver Lucy, en diamant
på størrelse med en planet... 

Verdens dyrest handlede diamant er det derimod mer e muligt
at indkredse. Et godt bud kunne vær e den 24,78 carat smaragd -
sleben fancy intense pink diamant, som i december sidste år blev
købt på Sothebys auktion i Geneve af Laurence Graff, indehaver af
det engelske juvelérfirma Graf f. Graff slap hele 257 millioner kr o-
ner, og så er det ikke engang første gang, han sætter r ekord. I
2008 betalte han 137 millioner kr oner for den 35,56 carat gråblå
Wittelsbach Diamant.

For nyligt blev en anden dyr sten solgt på Christies i Hong Kong.
En 14,23 carat fancy intense pink diamant kendt under navnet The
Perfect Pink gik for 130 millioner og er den dyreste diamant hand-
let i Asien. 

Og hos Christies i New Y ork kom The Bvlgari Blue under ham-
meren. Det er en fancy vivid blue diamant på 10,95 carat, der gik
for 88 millioner kroner, svaren-
de til 8 millioner per carat – en
ny ver densrekord for en blå
diamant. The Bvlgari Blue blev
oprindelig handlet i Bvlgaris
butik i Rom i 1972 til blot 1 mil-
lion dollars, svar ende til 5 mil-
lioner dollars idag. 

Laurence Graff skulle efter sigende
føre en tilbagetrukket tilværelse og
helst sky offentlighedens søgelys.
Ikke desto mindre kan vi her bringe
et billede af den noble gentleman.
Pas på, hvis du ser ham løfte hån-
den på en auktion!
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46220994 250,- Collier
Gummisnor 

45231993 295,- 

45231984 295,- 

45231994 350,- 

Armbånd A
Læder, 21cm.

Armbånd B
Læder, 20,5cm.

Armbånd B
Læder, 22cm.

45231983 250,- Armbånd A
Læder, 19cm.

45231987 395,- Armbånd D
Læder, 20cm. 

45231995 295,- Armbånd E
Læder, 21cm. 

42219992 295,- Ring  

45231986 295,- Armbånd C
Læder, 20,5cm.

45231997 450,- Armbånd D
Læder, 22cm.

45231996 350,- Armbånd C
Læder, 22cm.

45231985 250,- Armbånd E 
Læder, 19cm.
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www.stovringdesign.dk


