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Smykker, som er bevist skånsomme for hud og helbred. De passer til alle, 
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Blomdahl er en tryg måde at være fi n på hver dag. www.da.blomdahl.com
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FORSIDEN
Nyt fra Stenform
Stålarmbånd med 
check crystal. Pris 265,-
Ørepynt i 6 eller 8 mm 
med lyse, mørke og pink sten
6 mm til 155,-
8 mm til 165,-

hEltE oG hEltINDER
– Jubiii, han er en good guy, der dræber mennesker for penge! jubler min datter spontant om Jason 
Statham i The Expendables. Sådan er det med helte og heltinder; det ligger til dem, at de ofte gør os 
glad i låget, også selvom vi måske ikke helt kan gøre rede for hvorfor (det skal lige siges, at min datter 
straks bagefter grinte af sit udbrud og godt kunne se det absurde i det). Tag nu Kronprinsesse Mary, 
der pryder forsiden af en ny bog om rubiner af Nina Hald. Hun ser betuttet dejlig ud og er lige til at 
blive glad af at se på. Hvorfor kan jeg nu ikke forklare. Jeg misunder hende i hvert fald ikke at gå med 
det kongelige rubinsæt i håret. Men en klar heltinde er hun.
 To andre helte hørte jeg om forleden, da en fyldt taxa undveg en cyklist (over for rødt) og landede 
ti meter ude i Sortedams Søen i København. To vidner til uheldet sprang resolut i det to meter dybe 
vand og hjalp chaufføren og de tre passagerer ud. Det viser vigtigheden af at have et vandtæt ur! Man 
ved aldrig, hvornår det pludselig er handy. Og tænk at Sortedams Søen virkelig er to meter dyb! Synes 
egentlig også, chaufføren var lidt helteagtig...
 I Malaysia har Koh Joo Siang dykket ved siden af verdens største fisk, den ganske fredelige plank-
tonædende hvalhaj, der svømmer blot tre kilometer i timen. Så egentlig ikke nogen heltedåd dér, men 
flot ser det ud på billedet, der indbragte ham vinderprisen af Oris’ Facebook fotokonkurrence i juli. 
Lidt ligesom i The Expendables 2, hvor det nok heller ikke har været rigtig farligt for Stallone & Co. Til 
gengæld er det vores rigtige muskler, man ser, bedyrer Sly. Ingen computergrafik eller muskeldragter.
 Til det rigtige liv hører også ur- og guldsmedebranchens to årlige fagmesser, hvor der handles ind 
til julen, til forårsmoden, til konfirmationssæsonen og så videre. Sommermessen i København er nys 
overstået, og nu kigges der fremad til forårsmessen i Vejle, hvor urfirmaer og smykkehuse nok engang 
vil udvise et vist heltemod, trodse krise og bøhmænd og insistere på at bringe lidt luksus til folk.
 Nå, men hvor kom vi fra... nåja: Husk nu helten og heltinden i dit eget liv! Og betænk måske denne 
dejlige person med en lille luksus, du finder på siderne her? 
 God fornøjelse med det — og god læsning!
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COUTURA. Da Seiko målte hendes guldvindende længdespring ved IAAF Ungdomsverdensmesterskaberne i 2007, vidste vi at Darya 

Klishina var bestemt for noget stort. I dag bærer hun det nye Coutura, der reflekterer hendes passion for perfektion. Med en diamant 

besat skive og keramiske indslag på kasse og lænke, er udseendet ligeså enestående som præstationen. Ligesom Darya, forstår Seiko, 

hvor langt man kan nå med passion for perfektion. seiko.dk

 

sportura.
    where elegance meets performance.

d e d i c a t e d  t o  p e r f e c t i o n

DARYA KLISHINA

Ann. 210x297 Coutura_dame.indd   1 07/09/12   12.12
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Kvinden i rødt, hjerterdame, på vej ind i 
Det Kongelige Teater under en blomster-
krans af to sammenflettede hjerter dannet 
af røde roser, iført et 200 år gammelt kon-
geligt rubinsæt. Scenen er sat: Lad eventy-
ret begynde!
   Sådan beskriver Nina Hald udgangs-
punktet for sin nyeste bog, Eventyrlige 
Rubiner, der blandt andet handler om 
Kronprinsesse Mary og det kongelige 
rubinsæt, som begge pryder bogens for-
side.

Med på værkstedet
– Det romantiske og det poetiske. Dét, 
der definerer en kronprinsesses smyk-
ker. Rubinsættet, som Kronprinsesse 
Mary i dag bærer, er i denne bog for 
første gang tilbundsgående beskrevet. 
Ud fra sættets vigtigste bestanddele, 
diamanterne og rubinerne, som sæt-
tets prestige er defineret af og 
opkaldt efter; og selvfølgelig den 
røde farves kulturhistorie, lyder det 
fra den veloplagte forfatter. 
    En historisk ramme omkring sæt-
tet er også tegnet; de kongelige 
kvinder, der har båret sættet, hvor-
dan smykkerne er faldet i arv i 
generationer, og hvordan smyk-
kemoden var, da sættet blev til og 
siden omformet. 
Rubinsættet er for nyligt blevet 

restaureret og forandret af værkstedet 
Marianne Dulongs guldsmede, og Nina Hald 
tager os med på en kigger over guldsmedenes 
skuldre i et privilegeret indblik i, hvordan smyk-
kerne lidt efter lidt er blevet nænsomt restaure-
ret og forandret. For, som forfatteren forklarer, 
er det kongelige juvelers skæbne, at der altid 
laves om på dem – det gælder også nu i det 21. 
århundrede. 

Fakta og gode historier
Selvom de færreste ved det, så er røde rubiner 
og blå safirer faktisk gjort af samme kemiske 
stof. Rubiner er til gengæld ofte blevet forveks-
let med spineller og granater, men de kostbare 
rubiner slår stadig verdensrekorder. En ring gik 
for nylig for 37 millioner kroner på en Christie’s 
auktion. Dén og mange andre historiske rubin- 
og safirsmykker samt et væld af sjove og gli
trende anekdoter er også med i Nina Halds 
bog, hvor man kan blive klogere på rubinerne, 
der i årtusinder er blevet betragtet som kost-
bare symboler på rigdom og kærlighed. 

Nina Hald er cand.mag i Medievidenskab fra 
Københavns Universitet i 2002. Som freelancejournalist 
beskæftiger hun sig med sin passion for ædelsten og 
smykker; hun er blandt andet redaktør for guldsmede
branchens fagblad AuClock og smykkeredaktør på 
BaselWorld Daily News i Schweiz. Nina Hald har før skre
vet tre bøger om diamanter, perler og smykker, hun har 
været medarrangør på udstillingen ’Tiara – Smykkets 
Dronning, Dronningers Smykke’ på Amalienborgmuseet i 
2009, og på udstillingen ”Perler. Kongelige pragt – 
moderne design” på Rosenborg Slot i 2012.

Eventyrlige rubiner
Rubinsættets historie og forandring gennem 200 år
215 sider, illustreret med næsten 400 billeder
Pris: 299,95 kroner
Udkommer den 21. september

DEN StoRE RUbINboG
Ny bog om rubinsættets historie og forandring gennem 200 år.

Bognyt



www.christinawatches.dk

GIV DIT CHRISTINA UR PERSONLIGHED 
CHARMS FRA 195,- I STERLING SøLV MED ÆGTE ÆDELSTEN

Kommer i butiKKerne til OkTObER

gr een  a m eth yst  drop
ÆGTE  GRØN  a m ET ysT

695,-

pea r l  lea f
ÆGTE  fER sk va NdspER lE

595,-

foursom e
295,-

per idot
ÆGTE  pER idoT

795,-

per idot  sna k e
ÆGTE  pER idoT

595,-

pea r l  drop
ÆGTE  fER sk va NdspER lE

495,-

lea f
  395,-

double  ch a r m
6  ÆGTE  h v idE  sa fiR ER

795,-

t-ba r
kom BiNER  diT  ChR isTiNa UR 

m Ed  l ÆdER sNoR E  oG  Ch a R ms
495,-

JYLLAND Auning Auning Guld Sølv ure bjerringbro bamberg brande Din Smykkebutik brovst Anytime Christiansfeld Juel nielsen ure - optik - guld - sølv Ebeltoft Guldsmed Sørensen Esbjerg Cityguld, Guldsmedien Farsø Fredberg Fjerritslev 
Flintholm ure Guld Sølv Fredericia Guldsmed Anne Vibeke rossing Frederikshavn Dannesboe Grenaa mouritsen’s eftf., no. 1 Grindsted Guldsmeden Grindsted Haderslev Poul normann Hadsten Anytime Hanstholm Kai´s ure & optik Hedensted 
langelund Guld Sølv ure Herning Koral Guld og Sølv, mosekær Hjallerup Hjallerup optik Hjørring møller Guld Sølv ure Hobro Henrik Ørsnes ure - Guld - Sølv Holstebro nicolaisen Horsens Guldsmed lind Juelsminde Friis optik kibæk tranekær Gulv Sølv ure  
kjellerup Kloster Sølv kolding Spendser, ole Jensen ure Guld Sølv kolind Guldsmeden Lemvig engens ure Guld Sølv Nordborg lillians ure Guld og Sølv Nr. Nebel Søren Fisker ure og Specialoptik Nyborg  Gavergårdens smykker Nykøbing M. Clockhuset  
Nørresundby nørresundby Guld Odder Anytime/Guldsmeden Randers Juveler & Guldsmed bræmer-Jensen Randers Smeds eftf. Guld Sølv Ringkøbing Johnsen Guld Sølv ure Ry luna Sølv & Guld Rødding rødding optik og Smykkehus Silkeborg Guldsmed boye   
Skive Østergaard ure - Guld Skjern myrup ure - Guld - Sølv Struer Profil optik Støvring Den Sorte Diamant Thisted Klaus Guldsmed Tinglev rita´s ure Guld Sølv Toftlund Anytime Chr. tandrup Ulfborg Anytime Varde Varde Guld og Sølv Vejen Kipp Vejle Sct. mathias, 
ranch Svendsen Viborg mørup, Sct. mathias ure Guld Sølv Vinderup Zeuthen Aabenraa Thorsmark Aalborg Klitgaard, Henrik Ørsnes ure-Guld-Sølv Århus C Sct. mathias 

FYN Glamsbjerg Guldsmeden Glamsbjerg Odense C Zinglersen ure og Guld, Perlen Odense V bolbro Specialoptik Rudkøbing Din urpartner Svendborg Pind J Design Guldsmedie Aarup Fangels eftf v/Peter brogaard

SJÆLLAND OG ØERNE Albertslund Albertslund ur og Guld Center Allerød Allerød Guld Sølv ure ballerup ballerup Guld Sølv ure, Colding Guld og Sølv Dragør barbara maria Espergærde Pades Guld Sølv & ure Frederikssund Carlo Christiansen   
Greve Guldfuglen Waves Haslev Anytime Helsinge Haagensen’s eftf Hvidovre Facetten, Guld & Sølv Galleriet Hørsholm Guldbrandsen Juveler, Sarøe ure & Smykker Jyderup Gretas Guld Sølv ure Jyllinge Karin birch kalundborg urbutikken  
københavn S S. A. rasmussen københavn ø Specto time Copenhagen Lyngby Center ure Nakskov byens ure & Guld Nykøbing F tid og Stil Nærum min Guldsmed Næstved Guldsmederiet Ringsted Saaby’s Roskilde müllers roskilde Rødovre Aveny/Købler 
Rønne ur- og Guldhuset Sorø lange’s eftf  Søborg eriks ure Tølløse Jan Frost Taastrup trolle’s eftf. Vanløse bidstrup Vordingborg tid og Stil  



Design Traudel Toftegaard
www.toftegaard.com
Produceret i Danmark

JYLLAND Bjerringbro Bamberg Brabrand Guldsmed Knud Pedersen Frederikshavn Michelle A Grenå Byens Guldsmed Haderslev Poul Normann
Herning Lambæk Guld & Sølv Hjørring Hassing Holstebro Nicolaisen Kolding Lykkes Guld & Sølv Kolding Storcenter Guldsmed Mensel Randers 
Guldsmed Bræmer-Jensen Skive Hartmann Struer Profil Optik Sønderborg Susannes Guld & Sølv Varde Varde Guld & Sølv Viborg Guldsmed Norup Århus C
Guldsmed Knud Pedersen, Vibholm guld og sølv

SJÆLLAND Helsinge Frandsen Guld Sølv Ure Herlev Holmer, Guld-Sølv-Ure København S Anni Jensen Guld & Sølv Roskilde Anytime Ure & Guld
Vanløse Bidstrup Ure Guld Sølv

FYN Odense C Guldsmed Surel, Jørgen Nielsen Ringe Bona Dea Svendborg Guldsmed Lauridsen

COUTURE COLLECTION
“MOONMOUNTAIN”

Gummiarmbånd kr. 4.350,-
Sølvarmbånd 18.500,-

Ring kr. 2.725,- 
Broche kr. 3.075,-

Alle smykker er i sterlingsølv.
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Toftegaard_A4  29/8/2012  15.33  Side 9
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UR oN thE MovE
MUW er et dynamisk nyt urdesign til arm, hals og lomme.

MUW er skabt af ægteparret Rikke og 
Kasper Salto, der bejler til modebevidste 
mænd og kvinder med et nyt dynamisk 
urdesign. Med MUW får begrebet bære-
dygtighed en helt ny betydning. Serien er 
nemlig tænkt som et fleksibelt urkoncept, 

der kan bæres enten om håndleddet, om 
halsen eller som lommeur. 

 Navnet MUW er en forkortelse 
af betegnelsen Man Unisize 
Woman og dermed selve essen-
sen af Saltoparrets unisex design. 
MUW er dog samtidig en leg 
med det engelske ord for bevæ-
gelse move, for tanken om tiden, 

der aldrig står stille, og moden, der altid 
skifter, er centralt i MUWs design. Med sit 
grafiske skivelayout er uret indbegrebet af 
moderne minimalisme: Urets krone og 
sekundviser er holdt i kontrastfarve til 
urskiven, og MUW er i sit design præget af 
funktionelle detaljer. Den 44 mm store 
urskive har bagkasse med afrundende kan-
ter, der gør uret behageligt at bære mod 
huden, og samtidig har urkassen bevæge-
lige bøjler, der tilpasser sig alle håndled. En 
feature, der har ligget designparret Salto 
meget på sinde, eftersom et ur i deres 
optik er et tilbehør til tøjet og derfor skal 
sidde lige så godt! 

Møbeldesigneren Kasper Salto og tekstildesigner 
Rikke Salto har vendt alle tanker om klassisk 
urdesign på hovedet i Rosendahl Timepieces 
seneste lancering: MUW. 

Rosendahl Timepieces

MUW findes i fem forskellige 
modeller; tre til armen, en til  
halsen og en til lommen, med 
farveafstemte remme i fintvævet 
nylon med velcrolukning. MUW  
til halsen er designet specielt med 
tanke på kvinderne, hvorimod 
lommeuret betyder et comeback 
til den oldschool gadget, der  
sikkert vil appellere til mode
bevidste mænd. 

MUW måler 44 mm,  
har topglas af mineralsk glas 
og rem, der kan skiftes helt uden 
brug af værktøj. Pris 1.499, i 
matslebet rustfrit stål og 1.699, 
for modeller med sort metallisk 
overfladebehandling. Løse remme 
koster 149, pr stk.
 MUW er i handlen fra medio 
oktober 2012.



DESIGN URE SMYKKER — 6, 2012

10

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

tIME to  Shoot!
Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold 
Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Jean-
Claude Van Damme, Jet Li, Jason Statham 
og Chuck Norris... 
 Nogle var med i 1eren, andre gør deres 
entre i 2eren. Fælles er, at de stort set alle 
midt i ramasjangen formår at flashe store 
fede ure. Ét af dem – båret af Jean-Claude 
Van Damme – er tilmed designet specielt til 
filmen af Jacques Lemans og hedder sim-
pelthen The Expendables 2!

Jacques Lemans The Expendables 2

Tekst Christian Schmidt

– Det var nogle gange som et møde med actionstjernernes 
Mount Rushmore: Stallone, Bruce og Arnold. Det var massivt, 
og det virkelig fede var, at mit navn også stod på rollelisten 
sammen med de største actionstjerner nogensinde, smiler 
Jason Statham, her til højre bag orange glas.

Det lykkedes og Stallone at få Chuck Norris herunder hevet 
ud af pensionen: – Det tog mig lang tid at få Chuck med. 
Han går meget op i manuskriptet, og han ville være sikker 
på, at han ikke skulle være med i en ultravoldelig ting, som 
ikke ville passe med hans målgruppe. Da han fandt ud af, at 
det stort set var et godt gammeldags actioneventyr, frem for 
et udpenslet blodbad, gik han med.

– Der er rigtig mange alfahanner 
her! siger Stallone om 2eren. Én 
af dem er Schwarzenegger, der er 
færdig med at være guvenør. 

Jacques Lemans 
The Expendables 2
er en serie på otte ure,
alle i Stainless steel med
hærdet crystex glas, 
læderremme, quarzværk og 
vandtætte til 100 meter.
Nåja, og med kranier på 
skiven...

Model E224 måler 
46 x 35 mm med 3D 
skive og dato. 
Pris 1.795,

Model E266 på 49 mm
3D skive med patroner 
og geværløb. Host op 
med 1.495 dask – ellers...



tIME to  Shoot!

Det er blevet hævdet, 

at armbåndsure i disse tider 

er overflødige og undværlige. 

Dén vil vi lade ligge, for nu drejer 

det sig om Expendables 2, 

om at nyde musklerne, flosklerne, 

comebacksene — og store seje 

armbåndsure!
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Jacques Lemans The Expendables 2

Tekst Christian Schmidt

Jep, det er Sly, og det 
ser ud til at nogen igen 
har lettet ben på hans 
sukkermad...

Gensyn med vennerne
Stallone er atter tankekræften bag, og han 
bedyrer at idéen til 2eren allerede var på 
tegnebrædtet, da 1eren blev skudt.
 – Jeg tænkte, at hvis vi kunne samle alle 
disse figurer fra før og nu og prøve at få 
lidt af den der hardcore action, den gam-
meldags rock’n’roll følelse tilbage, så 
kunne vi give publikum noget, de ikke 
havde set længe. De fleste actionfilm i dag 
er meget tekniske, og det er den her ikke, 
siger Stallone.  

Det betyder blandt andet, at skuespillerne 
ikke er klædt i ’muskeldragter’, ikke benyt-
ter makeup-effekter og heller ikke får 
hjælp af CGI (computer) forbedringer af 
deres kroppe.
 Jason Statham siger:
 – Det her er rigtige mænd. De er den 
arbejdende mands helte. Fyre, man godt 
ville have lyst til at gå ud og drikke en øl 
med.
 Bruce Willis er igen den kølige bag-
mand, der har en lille opgave, og Schwarze-

negger er atter med med kæk tilbagestrø-
get hårpragt og rynker nok i fjæset til ikke 
helt at ligne guvernøren på campaign.
 Mødet mellem Sylvester, Bruce og 
Arnold var noget skuffende i 1eren, men i 
2eren får vi dem at se i aktion sammen.
 – Det er mine gamle kammerater, siger 
Stallone. Bruce er med igen som Mr. 
Church, som er nøglen til hele eventyrets 
begyndelse, så jeg er glad for at have ham 
med igen. Sidste gang havde Arnold 
Schwarzenegger blot en cameo som 
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Trench, men denne gang er hans rolle 
udvidet, og dette bliver første gang, hvor vi 
faktisk slår kræfterne sammen, hvad vi 
aldrig før i vores karriere har gjort. Vores 
stil er meget forskellige fra hinanden, og 
det giver en god kontrast. Arnold har en 
helt anden tilgang til sine roller. I hvert fald 
anderledes end min, men vi når frem til 
samme mål, nemlig at underholde publi-
kum.

Skurken med Jacques Lemans
Det klæder Jean-Claude at blive ældre og 
lægge noget af dådyrlooket på hylden. I 
Expendables 2 ser han rendyrket ond og 
hærget ud og kan nydes i en af sine få rol-
ler som skurk (for at gøre det nemt for os 
tilskuere, hedder han Jean Vilain i filmen – 
villain betyder slyngel på engelsk).
 – Folk har aldrig set ham sådan før, 
siger Stallone. Sædvanligvis spiller han hel-
ten. Når Vilain og Barney (Stallone) til sidst 
mødes i et opgør mand mod mand, bliver 
det et festfyrværkeri af en kamp på liv og 
død. Det er lidt som den sværvægtskamp, 
som man aldrig havde troet ville finde sted. 
Det er som om, man trækker to mestre ud 
af pensionstilværelsen og siger, lad os nu 
en gang for alle finde ud af, hvad I har i jer.
 Jean-Claude er iklædt Jacques Lemans 

Expendables 2 model E222, en 49 mm 
krydder med dødningehoved på skiven og 
nitter på læderremmen. Jacques Lemans 
har i alt skabt otte ure med titlen 
Expendables og alle er de prydet med et 
kranie. Derudover har flere af modellerne 
petroner som index, fem af dem har 3D 
skive i changerende grønsort tone med 
knokkelhovedet i farver og nogle tillige 
med geværløb i en lille elegant vifte. Ingen 
tvivl om, at designerne bag har moret sig 
lige så meget med denne bad-ass kollekti-
on, som holdet bag filmen!
 Men hvad skal der egentlig til for at 
være en stor actionhelt?
 – Det er ikke musklerne, slår Stallone 
fast (pyha!). Det er ikke utrolige atletiske 
evner. Jeg tror, der skal være noget, som 
publikum kan forholde sig til. Han skal 
være til at røre ved, til at komme i nærhe-
den af, være ægte. Måske endda med sine 
egne fejl. Helten skal være som en del af 
publikum, så de kan holde med ham. Jeg 
tror, at det, der skaber en actionstjerne, er, 
at publikum mentalt giver ham rygstød.
 Æv, jeg var begyndt at håbe, det hele 
kunne ordnes med et armbåndsur... 

Forhandles i Danmark af NOWA Time, 
http://www.nowatime.dk

Jean-Claude Van Dammes udvalgte 
Jacques Lemans er model E-222
på 49 mm og nitter på læderremmen.
Del ur med Jean Vilian for 1.495,-

49 mm knokkelfjæs 
på model E-221. 
Slip 1.495 overflødige 
spir og det er dit...

Model E225
på 42 mm
har smaragd
farvede sten 
raden rundt.
Pris 1.995,
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SE blADEt

Det er ikke ualmindeligt, at 

designere lader sig inspirere af 

naturen, heller ikke når det 

gælder smykker eller ure. 

Det nye Leaf Watch 

fra Obaku sætter

fokus på, hvad 

»inspireret af naturen« 

egentlig vil sige.

Det er ikke ualmindeligt, at designere 
lader sig inspirere af naturen, og især ikke 
når det gælder smykker eller ure. Mange 
gør det dog ved blot at bruge naturele-
menter som pynt eller ved at gengive natu-
ren mere eller mindre heldigt. 
 Med Leaf Watch derimod er det som 
om Christian Mikkelsen ikke så meget har 
ladet sig inspirere af, hvordan et blad SER 
UD, men snarere af hvordan et blad ER. 
Altså hvordan bladets natur er. At det er en 
smidig vækst, at der er symmetri omkring 
stænglen i midten, at formen er spænd-
stig. At der er en selvfølgelighed i bladets 
design og en lethed i dets tilblivelse. Et blad 
bliver til uden besvær. Leaf Watch gengiver 
netop den lethed.
 Som for at understrege, at designeren 
har set dybere end blot overfladen af bla-
det, har navnet Leaf Watch to betydninger. 
Både det umiddelbare bladur men også 
bladkig. Med andre ord: Se bladet.

Zen filosofi og dansk design
At Christian Mikkelsen og Obaku måske 
har en lidt anden tilgang til design kan 
skyldes, at urmærket opstod ud fra idéen 
om at sammenkoble det bedste fra danske 
designtraditioner med zen filosofien. 
Navnet Obaku stammer fra en gren af zen, 
som stiler mod at fjerne alle overflødige 
ting fra sit liv og fokusere på at leve i nuet. 
»Glem tiden« er Obakus slogan.
 Sammen med Lau Liengaard Ruge står  
Christian Mikkelsen for designet af mær-
ket, der startede i 2007.
 – Når du kigger på et blad, der falder 
fra træerne i efteråret, eller når blomsterne 
begynder at spire om foråret, så er det let 
at glemme tiden og leve i nuet, siger brand 
manager for Obaku, Henriette Arvin. Den-
ne følelse er blevet konverteret til det nye 
ur-design af Christian Mikkelsen. 

www.obaku.com

Obaku

Som et frisk blad, der netop er blevet nippet af grenen 
og lagt på armen. Leaf Watch følger håndleddets  
runding og former på enkleste vis grundridset af et 
blad. Urremmen fortsætter rundt om armen som  
stænglen på bladet. Det er enkelt, stilfuldt og elegant; 
lige så meget et smykke, som en tidsmåler. På versionen 
her er de ydre sider af uret i stål, mens midten af  
urkassen er sort, der sammen med den sorte rem  
yderligere skaber oplevelsen af bladets to dele. 

Til venstre designer Christian Mikkelsen.

Af Christian Schmidt

Obaku
Leaf Watch
Pris ca. 900,



DESIGN URE SMYKKER — 6, 2012

16

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

Alt hvAD  DU bæRER ER MoDE...

Som billederne med  Isabell 
Kristensen selv som model viser, 
har Amaze størrelse og karakter, 
der absolut kan matche en stærk 
personlig udstråling. 
Designteamet har profiteret 
af Isabells erfaring fra den 
røde løber: Ringene her er 
voluminøse og fanger 
opmærksomheden på lang 
afstand men er samtidig 
praktiske til hverdagsbrug. 
De hverken hænger fast 
i tøjet og eller bliver slået 
i stykker første dag 
på arbejde.

Tekst Christian Schmidt. Foto Steen Evald

Elegance og bevægelse 
i lang halskæde med større 
og mindre kugler.



Alt hvAD  DU bæRER ER MoDE...
Isabell Kristensen er kendt for det sidste tiår at beklæde filmstjerner, kongelige og 

popsangere i elegant håndgjort couture. Nu er den danske modeskaber gået i samarbejde 

med et østrigsk-tysk smykkefirma om at lave sin første egen smykkekollektion; Amaze.

Nicole Kidman, Helena Christensen, Kate 
Winslet, Shania Twain, Liza Minelli, Paris 
Hilton, Katy Perry, Shirley Bassie, prinsesse 
Charlene af Monaco. Listen er lang og 
imponerende; alle de kendte som Isabell 
Kristensen har klædt på. Hun har egne 
butikker i Knightsbridge i London og i 
Monte Carlo, hvor hun bor med sin mand 
og fire børn. Og hvis du kommer forbi The 
Churchill Hotel Hyatt Regency i London 
kan du nyde hendes uniformer på persona-
let. I 2004 tog hun som den første danske 
designer det modige skridt at lave sin egen 
duft – Dreams – som på kort tid blev den 
mest sælgende i Skandinavien. I 2006 kom 
en såkaldt homewear line med broderet 
sengetøj, håndklæder og badekåber. I 
2011 lavede hun sin første brudekollektion 
med franske kniblinger, håndlavede roser 
og silketyl. I år – samtidig med lanceringen 
af sin femte parfumeserie, Monaco – er 
turen så kommet til også at designe egne 
smykker under navnet Amaze by Isabell 
Kristensen.

På opfordring
– Alt hvad du bærer er en forlængelse af 
din person. Det er grundlæggende hvad 
mode er, siger Isabell Kristensen. Om det er 
tøj, smykker, accessories, selv vores hårstil 
er en projektion af, hvem vi er og hvordan 
andre ser os. Smykker er derfor en ekstrem 
vigtig del af helheden. Når jeg designer en 
kjole, må jeg tænke på hvilke smykker, der 
kan bæres til den. Hvis kjolen i sig selv er 
meget ekstravagant vil nogle smykker være 
for meget. Hvis den er mere afdæmpet kan 
den bære et mere glamourøst smykke. Jeg 
går selv i casual tøj til hverdag, så der er 
smykket vigtigt for at fuldende udtrykket. 
Et smykke kan gøre selv et kedeligt outfit 
unikt og stylish.
 Amaze er skabt til at bæres både til de 
store rober og til hverdag, noget hun selv 
demonstrerer på fotoserien her på siderne, 
i både selskabstøj og flade sko.
 – Det var mange gode venner, der over-
talte mig til at designe nogle smykker som 
ikke kun er must-haves men også noget, 
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Amaze by Isabell Kristensen
Tekst Christian Schmidt. Foto Steen Evald

Lækkert armbånd med bidsellås 
og store kugler med riller og 
mindre kugler i ekstra led,
der giver endnu mere bevægelse.
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der kan bæres overalt og ved enhver lejlig-
hed, smiler Isabell. Smykker, der kombine-
rer den højeste håndværksstandard med 
kreativt design og samtidig til en overkom-
melig pris.

Couturen
Stilen er enkel, feminin og stærk. Det er de 
rene bløde linjer i bevidsthed om dansk 
tradition kombineret med små koncentre-
de stænk af detaljer; der er et fortættet 
blomstermylder på en halskæde eller arm-
båndet med glatte kugler brudt af forskel-
lige teksturer og overflader. 
 Forbindelsen til Isabell Kristensens 
hjemmebane, couturen, er knyttet på flere 
måder. Dels har designet i for eksempel 
Ribbon-serien direkte lånt en fornemmelse 
af stoflighed fra beklædning; dels er der i 
kollektionen åbnet mulighed for at bestille 
egne ønsker på eksempelvis overflader og 
derved få et smykke, der er unika.
 Fra couturen på den røde løber er 
Isabell Kristensen vant til, at hvad man 
bærer på kroppen skal være praktisk, være 
bemærkelsesværdigt også på lang afstand 
og så skal det være personligt. Alle tre 
egenskaber er overført til Amaze.

Østrigsk partner
Amaze er blevet til i et samarbejde mellem 
Isabell Kristensen og det 50-årige familie-
drevne østrigske smykkefirma DW Design i 
Wels. Daniel Wiesmayr fortæller, at han 
som den yngre generation i firmaet var på 
udkig efter noget, hvormed han kunne 
skabe noget nyt, da han på tv så et pro-
gram om Isabell Kristensen. Han kontakte-
de hende for at høre, om hun ville lave en 
ny smykkeserie. Hun gik netop med ønsket 
om at skabe sit eget smykkebrand, hvilket 
faldt godt i hak med hans kendskab  
til smykkeverdenen, håndværk og produk-
tion.
 – Smykkerne er udviklet af Isabell 
Kristen sen i samarbejde med en tysk guld-
smed, fortæller Daniel Wiesmayr, der i 
sommerens løb og frem til oktober selv er i 
Danmark for at promovere det nye brand. 
I Danmark forhandles Amaze af juvelérfir-
maet Ruben Svart i København, og Daniel 
og Ruben har sammen allerede været 
rundt til mange guldsmedebutikker og 
præsentere kollektionen og høste rigtig 
gode reaktioner.
 – Vi har bestræbt os på at levere 
højkvalitets sølvsmykker til en 
fornuftig pris. Det er noget 
både butikker og forbrugere 
værdsætter, forklarer 
Daniel.  Amaze er i ster-
ling sølv med enkelte 
ædelsten og perler. 
Kollektionen omfatter 60 
unikke smykker; ringe, 
armbånd, halskæder og 

Isabell Kristensen er ikke helt uvant med smykkekdesign. I 2002 designede hun kollektionen Amour 
for Georg Jensen, men Amaze er første lancering under eget navn.

Kraftige ringe i sterling sølv
med glatte eller mønstrede
overflader.

Amaze omfatter 60 unikke smykker; 
ringe, armbånd, halskæder og øreringe. 
Priserne ligger på mellem 800, og 2.000,
for en stor del af kollektionen.
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øreringe. Priserne ligger på mellem 800 og 
2.000 kroner for hovedparten af kollektio-
nen.

At gøre duften kunsten efter...
Foreløbigt har rigtig mange danske kvinder 
gået »klædt« i Dreams, der i en periode var 
den mest solgte duft i Danmark, og den 
første parfume til at bære en danskers 
navn. Isabell er spændt på om drømmene 
nu vil få følgeskab af forbløffelse:  
 – Jeg elsker det, jeg laver. At designe, at 
finde på, at se udviklingen fra tegning til 
det færdige produkt, hvad enten det er et 
armbånd eller en kjole. Det er jo alle tiders, 
at man, når man har lavet slutproduktet, 
kan tage det på. Men det er endnu mere 
fantastisk, når andre tager det på og går 
ud og viser det frem. Så bliver jeg helt 
euforisk af glæde. Det er et kæmpe kom-
pliment, når andre kan lide det, man har 
lavet! 

amazeik.com

Amaze forhandles i Danmark 
af juvelérfirmaet Ruben Svart 
i København. svart.dk

Blomsterserien med åbne eller 
fyldte blade, med eller uden ametyst 
i centrum. 

Halskæden herunder er både stor og 
fylder godt, men er samtidig let og 
luftig med de store blomsterblade 
enkelt antydet med en kontur. 
I centrum er hver blomst lokker 
detaljerne til en nærmere inspektion. 
Ja, der er nok ikke andet for, end at 
man må tættere på...





Amaze_Ure&Smykker_AD_2012-09_RZ_01.indd   1 05.09.12   12:15
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 10 ÅR MED SMYKKER
Anja Støvring har 10 års jubilæum hos Støvring Design den 1. oktober. 10 år, hvor hun 
har styret Randersfirmaets økonomi gennem skiftende tider; haft sit at sige om indkøb af 
nye kollektioner og udvikling af egne linjer som SmykkeLine. Og nåja – så har hun også 
været gift med indehaver Torben Støvring; alt i alt en pæn lille bedrift! 
 Anja er en af branchens personligheder. Hun møder altid én med et stærkt nærvær, er 
stærkt engageret i mennesker omkring hende og med et dejligt smittende humør. Vi glæ-
der os til fortsat at nyde godt af hendes behagelige selskab, venlighed og store professio-
nalisme. Tillykke med jubilæet!

Anja Støvring
har 10 års jubilæum 
hos Støvring Design. 
Her er hun fanget i et 
ubemærket øjeblik med 
egne stålsmykker og en 
gaveæske fra firmaets 
børneserie SmykkeLine.

tID & fIlM

Hvad har film og ure til fælles? Det har 
Jaeger-LeCoultre funderet lidt over i anled-
ning af det schweiziske urfirmas engage-
ment i den netop pågående Filmfestival i 
Venedig. Svaret er: Udødeliggøre tiden og 
gøre øjeblikket unikt. Det skulle hermed 
være gjort i dette smukke ur, komplet bro-
deret med safirer og rubiner i form af en 
rose.

loNGINES 180 ÅR

Longines kan i år fejre sit 180 års Jubi-
læum, og det sker med præsentationen af 
en række jubilæumsmodeller, blandt andet 
to eksklusive dameure. 
 Longines er baseret i Saint-Imier i 
Schweiz, hvor firmaet blev startet i 1832 af 
Auguste Agassiz, som hyldes i flere af de 
nye modeller. Særligt godt synes vi på 
redaktionen om denne ultraslanke dame-
model herunder, i rosaguld med med en 
diameter på 25,50 mm og prydet med 180 
diamanter for nu at blive ved dette dejlige 
runde tal. Der snurrer et quartzværk indeni 
og perlemors urskiven holder tolv af de 
mange diamanter. Rundt om armen smy-
ger sig en sort alligatorrem, dersom du er 
en af de heldige, der kan komme i nærhe-
den af en af de blot 180 eksemplarer.
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vElKoMMEN  
 EftERÅR!

Kaffe- og tetid
Brunt læderarmbånd med 
ædelsten, glas og sølvkugler. 
Armbåndet består blandt andet 
af den smukke ædelsten røg
kvarts, der får de negative tanker 
til at forsvinde og bringer os 
tilbage til virkeligheden, ved at 
rense og styrke vores jordforbin
delse. På armbåndet sidder også 
både en kaffe og en tekop, der 
passer perfekt til det mørkebrune 
armbånd. Samlet pris 2.485, 
Kugler koster fra 210,

Troldekugler forlænger 

sensommerens sødme 

med en ny efterårskollektion 

i stærke varme nuancer og 

nye kugler til at fastholde 

den gode historie.

Troldekuglers efterårskollektion er sam-
mensat af varme og dybde i glaskuglerne, 
af historierne i Jordens egne sten og af nye 
smedede sølvkugler, der indbyder til tænk-
somhed og stille historieskrivning. Lise 
Aagaard står for glaskuglerne, hvor seks 
røde kugler får følgeskab af seks indigo og 
cremede. Og en facetteret chalcedon led-
sages af to spændende jaspiser, der hver 
bringer planetens egen historie frem, og 
hvor hver kugle er unik.
 Tomas Cenius har designet tre emotio-
nelle kugler, der symboliserer tre faser af 
kærlighed mellem mennesker: Det dan-

sende par, frieriet med et 
stort hjerte og mor og far, der 
går tur med den lille i barnevog-
nen. 
 Efterspørgslen på Limited Edition Kine-
siske Stjernetegn i januar var så stor, at 
firmaet nu lancerer 12 nye kinesiske stjer-
netegn, som denne gang bliver del af 
Troldekugler Kollektionen. Det er Søren 
Nielsen, der i 1976 designede den allerfør-
ste Troldekugle, der igen har været på spil 
og bidraget til den samlede kollektions 
kunstneriske gengivelser af traditionelle 
symboler fra alverdens kulturer. 

Troldekugler

KÆRLIGHED er et af Troldekuglers såkaldte inspirationsarmbånd, 
der leger med de uendeligheder muligheder for at kombinere nye, 
smukke kugler i glas, sølv, guld og ædelsten. Blandt andet hjerte af guld, 
kærlighedsengel i sølv og en ametyst, der symboliserer inspiration og 
evnen til at nedbryde grænser og finde ny vej fremad. 
Samlet pris som vist med guld: 17.525, 
Med sølvkugler i stedet for guld: 6.405,

Af Christian Schmidt
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Efterår
Armbåndet her består udelukkende 
af kugler fra Troldekuglers efterårskollektion, 
der er fuld af moderigtige farver 
og uanede muligheder for 
historiefortælling. 
Pris for samlet armbånd 7.340,
Kugler koster fra 210,

Spillekort
Bridge, Solitaire, Rummy. Et spil kort er altid  
en hyggelig måde at være sammen på, også  
når efteråret holder hos indenfor. Esset med 
blomst på den ene side og hjerte på den anden 
er designet af Svend Nielsen. Pris 490,

Kinesiske stjernetegn
Søren Nielsen designede den allerførste 
Troldekugle i 1976. I efterårskolllektionen indgår 
hans 12 Kinesiske Stjernetegn, der bidrager til 
den samlede kollektions kunstneriske gengivelser 
af traditionelle symboler. På Troldekuglers  
hjemmeside kan du finde dit stjernetegn.  
Her er det TIGEREN.

Ferskenfarvet blomst
Lise Aagaard elsker at lege med glas. Til kollek
tionen har hun seks glaskugler i røde nuancer, 
blandt andet FERSKENFARVET BLOMST herover, 
samt seks nye glaskugler i indigo og cremede 
farver, der inviterer dig med på en kunstnerisk 
tur udi daggryets mørke og smukke omgivelser.

Grøn Jaspis
En sten med både lys og 
mørk grøn. Hver enkelt kugle 
har langsomt dannet sine helt 
egne og unikke mønstre. 
Pris 425,

Bølgedrøm
En romantisk og sofistikeret 
bølge med dybde og hemme
ligheder. Hver eneste kugle er 
forskellig. Pris 210,

Zebra Jaspis
En sten med mønster, der minder om jor
den. Hver enkelt kugle har gennem tusinder 
af år i stilhed været vidne til udviklingen af 
jordens overflade og har langsomt dannet 
sine helt egne og unikke mønstre. 
Pris 425,

Blå Månesten
Med reflektioner, der leder 
dine tanker til månesten. 
Disse danser på et leje af 
delikat lyseblå. Pris 210,

Kærlighedens stadier
Tre nye kugler fra Tomas Cenius’ hånd 
viser stadier i kærlighedens udvikling: 
DANSER, FRIERI og
FAMILIE. 
Den første er til 
210, de to andre 
til 315,
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chRIStINA SættER  UREt fRI
Nu behøver du ikke længere skulle vælge mellem 

et ur eller et smykke på armen. Christina Design har 

begået en fantastisk lille genistreg og opfundet 

»det manglende led« – kaldet T-Bar, der gør det 

muligt at komponere en helt ny smuk helhed.

Når du første gang ser billederne her, tænker du måske: Sikke 
nogle flotte ure og charms. Og ja, urene er flotte og charms og 
læderarmbånd er lækre, men det er faktisk det lille nærmest uan-
selige led (med form som en T-bone steak), der forbinder ur og 
læderrem, der er verdensnyheden. T-Bar hedder leddet, der findes i 
16 mm og 18 mm, og kan kombineres med ure fra masser af forskel-
lige producenter.
 Til T-Bar har Christina Design designet et udvalg af lækre læder-
armbånd. De kan købes enkeltvis i 30 eller 70 cm længde eller som 

Christina Design London

Af Christian Schmidt

Selvfølgelig må der også være en 
cykelcharm, når det er Christina Design, 
der står bag. En pæn lille racer – eller 
er det en dejlig gammel havelåge? 
Under alle omstændigheder sterling 
sølv 925 forgyldt med 18 karat guld.
Pris 395,



chRIStINA SættER  UREt fRI
DESIGN URE SMYKKER — 6, 2012

27

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

Væk med den gamle urrem eller lænke og ind med et nyt lækkert lædercharmsarmbånd med masser 
af pynt! Med sikker sans for farver og former har Christina Hembo selv sammensat smukke eksempler 
ur og læderarmbånd med charms. Herover er det et romantisk ur med brillantslebne safirer på krans 
og en diamant og 11 safirer på skiven og smukt svungent bladmotiv, der på det nærmeste forsætter 
ud i læderremmens drejninger.

Modsatte side er der et Christina Collect ur (også med ægte sten) sat på en varm gul læderrem.

Læderarmbånd
Læderarmbåndene er kommet i ni flotte farver, alle monteret med »han«magnet. 
»Hun«magnet lås i stål eller guldbelagt stål leveres frit med hvert læderarmbånd. 
Dertil kan du købe »hun«låse i ægte sølv med brilliantslebet safir.

Charmsene kommer i 
både sterling sølv 925 
og i sølv med 18 karat 
forgyldning. Stenene er 
alle ægte ædelsten; 
diamanter, rubiner, 
safirer, ametyster og 
mange flere. Nogle 
charms smyger sig om 
læderremmen, andre har 
flotte vedhæng, der 
hænger og dingler, og 
andre igen har dobbelt 
hul til at samle remmen 
to gange.

TBar i stål 
eller guldbelagt
stål kommer i 16 
og 18 mm og passer 
til mange forskellige
ure. I stål til 395, og 
guldbelagt til 495,
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sæt bestående af læderarmbånd 30 og 70 
cm plus to T-Bars i stål eller guldbelagt stål. 
 – Med sættet kan du skifte mellem 
armbånd med charms den ene dag og 
armbånd med ur og charms den næste, 
fortæller Christina Hembo.
 – Guldsmedebutikken kan hurtigt og 
enkelt afkorte armbåndet til den ønskede 
længde. Det er dermed ikke nødvendigt at 
have en stor lagerbeholdning med flere 
forskellige længder, da den nye og unikke 
lås gør, at butikken helt enkelt afkorter 
armbåndet til dit præcise behov.
 
Men hvad med charmsene?
Ja, faktisk må vi her på redaktionen lette 
lidt på hatten i respekt for Christina Designs 
fantasi også hvad angår den store serie af 
charms. Charms er jo bestemt ikke noget 

nyt; snart sagt alle smykkehuse i ind- og 
udland har kastet sig over små lækre ved-
hæng, så i dén grad at kunne præsentere 
en helt ny kollektion i egen stil og med 
forfriskende nye drejninger på gamle tema-
er er en lille smule imponerende.
 – Alle charms er, som alt andet fra 
Christina Design, udelukkende prydet med 
ægte ædelsten, siger Christina Hembo. 
Diamant, safir, ametyst, citrin, topaz, gar-
net, rubin, quartz, onyx, peridot og fersk-
vandsperler. Charmsene er ægte sterling 
sølv 925 og belagt med ægte rhodium for 
at forhindre oxydering. Guldcharms er ster-
ling sølv 925 belagt med ægte 18 karat 
guld. Alle charms er naturligvis stemplet og 
godkendt af Ædelmetalkontrollen. 

www.christinadesignlondon.com

ægTE KONTRA UægTE
Hvorfor slår Christina Design så meget på, at stenene er ægte?
 – Det gør vi, fordi vi desværre har opdaget, at der i Danmark markedsføres smykker med fejlagtig varebetegnelse, 
fortæller Christina Hembo. Helt konkret har vi fået vurderet andre producenters smykker hos Danmarks Gemmologiske 
Laboratorium og kan se, at nogle charms, der umiddelbart kan ligne vores, slet ikke er, hvad de giver sig ud for at være. 
En forgyldt sølvcharm med en facetsleben lilla sten sælges eksempelvis på et meget kendt smykkefirmas webshop som 
en »charm dråbe ametyst« til 695 kroner, men er i virkeligheden en violet cubic zirconia. Det er snyd og en klar vildled-
ning af forbrugerne, og det giver en helt skæv konkurrenceforvridning af priserne. Som forbruger er det desværre stort 
set umuligt selv at bedømme og opdage den slags svindel. Vi har valgt at sælge vores ægte ædelsten-charms til de 
samme priser som de uægte, fordi det simpelthen er umuligt for almindelige forbrugere at forstå, hvorfor noget koster 
mere end noget andet, når det kaldes det samme. 

Charms koster fra 
195, til 995,

En forgyldt charm med 
facetsleben ametyst fra 
Christina Design til 695, er 
præcis, hvad den giver sig ud 
for at være: Sterling sølv 925 
med 18 karat forgyldning 
og facetsleben ægte ametyst.



www.k i r s tendy rum.com

mcilquham.dk

kreative idéer

færdigt arbejde

Produktion af hjemmeside, 
katalog, pr-tekst, annoncer...

www.mcilquham.dk

Gratis*
Forlovelses- eller vielsesringe.

Køb ædelstålringe nu og byt dem til 14 kt. 
guldringe inden for 5 år.

Gratis*

DESIGN URE SMYKKER — 6, 2012
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Emquies-Holstein
FACETTER. Denne elegante smykkekollektion 
er udsprunget af Marilyn Monroes berømte 
sang Diamonds are a girls best friend. Med 
kollektionen har Hanan Emquies arbejdet på 
en charmerende og humoristisk måde med 
asymmetriske facetter, der former hele 
smykket og funkler og fanger lyset. Hvis du 
ikke kan undvære de ægte diamanter, så er 
det også noget der kan tilføjes, nemlig ved 
at indfatte diamanter på de forskellige 
facetter, lover EmquiesHolstein.

Ringen her i guld med tre diamanter 
koster 16.200, 

Anna Moltke-Huitfeldt
Anna MoltkeHuitfledt er 
første danke guldsmed med 
en Fairtrade & Fairmined 
guldcertificering. Disse 
smukke vielsesringe er lavet 
af certificeret guld.

Randers Sølv
Forlovelses eller vielsesringe 
i halvt blankt og halvt børstet guld 
med to hvidguldshjerter på hendes. 
4,5 mm brede.
I 14 karat 5.900, og 6.700, for 
henholdsvis hans og hendes eller
3.750, og 4.450, i 8 karat.

Emquies-Holstein
FACETTER. Øreringe  
i guld til 4.650,
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Zöl
ZÖL er det nye modebrand fra Rabinovich. 
Hele serien er i 925 sølv, hvoraf flere er oxyderede 
eller forgyldte som halskæde her til 995,

Navnet ZÖL er inspireret af ordet sølv.

Louise Grønnelykke
Tre ringe, der danner en flot 
helhed. To ringe i 18 karat 
med fem 0,01 carat brillanter 
4.200, pr stk og en ring i 19 
karat med grøn prehnit og to 
0,01 carat brillanter til 4.450,

Ruben Svart
Tænk af gå på svampejagt og 
finde denne skønne finger
ring. Brunforgyldt rosaguld 
ring med elegant fattede 
diamanter. Som noget nyt 
tilbyder Ruben Svart nu både 
brunforgyldning og 
blårhodinering.
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Skagen
Mesh armbånd i den 
velkendte Skagen stil. 
Guldfarvet eller rose og 
stål look. Pris 698,

Loopie Love
Armkæde med 
stort blad til 450,

Bering
Bering har lanceret en ny spændende smykkeserie, 
hvor omdrejningspunktet er en serie stålringe, 
hvor du sætter dit helt eget præg på det endelige 
smykke. Ringene består af en yderring, der skrues 
fra hinanden, hvorefter du indsætter en inderring. 
Inderringene fås i de samme materialer, som 
Berings succesfulde urserie, nemlig stål, keramik 
og Swarovskikrystaller. Du nu kan samle et 
smykke, der matcher dit nye ur 100 procent 
og bestemmer selv, om du er til det feminine 
eller rå look.

Støvring Design
Smarte sølv ørestikker 
fra SMyKKER4yOU.
Pris 250,

Støvring Design
Sølvring fra serien 
SMyKKER4yOU, 
designet af Støvring 
Design. Pris 595,

Stål yderring: 249,

Guld yderring: 299,
Inderring i keramik og 
Swarovskikrystaller: 599,

Fairytale by San
Armbånd helt i 
sterlingsølv inklusiv 
magnetlåsen. Bær det 
elegant uden charms
eller påsæt alle charms 
med 6 mm hul eller 
derover. Fås til 12 
eller 3 snoninger 
omkring håndled og 
også som halskæde. 
Pris fra 995, for 
armbånd.



Broche / vedhæng sølv forgyldt med hvid emalje.       
(Ekskl. kæde). Vejlende udsalgspris: 1725,- kr.

Ring 25 mm sølv forgyldt med hvid emalje. 
Vejlende udsalgspris: 998,- kr.



Siden 2005

DESIGN URE 
SMYKKER

Vil du nå 
branchen 
og 
forbrugerne?

2 numre tilbage i år:

Oktober (nummer 7) udkommer ultimo oktober
Deadline for annoncebestilling: 7. oktober

November (nummer 8) udkommer ultimo november
Deadline for annoncebestilling: 7. november

I 2013 udkommer:

Nr 1: primo februar
Nr 2: 7. marts (messenummer ifm Vejle)
Nr 3: medio april

Kontakt Henrik 

på hw@designuresmykker.dk 

eller telefon 20 63 60 01 

for et godt tilbud 

på dine næste annoncer.
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Blicher Fuglsang
Ringen hedder EVERyTHING
og står til 1.550,

Pandora
Hjertering fra Pandoras 
nye TWISTED SILVER serie i 
oxyderet snoet sølv. 
Pris 595,

Jane Kønig
Ørering som flot
drejet blad. Pris 400,

Kirsten Dyrum
Duepar og kæde i sort 
forgyldt sterling sølv med 
zirkoner til 815,

Bugs & Ants
Edderkopper som ørestik i 
oxyderet sterlingsølv med brune 
cubic zirconia til øjne til 800,

Stenform
Ring med flot rose skåret 
i sort obsidian. Pris 550, 

Rabinovich
NATURAL SPIRIT serien er en hyldest til 
Art Nouveauens organiske naturunivers 
med bølgende grene og blade udtrykt i 
seriens skinnende sortoxyderede sølv og 
hvide zirkoner. Ringen her står til 995,

Du Plessis
Halskæde med håndforarbejdet 
børstet hjerte i sortrhodineret sølv 
på en sølvforgyldt og en oxyderet 
kuglekæde. Længde cirka 45 cm.
Pris 469,
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Maria Zabel
Rosa armbånd 
med perle
til 450,

Louise Birn
Louise Birn er en dansk 
emaljør og smykkekunstner 
og indehaver af Smykke 
Galleri i Kompagnistræde i 
København. Her er det 
lang PETAL halskæde af 
sterling sølv med emalje i 
saftig orange. Pris 4.200,

Støvring Design
Hjerte i 14 karat med 
ametyster på den ene hue. 
Kæden er forgyldt sølv. 
Findes også med safir og 
rubin til samme pris, nemlig 
2.475,.

Louise Birn
PETAL øreringe i sterling 
sølv og orange emalje. 
Pris 1.100,

Stenform
PETIT PEARLS med sølvforgyldt 
magnetlås. Turkis 4.200,
Multi agat 1.875,



CREOL SMYKKER

Guldbelagte sølvsmykker med ædelsten

Creol
Kompagnistræde 21

København
T 33 15 30 37
www.creol.dk

www.3D-inventar.dk

Nyt fleksibelt og prisrigtigt inventar koncept
Frame er et nyt fleksibelt inventarkoncept specielt udviklet til smykkebranchen
Frame er dansk håndværk til markeds absolut mest konkurencedygtige priser
Frame kan kombineres i utrolig mange flotte variationer med slidstærke overflader

udtræksplade skuffe bundskuffe extra lager

påbyggetindbyggetnyeste ledlysbagbelyst poster

 Tlf. 73121000

Frame by

Teknikervej 2
7000 Fredericia
Tlf. 7920 1111
info@eucl.dk
www.eucl.dk

Kursustitel Kursus nr. Antal 
dage

Dato 

Art Cam 40685 5 24. sept. - 28. sept.

Emaljeteknik 42522 5 24. sept. - 28. sept.

E-salg smykker 42861 5 1. okt. - 5. okt.

Stenfatning 45158 7 4. okt. - 12. okt.

Støbeteknik 45884 5 15. okt. - 19. okt.

Gemmologi, farvede sten 45881 5 22. okt. - 26. okt.

Opbygning og montering 44928 10 29. okt. - 9. nov.

§ 26 Sikkerhed lodning 44530 1 13. nov.

Personlig sikkerhed epoxy m.m. 43996 2 14. nov. - 15. nov.

Art Cam 40685 5 26. nov. - 30. nov.

Deltagerbetaling kr. 118,- pr. dag.

Guldsmedeteknik

www.eucl.dk

Få dit eget Design Ure Smykker 
ind af døren 8 gange om året

for kr 355,-

Skriv en mail med navn og adresse til

hw@designuresmykker.dk

Siden 2005

DESIGN URE 
SMYKKER

www.designuresmykker.dk

NURAN: Guddommeligt lys

EUC LILLEBÆLT: Ædelsmede rykker

THOMAS SABO: Søde diamanter

3D INVENTAR: 

 Vi mødes under uret

KARIN BORUP: 

 En hånd til skovens mennesker

MUMS! — Smykker & Ure

PER BORUP DESIGN: Skift stenen

FANTASTISKE URE #3

Nordahl Andersen & Von Lotzbeck
Mads Heindorf JewelleryMelcher Copenhagen & Nomination
Fantastiske ure #2Nyt til finger, arm, hals & øreHelping Hand fra Emquies-Holstein

Troldekuglers Årets MandEM Retail SolutionsLivia fra HeiringSägen

Jacques Lemans The Expendables 2  |  Amaze by Isabell Kristensen  |  Christina Design sætter uret fri
Troldekugler : Velkommen efterår!  |  12 sider nye ure og smykker  |  MUW fra Rosendahl Timepieces

Ny bog om Eventyrlige Rubiner  |  Leaf Watch fra Obaku

DESIGN URE SMYKKER — 6, 2012
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Stort udvalg af facet & cabusionslebne sten
Specialslib udføres

Stenkæder og anborede dråber i par
Diamanter, faceterede & rosenlib, samt rå 

Grå/grønne/gule/sorte og champagne/cognac farver

Ring alle hverdage mellem 10.00 og 16.00!

Crystal Design

www.crystaldesign.dk  -  info@crystaldesign.dk
Kontoret er åbent hveranden mandag 10.00 - 16.00, Gothersgade 12 - København

Ring 27110804 / 75780805 og få et udvalg tilsendt. 
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Stenform
Armbånd af 10 mm facette
ret grønne agater. Pris 225,
DREAM ON øreringe
til 985,

Nomination
BUTTERFLy halskæde
i stål med facetslebet 
sommerfugl Swarovskikrystal 
fra italienske Nomination. 
Forhandles i Danmark af 
Melcher Copenhagen.
Vedhæng og kæde 450,

Julie Sandlau
PRIME øreringe, 
forgyldte med grøn 
emeraldkrystal
til 900,

Nomination
BUTTERLFy ring 
i rustfrit stål med 
lilla Swarovskikrystal. 
Fås i flere farver.
Pris 330,

Creol Copenhagen
GOLDEN PURPLE CLAWS
Håndlavede øreringe i 
guldbelagt sterlingsølv med 
ametyst med en klofatning 
rundt om ametysten og  
krogophæng. Pris 359,

Pendulum
Håndlavet armbånd med 
trekantede keramikperler i 
friske farver. Pris 175,
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Creol Copenhagen
GOLDEN PURPLE SQUARE
Guldbelagt sølvørering med firkantet 
ametyst. Flot, enkelt og kvadratisk design. 
Pris 585,

Julie Sandlau
PRIME armbånd med forgyldt  
sølvvedhæng med lilla 
rubykrystal og zirkon til 800,

Jane Kønig
Armbånd af lækker blød
snor med kvast og 
sølvvedhæng til 275,

Karin Borup Copenhagen
SEQUENCEarmbånd fås i 
11 forskellige farver. Med to 
blanke eller mønstrede led i 
sølv og med yndige små 
klokkeblomster for enden af 
snoren. Pris 895, pr.stk. 

Du kan selv tilføje flere led, 
der let klikkes på som hønse
ringe. Ekstra led koster fra 
225, pr.stk



MUW - Man Unisize Woman
A Timepiece for Arm, Neck and Pocket
Design by R&K SALTO for ROSENDAHL TIMEPIECES
Price from 1495 kr.
Additional straps in different colours 149 kr.
www.rosendahl-timepieces.dk. In shops from October.

21378_TimeP_Ann_DesignUreSmykker_nr6_2012.indd   1 05/09/12   10.35



Find nærmeste forhandler på www.taani-linn.dk

Taani linn · Elgårdsmindeparken 20 · 8362 Hørning · T: 2276 3295 · info@taani-linn.dk
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Von Lotzbeck
Marie von Lotzbecks
imponerende SQUARE
ringe med farvede sten.
Pris fra 5.950,

Pendulum
Håndlavet halskæde med 
åbne metalringe og detaljer 
med neon orange emalje. 
Pris kort 250, og lang 300,

Stine Marie Nielsen
Bag The Sea House står designer 
Stine Marie Nielsen. Serien 
LUCKy STRINGS tager udgangs
punkt i macramé teknikker og 
benytter vokset bomuldstråd og 
ædelsten, træ og ben. 
Armbåndet her hedder AZIZ (der 
betyder kærlighed på tyrkisk) og 
har agater, jader, glasperler, 
metalperler og lukning med 
træknap. Pris 199,
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Bering
Berings to limited edition 
CHARITy modeller 
genererede sidste år over 
400.000 kroner til Polar Bear 
Foundation. Her er et af årets 
nye modeller i keramisk stål 
med diamanter. Pris 1.899,

Pandora
DOUBLE OBLONG med to 
diamanter i urskiven, urkrans 
i IP rosaguld og sort diamant 
i kronen. Udskiftelig 
chokoladebrun læderrem. 
Pris 3.350,

Victorinox
VICTORINOx OFFICER’S CHRONOGRAPH er 
inspireret af den originale Swiss Army Officers 
Knife. Urskiven i krom lyser også i mørket og 
fås i tre farver: Sort, grå og hvid. Pris 5.250, 

Omega
Constellation 38 mm Day
date. De ikonisk kløer, der 
blev tilføjet designet i 1982, 
har gjort uret til et af 
verdens mest populære 
og genkendelige. 
Pris fra 48.000, 
Den vist model i 
guld/stål starter på 
70.000,
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Rosendahl Timepieces
Da Steen Georg Christensen og Erling Andersen 
for 30 år siden skabte uret PICTO, var det ud 
fra lysten til at designe et billede af tiden. 
Derfor er det ikke urets viser, der angiver 
tidens gang, men derimod urskiven, der roterer 
på Picto, og giver illusionen af jorden, der 
bevæger sig og tiden, der går.
 Nu lanceres en ny farvestrålende udgave 
Pict’Orange med intens orange rem og skive. 
Fås i 30, 40 og 50 millimeter – med silikonerem 
og sort IP belægning og koster 995,-

Diesel 
LITTLE DADDY
Diesels Little Daddy lyder 
beskedent, men som det 
ses er det en hårdtpumpet
krydder med masser af 
detaljer og finurligheder. 
Og så måler den tilmed 51 
mm! Men den er altså lille-
bror, eller hvad det nu er, 
til den klassiske Mr. Daddy 
på 56 mm. Med dato og to 
værker til to zoner.

Calvin Klein
CK EQUAL
Flot designet med elegant off-center viser og index. 
Poleret rustfrit stål eller rosa PDV. Pris 1.490,-
Fås også med 64 diamanter fra 10.390,-
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Swatch
Swatch har indgået et samarbejde med den legendariske musiker MOBy 
og lancerer nu SWATCH LITTLE IDIOT, et ur der kombinerer fashion og 
fun! Tilgængeligt i et begrænset oplag på 7777 stykker og kommer i en 
speciel emballage med print af Mobys håndtegnede Little Idiot karakter, 
der er dukket op i flere af hans musikvideoer. Plast og silikone til 600,

Skagen
Petit dameur i gulddublé med Swarovski 
krystaller på urkassen og stretch mesh 
lænke. Pris 1.498,

Seiko
Sidste år relancerede Seiko den succesrige Sportura serie med en flot 
kollektion af herreure, i forbindelse med indgåelsen af partnerskabet 
med FC Barcelona. I år har Seiko indgået endnu et partnerskab, denne 
gang med den russiske længdespringer Darya Klishina. I den forbindelse 
har Seiko udvidet Sportura kollektionen med en kollektion af dame 
chronographer med feminint islæt som perlemorsskiver og diamanter. 

Rosagulddublé med keramisk 
urkrans, perlemorsskive og 
hvid læderrem. Pris 4.495,



Every story has a bead

Find din nærmeste forhandler på 
TrollbeadsUniverse.com
Mød os på Facebook.com/Troldekugler 

NYHED!
     Efterår 2012
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Rosendahl Timepieces
Arne Jacobsens verdens–
berømte urdesign ROMAN, 
BANKERS og CITy HALL er 
nu til at hænge – ikke som 
originalerne på væggen – 
men om halsen. WATCH 
HANGER fås i sort, hvid og 
rød og koster 395,

Longines
Fra Longines Heritage er 
denne nye LONGINES 
TELEMETER CHRONOGRAPH 
til 18.100, 

Bering
Berings to limited edition 
CHARITy modeller 
genererede sidste år over 
400.000 kroner til Polar Bear 
Foundation. Her er et af årets 
tre nye modeller i keramisk 
stål med diamanter. 
Pris 1.599,

Maurice Lacroix
PONTOS S er en dykker 
chronograph i et rent og 
enkelt design, der sagtens 
kan anvendes til et velskåret 
suit. Det specielle ved 
designet er, at drejekransen 
er gemt væk under det 
hvælvede safirglas. Du und
går således den ellers meget 
dominerende urkrans, der 
sædvanligvis pryder et dyk
kerur. For forretningsman
den, med en sporty sjæl, med 
andre ord... Leveres med stål 
lænke samt NATOrem med 
matchende farvestriber.
Selvoptrækkende Valjoux 
7750 værk, 43 mm, 200 m,
pris fra 24.750,; den viste 
model koster 27.750,

En vokset bomuldssnor 
sort, hvid eller rød, 
fæstes til urkassen med 
et lille beslag, når 
remmen er taget af.



DESIGN URE SMYKKER — 6, 2012

50

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

Koh Joo Siang bor i Kuala Lumpur i Malaysia og 
er både dykkerentusiast og Oris-afficinado. 
Begge dele gik op i en højere enhed, da Koh Joo 
deltog i Oris’ Facebook fotokonkurrence med 
emnet Diving and Aquatic World of Fun and 
Excitement i juli. Med dette flotte foto vandt han 
førstepræmien på et Oris Aquis Titan 
Chronograph. Så nu har han to Oris ure (mindst) 
og kan desuden more sig over de mange 
Facebook-kommentarer, hvor folk er stærkt 
uenige om, hvorvidt det er en hval eller en haj. 
Tja, hvad synes du..?

Oris Aquis Titan 
Chronograph
Scweiziske Oris har 
siden 1904 stået for 
innovative og 
spændende ure helliget 
diving, aviation, motor
sport foruden kultur
personligheder. Oris 
Aquis er skabt til at 
dykke dybt – helt ned 
til 500 meter. Det er af 
titanium med topring 
af tungsten og gummi
rem eller lænke, er på 
46 mm og med 42 
timers power reserve.

vINDERbIllEDE
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