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FORSIDE

Skagen

Holst ur: SKW2451

Anita Backpack: SWH0154740

Model: Emma Leth

Spring/Summer16 model 

for Skagen.

KOMPLIMENTER
Kan du tage imod et kompliment? Ja, det skulle da ikke være så 
svært, tænker du måske. Men jeg synes nu, jeg har set mange men-
nesker enten værge sig mod at blive rost (nej, det er ikke noget at tale 
om) eller ligefrem ignorere anerkendelsen helt. Det svarer til at få over-
rakt en gave og ikke skænke den et blik. Hvordan må det ikke få 
giveren til at føle sig? Og hvordan ville det ikke gå med smykker og ure, 
hvis modtagerne af vores gaver ikke forstod at tage imod dem...
 Dyrberg/Kern slår et slag for komplimentet; deres nye kollektion 
hedder simpelthen Compliments. Joan Ørting har vist, hvordan man 
tager imod sådan et. Man lyser op i det stort smil og siger: Ih, tak skal 
du have!
 Så en gave, du kan give dig selv (og andre), er at høre komplimen-
terne (nogle gange er de pakket godt ind) og tage imod dem med 
glæde hver gang. Gem dem et godt sted i dit hjerte til tider, hvor du 
måske har mistet modet eller troen på dig selv.
 Det er naturligvis også rart at kunne give et kompliment. En ros, 
anerkendelse, påskønnelse. Deepak Chopra har det gode råd, at hvis 
du ikke har andet med dig, du kan give, så kan du altid bringe ønsket 
om lykke, glæde og latter.
 Minna Lunds butik, Milas Jewellery i Kompagnistræde i København, 
er et sted, hvor lykke, glæde og latter bliver til. Ifølge hende er det et 
lykkeligt sted at befinde sig, og hér kommer mænd, der vil komplimen-
tere deres udkårne – og der kommer heldigvis også kvinder, der vil give 
sig selv en gave. Bladet her er som sædvanligt et propfyldt idékatalog 
til sådanne gaver. Gå på opdagelse i koraller, gotik, håndværk, stjerne-
billeder, bil-smykker, arkitektur, sort sol, konge familiens Fabergé, 
Danmarks nationalfugl og alt muligt andet.
 Rigtig god læsning og god sommer. Og husk nu at tage imod :-)

w w w.c h r i s t i n awa tc h e s .d k

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
TINA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

w w w.c h r i s t i n awa tc h e s .d k

I 2016 sætter CHRISTINA Jewelry 
& Watches endnu mere kul på TV-
kedlerne med hele syv landsdækkende 
reklamekampagner på TV2.

FORDOBLER TV2- 
MARKEDSFØRING

Christina

Kulminerende med en massiv CHRISTINA- 
sendeflade i december, hvor julesalget under-
støttes af hele fire kampagner i primetime. 
Det er en fordobling af TV-markedsføringen 
fra julen 2015. Og igen i år den største  
udrulning på TV i branchen nogensinde.  
                        Det er  til at forstå.



w w w.c h r i s t i n awa tc h e s .d k
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SJÆLLAND
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* Charms medfølger ikke

Kun* 299,-
Spar 300,-

BYT TIL NYT

Kom med dit gamle armbånd, snørebånd 
eller kassettebånd. SPAR 300,- på et nyt 
CHRISTINA-læderarmbånd i valgfri farve.

Find tilbuddet hos din  
CHRISTINA-forhandler

A LT I D  Æ G T E  Æ D E L S T E N  -  P R I S E R  F R A  9 9 , -
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STJERNEBILLEDER
Susanne Friis Bjørner 

har skabt de tolv 

stjernetegn i deres

stjernebilleder.

Stjernebilleder eller konstellationer, som 
de også hedder, er navngivne områder på 
stjernehimlen. Den Internationale Astrono-
miske Union (IAU) fastlagde i 1928 88 
stjernebilleder, som dækker himmelkuglen 
fuldstændigt. Heraf stammer de 47 fra den 
klassiske oldtid, hvor de fleste af dem er 
blevet kædet sammen med de gamle græ-
ske myter. Eratosthenes fra Kyrene foretog 
i 200-tallet før vores tidsregning en fuld-
stændig sammenføring af myter og stjer-
nebilleder i sit værk Katasterismoi (De, der 
er blevet til stjernebilleder). Og i den græ-
ske astronom Ptolemaios’ stjernekatalog er 

en komplet liste over oldtidens stjernebil-
leder. De græske stjernebilleder stammer 
delvis fra ældre babyloniske traditioner, der 
igen bygger på tidligere sumeriske stjerne-
billeder, der nævnes i sumeriske skrifter så 
tidligt som 3.200 år før vores tidsregnin-
ger.
 
Stjernetegnene
De tolv stjernetegn i Dyrekredsen, er de 
stjernebilleder, der ligger på den bane, 
Solen, Måne og planeterne passerer hen-
over himlen. I Susanne Friis Bjørners smyk-
keserie er tegnene gengivet ved deres 

stjernebillede; så har du altid billedet ved 
hånden, hvis du vil prøve at finde det på 
nattehimlen.
 På redaktionen vil vi i øvrigt gerne hen-
lede opmærksomheden på det knapt så 
kendte stjernebillede Svanen, som ikke er 
en del af Dyrekredsen men er specielt ved, 
at det rent faktiske ligner dét, det hedder, 
nemlig en svane og tilmed sådan, som en 
flyvende svane ser ud fra jorden, med lang-
strakt hals og udbredte vinger. Det forhol-
der sig ydermere så smukt, at Svanen er 
placeret oven på og „flyver“ parallelt med 
Mælkevejen!  www.sfbcph.com

STJERNETEGN
Vedhængene fås
også i sølv, sort rhodineret 
sølv og i rosaforgyldt sølv.

GÆT ET STJERNETEGN
Kan du parre billede og 
stjernetegn? Se svarene 
nederst på siden.

Stjernetegnene, fra venstre top: Løven, Jomfruen, Vægten, Skorpionen, Skytten, Stenbukken, Krebsen (hævet), Tvillingerne, Tyren, Vædderen, Fisken. I centrum: Vandbæreren.

Susanne Friis Bjørner

STJERNETEGN
Vedhæng med 
stjernebilleder i forgyldt 
sølv og rustik, børstet 
overflade. Pris 195,-



JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
TINA 40 51 13 83
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COLLECT-UR
m e d  1  æ g te  d iamant  o g  3  æ g te  valg f r i  æ d el sten

  
Kun 995,-
SPAR 597,-

TOPAS
STJERNESLIB

BLÅ SAFIR
BRILLANTSLIB

AMETYST
BRILLANTSLIB

PINK SAFIR
BRILLANTSLIB

TSAVORITE
BRILLANTSLIB

ORANGE SAFIR
BRILLANTSLIB

RUBIN
BRILLANTSLIB

GUL SAFIR
BRILLANTSLIB

KAMPAGNE 

Find tilbuddet hos din  
CHRISTINA-forhandler

A LT I D  Æ G T E  Æ D E L S T E N  -  P R I S E R  F R A  9 9 , -
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C6 by Anne Cohen er et prisvindende koncept, som udfordrer 
den traditionelle smykkekunst med både anderledes materialer og 
innovativt design. 
 Anne Cohens smykker er nemlig fremstillet i carbon og diaman-
ter, som begge er materialer, der stammer fra grundstoffet kul eller 
C6, og som den danske designer forener og integrerer gennem 
brug af særlige teknikker. Det gælder også hendes nye kollektion 
Audi Sport by C6.
 – Carbon anvendes i udviklingen og produktionen af dele til 
high-end biler som eksempelvis hos Audi Sport. Vi blev valgt, fordi 
Audi ønskede en serie af unikke accessories, som matcher deres 
eget valg af materialer, og hvor autenticiteten og fortællingen om 
netop materialernes oprindelse er en central del af brandingen, 
fortæller Anne om samarbejdet med Audi.
 – Audi Sport by C6 appellerer både til mænd og kvinder og til 
mange aldersgrupper. Den dybere mening med kollektionen er at 
forene to af livets lidenskaber; i dette tilfælde sport og smykker. 
 www.c6.dk

SMYKKER & MOTORSPORT

Audi Sport by C6 består af seks 
forskellige designs: en ring, to armringe, 
halsvedhæng, manchetknapper og 
nøglering. Herunder manchetknapper 
med 0,01 sort diamant til 8.250,-

I april måned lancerede Audi en ny 

smykkekollektion – Audi Sport by C6. 

Kollektionen er frugten af et samarbejde 

med danske C6 by Anne Cohen.

Den nye Audi R8, der har været til inspiration 
for Anne Cohens i hendes nye smykkeserie  
med afsæt i ultimativ præstation, progressivitet 
og passionen for motorsport.

Audi Sport by C6 ring 
Carbon med 0,05 ct. rød diamant
Pris 5.325,-

Audi Sport by C6 nøglering 
Carbon med 0,05 ct. rød diamant
Pris 7.425,-

Audi Sport by C6 armbånd 
Carbon med 0,05 ct, rød diamant 
Pris 6.000,-

C6 by Anne Cohen



w w w.c h r i s t i n awa tc h e s .d k

Æ g t e  l æ d e r a r m b å n d  m e d  1 4  k a r a t  g u l d  c h a r m .
Æ g t e  m å n e s t e n  o g  t o p a s

Fås også i hvidguld

1 4  K A R AT  G U L D  K A M PA G N E

Spar 1.595,-

KUN 1.995,-

w w w.c h r i s t i n awa tc h e s .d k
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ARKITEKTONISK SKÅRET
Cuts er resultatet af et kreativt stævne-
møde mellem to æstetiske ildsjæle, der har 
ophævet faggrænserne til fordel for en 
syntese af det bedste fra begge verdener: 
Feminint og maskulint, blødt og kantet, 
håndlavet og industrielt, asymmetrisk og 
totalt i harmoni.
 Smykkeserien blev oprindeligt tænkt 
som markering af étårs jubliæum i septem-

ber 2015 for Lars Vejen-Jensens tegnestue 
i Århus. Kort efter fandt smykkerne vej til 
designsitet Bruno’s Artisans i USA, som 
lancerede Cuts på The Ace Hotel i New 
York i slutningen af januar. Og nu er de 
første ringe i serien suppleret med man-
chetknapper og armring.
 Lars Vejen-Jensen har tegnet udendørs 
og indendørs møbler, lamper, inventar, 

tæpper og solcelletræer, og Bodil Binner er 
kendt for sine luksuriøse smykker fra værk-
stedet i Kron prinsesse gade i Køben havn. 
Bodil er foruden guldsmed også uddannet 
diamantgraderer og har designet sit eget 
diamantslib, Nord stjernen, der naturligvis 
er brugt i Cuts. 

www.bodilbinner.dk  |  www.larsvejen.dk

CUTS
Som navnet antyder, er Cuts et skarpskåret
design, der sætter arkitektonisk æstetik til 
ædelmetal og blander skrå snit med ovale 
former. Resultatet passer til både mænd og 
kvinder og fås med og uden nedfældet diamant,
i Bodil Binners eget slib, Nordstjernen..

    Cuts er udført i sølv 
    eller 18 karat hvidguld 
    og koster fra 2.800,-.

Cuts er en ny smykkeserie 

skabt af guldsmed 

Bodil Binner og arkitekt 

Lars Vejen-Jensen.

Bodil Binner & Lars Vejen-Jensen

Lars Vejen-Jensens
skitser til de skrå snit
og blåde ovaler.

Danish Jewellery Design

Tidsløst & Klassisk
Kædedesign med ferskvandsperle og DiamondCut kæde 

med justerbar mulighed.
Pris uanset overflade og lgd. 80-100 cm 1.250,-   Armbånd 795,-

www.san-design.dk
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T I M E
Christina
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Foreningen Familier Med Kræftramte 
Børn hjælper familier til gratis ophold på 
rekreationscenteret ved Silke borg. Her har 
familierne og deres syge børn mulighed for 
at få et par dage, hvor det kun handler om 
at være sammen, uden stress, hospitaler, 
kemoterapi eller strålebehandling.
 – Da jeg blev spurgt, om jeg ville delta-
ge, svarede jeg ubetinget ja, fortæller 
guldsmed Mads Heindorf. Vi har nok alle 
på den ene eller anden måde stiftet 
bekendtskab med kræft. Mange i min 
omgangskreds har været ramt. Heldigvis er 
de fleste kommet tilbage til livet, grundet 
den store og effektive forskning der gør, at 
flere og flere bliver helbredt. Det er skræk-
keligt at være vidne til, at en af sine nære 
får den frygtede diagnose, men jeg kan 
overhovedet ikke sætte mig ind i den for-
færdelige situation, man som forældre står 
i, når det er ens barn, der får den.

Den grimme ælling
Mads har valgt at støtte foreningens arbej-

de med salget af smykket Svanen, designet 
specielt til formålet:
 – Knopsvanen var det første symbol, 
der faldt mig ind. Som barn med en så 
behandlingskrævende sygdom, som kræft 
er, risikerer man nemt at ryge uden for det 
fællesskab, der er normalt i barneårene. 
Gentagne lægeundersøgelser og indlæg-
gelser kan i mange tilfælde være medvir-
kende til, at man bliver holdt uden for 
sammenholdet. Ganske som den lille ælling 
i eventyret af H.C. Andersen.
 – Jeg håber, at alle børn, der har været 
igennem et behandlingsforløb, til sidst kan 
sige ligesom svanen i eventyret: Så megen 
lykke drømte jeg ikke om, da jeg var den 
grimme ælling!
 Indsamlingen foregår både ved salg i 
Heindorfs forretning på Gothersgade 105 i 
København samt en velgørenhedsauktion 
på Bruun Rasmussen, og der samles ind via 
konkurrencer på Facebook og Betternow.  
 
www.madsheindorf.dk

Æresambassadør for Familier Med Kræftramte 
Børn kampagne er Ghita Nørby, her med 
Svanering og halskæde. Foto Lis Kasper Bang.

Mads Heindorf er en af seks virksomheder, der i samarbejde med Social Media Investor har fået 

10.000 kroner til at yngle til fordel for Familier Med Kræftramte Børn. Indsamlingen i april måned 

har tilsammen rejst over 500.000 kroner, og arbejdet fortsætter i den gode sags tjeneste.

Mads Heindorfs Svaneserie fås både som vedhæng, fingerringe, armbånd og øreringe. 10 procent 
fra alle solgte Svanesmykker går til foreningen Familier Med Kræftramte Børn. Fotograf Fotowerk.

Svanering
Rosaforgyldt sølv
Sorte diamanter
5.600,-

Armbånd
Forgyldt sølv
2.800,-

Vedhæng
Sterling sølv
Sorte diamanter
2.200,-

Ørestikker
Sort sølv
500,-

Svanering
Forgyldt sølv
860,-

Svaner hele vejen 
rundt. Sølvring til 
4.800,-



Model 867
18 kt hvidguld
71 diamanter 
= 0,93 ct TW/VVS-VS
40.500,-

Model 871
18 kt hvidguld
26 diamanter 
= 0,17 ct TW/VVS-VS
17.950,-

Model 868
18 kt hvidguld
145 diamanter 
= 1,51 ct TW/VVS-VS
53.550,-

With love 
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KONGEFAMILIENS   FABERGE
12. maj åbnede Museet 

på Koldinghus udstillingen 

Fabergé: Zarens hofjuvelér 

og forbindelsen til den danske 

kongefamilie. Her præsenteres 

for første gang i en samlet 

udstilling de Fabergé-

genstande, som tilhører 

det danske kongehus.

Carl Fabergé (1846-1920) var hofjuvelér 
for den russiske zarfamilie og mest kendt 
for de ekstravagante, diamantbesatte 
påskeæg, som han fremstillede og leverede 
til zarfamilien i årene 1885 og frem til den 
russiske revolution i 1917. 
 Udstillingen på Koldinghus præsenterer 
100 genstande udlånt af medlemmer af 
den danske kongefamilie, som via sine 
familiære bånd til den russiske zarfamilie 
har arvet adskillige Fabergé-værker. Her 

findes både smykkeæg, brevknive og store 
champagnekølere, men dog ingen af de 
kejserlige æg. Udstillingens værker har kun 
sjældent været vist for offentligheden, da 
de er privatejet og stadig bruges af konge-
familiens medlemmer. 

Verdenshistorie i brug
H.K.H. Prinsesse Benedikte er en af dem, 
der har bidraget til udstillingen på museet, 
som hun tillige er protektor for.

– Som udlåner til udstillingen er det en 
særlig fornøjelse at kunne dele de historier, 
der knytter sig til genstandene med en 
større kreds. Fra min far, Kong Frederik IX, 
har jeg selv og mine søstre blandt andet 
fået fine rammer og æsker, der er skabt af 
Fabergé og nedarvet i familien via min far-
mor Dronning Alexandrine, hvis mor var 
storfyrstinde Anastasia Mikhailovna af 
Rusland. Jeg ser personligt meget frem til 
at opleve historien om Fabergé og relatio-

Museet på Koldinghus

UDSTILLING
Fabergé. Zarens hofjuvelér 
og forbindelsen til den danske 
kongefamilie
Sted: Museet på Koldinghus
Periode: 13. maj – 25. september

De udstillede værker er udlånt af H.M. Dronning Margrethe II, H.K.H. Prins Henrik, H.K.H. Prinsesse 
Benedikte,  H.M. Dronning Anne-Marie, H.H. Prinsesse Elisabeth, Grev Ingolf og Grevinde Sussie af 
Rosenborg, Det Kongelige Løsørefideikommis, Den Kongelige Livgardes Officerkorps Fond, Kongernes 
Samlinger Amalienborg samt Cartier Collection i Paris.

Foto: Iben Kaufmann

Armbånd af guld med fotografier af Alexander 
og Dagmar indsat i to medaljoner. Forbogstaverne A 
og D er udført i brillanter og omgivet af kejserkrone, 
blomster og to stjerner af brillanter og rubiner. 
Tilhører Amalienborg, Kongernes Samling.

Stokkehåndtag 
af agat med guld, 
diamanter og 
emalje. Tilhører 
Kongehuset.

Oval kovsh af agat, besat med guld, 
diamanter og rubiner. En kovsh er en 
traditionel russisk drikkeskål. Tilhører 
H.K.H. Prinsesse Benedikte.

Cylindrisk vase 
af agat med guld 
og smaragder.
Tilhører H.K.H. 
Prinsesse Benedikte.

Bonbonniere formet som et 
citronstykke. Fremstillet af 
citrin, guld, diamanter og 
rubiner. En bonbonniere  
er en æske eller lukket skål 
til godter. Tilhører H.K.H. 
Prinsesse Benedikte.

Emaljeramme dekoreret 
med guld, diamanter og 
ibenholt. Tilhører H.K.H. 
Prinsesse Benedikte.´
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nerne til den russiske kejserfamilie og min 
egen familie udfoldet – og til at se en 
række genstande samlet, som normalt 
indgår i private og officielle sammenhænge 
hver for sig, fortæller prinsessen.
 En introducerende film og en animeret 
slægtstavle på udstillingen er med til at 
overskueliggøre de personlige og nære 
bånd mellem de to beslægtede familier, og 
giver dig også mulighed for at sætte dig 

selv ind i en Fabergé-ramme og dermed 
tage del i historien. Museumsdirektør 
Thomas Thulstrup fortæller: 
 – Genstandene er enestående i deres 
ædle materialer, ypperlige teknik og op -
find somhed. Men endnu mere interessant 
er dét, som vi i museumssprog kalder pro-
veniensen: Genstandenes egen historie. I 
denne udstilling viser vi ikke kun museums-
genstande; en del af disse ting er faktisk i 

brug idag. Et smykke, der er gået i arv 
gennem generationer, en ramme med 
gamle familiefotos og et cigaretetui, der 
bruges til festlige lejligheder, fortæller der-
for også familie- og verdenshistorie og 
demonstrerer, at disse genstande både har 
affektionsværdi og kulturhistorisk fortælle-
værdi. 

Bordur i guld, nefrit og 
rubiner. 10 cm højt. Hvid 
emaljeret urskive med guld-
visere i krans af rosensten. 
Tilhører Amalienborg, 
Kongernes Samling.

Cigaretetui i guld med diamanter.
Tilhører H.K.H. Prinsesse Benedikte.

Guldæske med safirer, 
diamanter og rubiner. 
Tilhører H.K.H. 
Prinsesse Benedikte.

Bordklokke af bovenit, emalje 
og månesten. Tilhører H.K.H. 
Prinsesse Benedikte.

Museets protektor H.K.H Prinsesse 
Benedikte med sin ægformede cigaret-
tænder i bovenit med guld, diamanter 
og rubiner og små naturtro hjortehove. 
Skabt af Fabergé ved værkmester 
Michael Perchin. St. Petersborg før 
1899. Foto: Torben Djenner.

           Show your love 
                     and let it Blossom

HOUSE OF JEWELLERY * JESSENS MOLE 12 * 5700  SVENDBORG * TELEFON 6915 5500



Designers      favoriteS
unique handmade jewellery

Årets 
studentergave

 

 

Find nærmeste forhandler på
www.danishhouse.dk 

   DANISH HOUSE OF JEWELRY     
TLF 42 75 77 01

INFO@DANISHHOUSE.DK

Designers favorites ring
i sølv med 18 k guld og 1 stk rød-
Garnet eller blå topas.
Pris fra  649,-

Designers favorites ring i sølv med 
18 k guld og 7 stk rød garnet eller 
blå topas.
Pris fra 1.099,-

Designers favorites ring i sølv med 
18 k guld og 7 stk rød garnet eller 
blå topas.
Pris fra 1099,-

Designers favorites ring i sølv med 
18 k guld og 3 stk  amethyst.
Pris: 649,-
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Chrysalis vinder Collections 

of the Year 2015.

10-ÅRIG VINDER
Det britiske smykkemagasin, Profes sio-
nal Jeweller, har netop kåret børnekollek-
tionen Wishes fra amerikanske Chrysalis til 
Collections of the Year 2015. Bag 

Chrysalis står designerparret Andrea og 
Andy Maine, og det er deres blot 

tiårige datter Willow, der har teg-
net den prisvindende kollektion. 
     – Wishes er inspireret af de 
ting, der har betydning for Willow. 

Hvert smykke er derfor farverigt 
dekoreret med emaljerede charms med 

motiver af havfruer, mariehøner, bamser 
og så videre. De barnlige motiver, som 
henvender sig til piger imellem 6 til 10 år, 
skaber en magisk verden af et barns uskyl-
dige og humoristiske tanker, hvor feer 
danser på stjerner og bamser sover under 

regnbuen, oplyser Chrysalis’ danske 
agent, Relazions.  relazions.dk

PASTEL STEN
Frits Pedersen tilbyder en række sommerlige pastel-
farvede sten i særlig fin kvalitet. Grå og hvide månesten 
samt mælkede akvamariner findes i nye størrelser og 
slib, for eksempel firkantede og runde cabochoner samt 
checker board, alle slib i tre størrelser. frits.dk

SMUK VERDEN
ByBiehl har designet et lille vedhæng, der går godt til 
sommerens eventuelle udenlandsrejser. Beautiful World 
hedder smykket og viser simpelthen kloden eller i hvert 
fald dele af den; du skal for eksempel ikke tage til 
Sydpolen. Om du i øvrigt kan finde hjem igen er måske 
usikkert; det er i hvert fald ikke lykkedes redaktionen 
helt præcist at lokalisere lille Danmark...
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PRECIOUS UDEN DANSKERE
Kun to danske designere søgte om optagelse på svenske Precious Talents, og ingen af dem 
nåede desværre med i betragtning. Talents afholdes på Stockholm Nordic Watch & Jewellery 
Fair den 9.-11. September 2016, og de ni udvalgte er Angelica Mårdh Design, Bow Label, 
Feswa, Holpp, Lina Lundberg Jewellery, Runa, Sira, Savu Design Salonen og Sparv Accessories.

PAS PÅ HUDEN
Blomdahl Medical er hudvenlige smykker 
for den bevidste kvinde, der tænker på sin 
hud og sit helbred. Smykkerne er udviklede 
i samråd med hudlæger og helt fri for nik-
kel, cadmium, bly og andre uhensigtsmæs-
sige stoffer. 

BEAUTIFUL WORLD 
Vedhæng i 18 karat 
forgyldt sølv på kæde 
Pris 1.290,-

Grå og hvide månesten og lyse, mælkede 
akvamariner til højre. De viste slib fås også i  
prasiolit, rutilkvarts og London Blue topas.

WISHES
Wishes fås som både arm-
bånd og halskæde og har 
en butikspris på 249,-

BLOMDAHL
Ørestikker i ren 
medicinsk titanium
Pris 549,-
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SORT SOL
Mads Zieglers nye unisex 

smykkeserie Black Sun 

giver dig den absolutte 

frihed til at sammensætte 

dit eget farverige armbånd 

i materialer fra diamanter 

til drivtømmer.

Ifølge Mads Ziegler minder de nye Black 
Sun armbånd dig om frihed, livsglæde, 
autenticitet og en enkel livsform – værdier, 
der passer perfekt til den nordiske, uhøj-
tidelige mentalitet. Black Sun opfordrer 
direkte til at lege med mulighederne og 
med dine egne præferencer. Også materia-
lerne er uhøjtidelige – nok er der 14 karat 
guld og brillanter, men i den anden ende af 
skalaen er der simpelt drivtømmer. De små 
perler af træ koster otte kroner i udsalg. 

Det er formentlig det mest økonomiske 
smykke, vi til dato har bragt i bladet her! 
 Du kan vælge sterlingsølv eller 14 karat 
guld til din lås og sætte det sammen med 
safirer, rubiner og smaragder eller nogle af 
de andre flotte perler. 

Design selv
Vælg dit armbånds grundfarve og om 
låsen skal være i 14 karat guld eller sterling 
sølv. Dekorér armbåndet med få, nøje 

udvalgte beads, eller fyld det helt op i dit 
personlige mønster eller i en nonchalant, 
fri sammensætning.
 Du kan også vælge ét af Mads Zieglers 
egne bud på et smukt armbånd. De har 
hver især fået et navn, der refererer til 
eksotiske strande og surferens frie liv. Men 
udtrykket passer lige så smukt til et moder-
ne, boheme-inspireret look i skandinavisk, 
enkel stil, forlyder det. 
 madsziegler.dk

BLACK SUN 
har et helt unikt udtryk 
– ikke mindst i kraft 
af materialevalget. 
Du kan vælge sterling 
sølv eller 14 karat guld 
til din lås og sætte 
den sammen med 
drivtømmer i forskellige 
nuancer og tilføje  
safirer, rubiner og  
smaragder. Hvis du har 
lyst, er der også et led 
med de fineste brillanter 
og led i turkis, måne-
sten og onyx.

Mads Ziegler

1. Vælg først 
armbånd i rød eller 
sort nylon og med 
lås i sølv til 575,- 
eller i 14 karat guld 
til 2.700,-

2. Vælg perler efter ønske: 
14 kt guld 1.250,-
Guld m/brillanter 3.450,-
Rubin, safir, smaragd 350,-
Sølv, onyx og turkis 150,-
Drivtømmer 8,-

Du kan vælge 
armbånd i fire 
længder fra 
16,5 til 21 cm.

3. Eller vælg ét af de
allerede færdige arm-
bånd, sammensat af 
Mads Ziegler selv.

SURFERS POINT 
Sølv, rubin, pink 
månesten: 4.975,- 

SUPERTUBES 
14 karat guld, 
rubiner og 
drivtømmer
9.532,-

SPECIAL K
Sølv og drivtømmer
783,-

KILLER POINT
14 karat guld, smaragd, 
rubin, onyx og drivtømmer
7.212,-
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KOMPLIMENTER
I 31 år har Dyrberg/Kern 

leveret smykker til selvsikre 

og modebevidste kvinde, 

der forventer en ny kollektion 

hver sæson. Nu præsenterer 

brandet et nyt 

koncept, 

hvor 

du er 

din 

egen 

modekreateur 

og selv kan skifte 

look, når du vil.

Den nye linje går under navnet Compli-
ments by Dyrberg/Kern og er et twist & 
change princip, der muliggør endeløse 
sammensætninger af fingerringe, således 
at ringen ikke bare er en ring, men repræ-
senterer et utal af styling muligheder. 
Ringene har et indbygget gevind, så du 
nemt selv kan skrue nye toppings af og på.

Indbygget bæredygtighed
Dyrberg/Kern har i 31 år fulgt den gængse 
modebranches sæsonskift og derfor intro-
duceret nye kollektioner med designs pas-

sende til Spring/Summer og Autumn/
Winter. Firmaet har ikke planer om at 
ændre på dén strategi foreløbigt, men den 
indbyggede bæredygtighed i Compliments 
konceptet er dog heller ikke tilfældig:
 – Det bliver mere og mere tydeligt, at 
markedet er ved at være mættet med pro-
dukter, både i smykkebranchen og i tekstil-
branchen, og vi må derfor alle tage stilling 
til, hvordan vi vælger at imødekomme for-
brugerens nye krav. Compliments indehol-
der en bæredygtighed, der tillader smyk-
kerne at leve længere, idet du i teorien kun 

behøver én ring til flere looks og lejlighe-
der, og på den måde altså forlænge et 
smykkes brug og levetid, siger Henning 
Kern, direktør og medstifter af Dyrberg/
Kern.

Video, video...
For at sende konceptet godt ud over ram-
pen og bogstaveligt talt ind i rampelyset, 
har Dyrberg/Kern lavet en kampagnefilm, 
der skal sprede sig viralt.
 Videoen er med de to danske modeller 
Vanessa Sturh Ellegaard og Cecilie Hau-

Dyrberg/Kern

KAMPAGNEVIDEO
Model Vanessa Sturh 
Ellegaard medvirker 
i Compliments 
kampagnevideoen 
og i Dyrberg/Kerns 
reklamer sammen med 
kollega Cecile Haugaard. 
Videoen dukker op på 
YouTube ved en hurtig 
søgning på Compliments 
og Dyrberg/Kern.

COMPLIMENTS
Ringene er af stål med 
ion plettering af sølv, guld,  
rosa guld og Gun Metal.
Ringe med gevind 149,-
Toppings fra 299,- til 399,-
Spacerringe 149,-
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gaard, der under sjov og leg viser, hvordan 
du nemt skruer nye toppings af og på og 
viser forskellige styles. De synes i øvrigt 
ganske at overhøre Henning Kerns ord om, 
at man kunne nøjes med én ring... 
 – Vi ønsker med kampagnevideoen at 
nå et publikum, vi ikke tidligere har haft så 
nemt ved at nå og fastholde. Looket er 
frisk, ungt og naturligt og udtrykker en 
følelse af glæde, humor og venskab. 
Formålet med videoen er at få den til at gå 
viral, således at så mange som muligt får et 
indblik i Dyrberg/Kern anno 2016, fortæl-
ler Global Marketing Mana ger Pia Mia 
Fellah.
     Spredningen af videoen sker i sam-
arbejde med den digitale markedsfø-
ringsvirksomhed QuantAds, som skal 
seede filmen i adskillige lande. Kam-
pagnen er en ny  tænkning af business-

as-usual på flere måder end blot produkt-
siden, som Henning Kern ud trykker det. 
Compliments er allerede at finde i Dyrberg/
Kerns egne samt i ud  valgte smykkebutik-

ker landet over. 

 www.dyrbergkern.dk

Model og cand. merc. 
Cecilie Haugaard med 
hånden fuld af 
Compliments.

KOLLEKTIONEN
Både gevindringe og spacere 
kommer i tre forskellige designs 
og i fire størrelse. Dertil kommer 
en lang række toppings.  

 
 

W W W. S P I N N I N G J E W E L R Y. C O M 

F Ø L G  O S  P Å  I N S TA G R A M 
@ S P I N N I N G J E W E L R Y 

 

D E L  D I T  L O O K  P Å  

# R I N G _ M E 
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ET ALDELES 
LYKKELIGT STED
– Da jeg var 17 år, fandt jeg min vej. Det 
anede jeg selvfølgelig ikke på det tids-
punkt, men jeg blev forelsket i en ung 
guldsmed og endte med også at blive for-
elsket i et fag, et håndværk og nogle af 
naturens store undere som guld, diaman-
ter, turmaliner og perler.
 Sådan skrev Minna Lund på sin hjem-
meside for et par år siden om sit møde med 
guldsmedefaget. Da jeg for nyligt møder 
hende i hendes smukke og romantiske 
butik på Kompagnistræde i København, er 
det naturligt at spørge til, om de flotte ord 
stadig holder. Og det gør de; faktisk endnu 
mere. Minna har haft sit firma Milas 
Jewellery i over 21 år og befinder sig fort-
sat et helt aldeles lykkeligt sted i sit liv: I 
butikken og værkstedet i Kompagnistræde, 
i hjertet af København, i en stilfuld og deli-
kat indretning, omgivet af guld og ædel-

sten – gaver fra Gud og naturen –  i selskab 
med gode, trofaste medarbejdere og det 
vigtigste af det hele: I mødet med kunder-
ne:
 – Det fedeste er at få lov til at glæde 
andre. At røre andre, smiler Minna. For 
hvad er dét, der får nogen til at komme ind 
i butikken? Det er jo kærlighed! Dét, at de 
vil købe noget til glæde for en anden, dét 
er god energi.

Jeg er en guldring værd!
En del af Minnas opgave er ifølge hende at 
smitte med sin begejstring. At hjælpe kun-
den til at finde frem til det helt rigtige. Det 
kan være ham, hun kalder den følsomme 
mand, der køber gaver til sin kvinde. Men 
det bedste er, når en kvinde kommer ind 
og vil give sig selv en gave. 
 – Dét er mine favoritkunder! Kvinder 

Milas Jewellery

Milas Jewellery har 

eksisteret i 21 år. 

Bag firmaet står 

Minna Lund, der

i år har 25 års 

jubilæum som 

guldsmed.

I februar havde Minna Lund 25 års jubilæum som guldsmed. Her er hun ved at dekorere de fine udstil-
lingsvinduer i sin butik, centralt placeret i Københavns guldsmedemekka. Foto Martin Kaufmann.

Af Christian Schmidt. Smykkefoto Iben Kaufmann.

Vedhæng med 
ferskvandsperle 
og øsken i 18 kt. 
Eks kæde 750,-

Bon Mot vedhæng
i 18 kt, eks kæde:
1.500,-

BON MOT
Bon Mot betyder 
godt ord på fransk.  
Vælg mellem ord 
som Lykke, Trøst, 
Bjørnehjerte og 
mange flere eller 
få graveret dit eget 
ord på et blankt 
vedhæng.

Vedhæng 
med lilla 
ferskvandsperle. 
Øsken i 18 kt.  
Eks kæde 1.000,-

FLAKES
Samlering i sølv med to Flakes og en 18 kt guld 
kugle med 0,02 ct tw/vvs brillant. 2.500,-

FLAKES
Samlering i sølv med 
Flakes og 18 kt guldkugle 
med 0,02 ct tw/vvs brillant.

33 mm fjer i  
18 kt rosa guld. 
Eks kæde 2.600,-

26 mm fjer.
Sterling sølv.
Eks kæde 500,-

POCAHONTAS
44 mm fjer 
i 18 kt. Eks 
kæde 3.800,-

PERLEKÆDE
Halskæde med changerende perler og
rustik spirallås i guld med brillant.
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har svært ved at forkæle sig selv. De har det 
med at passe alle andre og tage vare på andres 
behov og synes ofte, det er et stort beløb at 
bruge på dem selv. Der er noget anti-Jante ved 
at sige til sig selv: Jeg er en guldring værd!

Gammeldags guldsmed
Minna betegner sig selv som guldsmed af den 
gammeldags slags. Det vil blandt andet sige, at 
hun også tager imod reparationer, forandringer 
og bestillingsarbejder, som det var almindeligt 
for guldsmedebutikker før i tiden. Alt hånd-
værk udføres på værkstedet, og der er ingen 
forstyrrende led mellem kunde og guldsmed.
 En anden facet af det gammeldags er at 
have lærlinge. Minna har haft cirka 11, én hvert 
andet år, og er selv taknemmelig for sin læretid 
hos Hermann Siersbøl:
 – Dét, er der var én, der ville dele sine evner 
med mig, betød meget. Og så blev jeg hos 
Siersbøl uddannet i produktion, hvilket jeg har 
stor glæde af idag, for det har lært mig at 
holde arbejdsgangen struktureret og tidsfor-
bruget effektivt, også når jeg laver unika.  

milasjewellery.dk

Minna Lund startede Milas Jewellery på  
Frederiksberg i 1995 og flyttede to år senere til de 
nuværende lokaler i Kompagnistræde i København: 
 – Min butik og mit værksted er centrum for mit 
daglige liv. Her møder jeg ind hver morgen, krammer 
de skønne unge damer, der arbejder sammen med 
mig, og nyder det hele! Foto Martin Kaufmann. 

MINNAS RÅD
For nogle år siden var Minna Lund igennem et hårdt forløb med brystkræft, hvor hun var helt afhængig 
af sine gode medarbejdere, der heldigvis førte butik og værksted sikkert videre undervejs. Minna vil 
derfor over for alle selvstændige guldsmede gerne slå et slag for vigtigheden af at tegne en god forsik-
ring i tide. Hun har selv måttet sande, at ingen forsikringsselskaber vil tegne en forsikring for dig, hvis 
du først én gang har været ramt af en dødelig sygdom. 

SAMLERINGE
Samleringe i guld, sølv og rosa guld.

Sølv samlering med suk rosa ferskvandsperle 
i 18 karat guld perleskål og lille guldkugle med 
0,01 ct tw/vvs brillant. 4.700,-

Oxyderet sølvring med rund facetteret onyx  
i perleskål med lille guldkugle med 0,01 ct  
tw/vvs brillant. 1.850,-

GRAVERET RING
Ring i rosa guld med 
brillanter og fine 
blomstergraveringer.

KULØRT HALSKÆDE
Guldkæde med turmaliner.

HALSKÆDE
Stort Flake guldvedhæng 
med brillanter.

SOLITAIRE
Ringen med 
den store sten.



Design: Traudel Toftegaard. Produceret i Danmark.
www.toftegaard.com

WESSELTON-serien er tilknyttet en bytteret.  
De kan inden for to år bytte Deres smykke til et nyt  
med en minimum 0,05 ct. større brillant mod kun at 

betale differencen mellem Deres oprindelige  
købspris og den større brillant.

Smykket til hende der fortjener det...

Find din nærmeste forhandler på scrouples.dk

Forgyldt sølv med syn. cubic zirconia
Ørepynt· 495,-Ring· 495,-Vedhæng· 495,-

SOMMER 2016

Find din nærmeste forhandler på scrouples.dk

Forgyldt sølv med syn. cubic zirconia
Ørepynt· 495,-Ring· 495,-Vedhæng· 495,-

SOMMER 2016
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KORALLERNES
    OVERDREV

Prisvindende designer 

og sølvsmed Lone Løvschal 

er klar med nye, farverige 

smykker i sin serie 

The Coral Collection, 

der har taget navn efter 

smykkernes organiske 

og korallignende 

strukturer.

Sidste år præsenterede Lone Løvschal 
koralkollektionens første runde af smykker, 
men der var langt mere at arbejde med, 
end hun i første omgang kunne nå, og hun 
er derfor fortsat i samme spor.
 – Ligesom koraller på havbunden er 
langsomtvoksende, har min seneste kol-
lektion også fået lov til langsomt at vokse 

videre på mit arbejdsbord, fortæller Lone, 
der fortsat har lyst til at udforske det  
organiske formsprog, der er blevet hendes 
kendetegn.
 – Vi har længe haft en tendens til at alt 
omkring os skal storme derudaf, men jeg 
nyder at fordybe mig i detaljerne og glæ-
der mig over, at smykkerne skal leve 

længe; ofte i flere generationer; så de må 
gerne tage tid at lave.
 Smykkerne tager udgangspunkt i den 
lille fatning der skal til for at holde en sten 
på plads i et smykke, således at stenen 
præsenteres bedst muligt. Fatningerne er 
gentaget i korallignende strukturer, der 
giver smykkerne et blødt, organisk og 

levende præg og distancerer dem fra den 
meget stringente struktur, som traditionelt 
præger juvellérarbejde.
 Kollektionen er denne gang hovedsag-
ligt i 18 karat guld og farvestrålende sten 
som safirer, tourmaliner, perler og diaman-
ter og kan ses i butikken Guldsmed på 
Gammel Mønt 37 i København. www.lonelovschal.com

Lone Løvschal

THE CORAL COLLECTION
Som juveler, der er tabt i havet, 
dalet ned gennem vandet og 
grebet af korallernes fingre, sidder 
tourmaliner, safirer, akvamariner, 
perler og diamanter.

Akvamarin
18 karat guld

Safir
18 karat guld

Månesten
18 karat guld

Tourmalin
925 sølv

Akvamarin
18 karat guld

Tourmalin
18 karat guld

Akvamarin
18 karat guld

Ring i 18 karat guld
uden sten

DESIGN URE SMYKKER — 4, 2016 DESIGN URE SMYKKER — 4, 2016
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40 ÅRS HÅNDVÆRK

Firmaet Melcher Copenhagen 

fejrer i år 40 års jubilæum: 

40 år med guld og sølv og 

ædelsten og med håndværket 

som det helt centrale.

Claus Melcher startede på sin attenårsdag 
i  lære hos Siersbøl på Amager og var 
udlært i 1972 på sin toogtyveårsdag. Efter 
et par år hos Georg Jensen, var der ifølge 
Claus nogen, der lokkede ham ud i det og 
sagde, at han sagtens kunne arbejde som 
selvstændig. Med gevinsten fra en tipsku-
pon som startkapital åbnede Claus og 
hustru Pia derfor så deres eget lille værk-
sted den 16. august i 1976 i en kælder på 
Egilsgade på Islands Brygge.
 Her har firmaet ligget siden, og famili-
ens liv med Pia som medhjælpende hustru 
 

og datteren Mette, der blot var ét år, har 
drejet sig om værkstedet, om guldsmede-
håndværket og om guld, sølv og diaman-
ter. 

Ry for kvalitet
Børnene legede ude i gården, lærlingene 
blev udlært på stribe og Melchers ry for det 
gode, solide håndværk bredte sig i bran-
chen. På værkstedet har Claus ikke alene 
lavet egne smykker men også hjulpet andre 
guldsmede med deres. Han har desuden 
sat sit kvalitetspræg på faget ved at være 

skuemester ved guldsmedenes svende-
prøver, som medlem af og formand 

for Handels  fore ningen for Guld- og 
sølvsmede og som sagkyndig for 

For brugerstyrelsen. For Claus 
er det håndværket, der er 

det centrale i faget:

– En gang var jeg med til alt det smarte, for 
eksempel at modellere smykker i bivoks, 
og i dag er tiden jo til at formgive alt på 
computer. Det har jeg også prøvet, men nu 
går jeg den modsatte vej. Jeg går tilbage til 
det oprindelige; at banke, file, hamre, 
vride, tygge i det! Det er den håndværks-
mæssige vej, den tunge vej. Man tager et 
stykke metal, og så bukker man det, og 
metallet gør dét, det gør – reagerer på sin 
egen måde – jeg snyder ikke metallet. At 
file i guld er for eksempel én ting og at file 
i sølv noget helt andet. Det giver en 
anden følelse for tingene, mere 
gammeldags, tilbage til 
rødderne. Mere indivi-
duelt til den kvin-
de, der skal 
bære smyk-
ket. 

POSTKORT FRA FORTIDEN
En ung Claus Melcher og hustru Pia titter 
ud af vinduerne på værkstedet på Islands 
Brygge i 1972. Lokalerne er idag en formue 
værd, vurderer Claus med et smil, alene  
af den grund at der er forsvundet talløse 
diamanter og andre ædelsten ned i furerne 
mellem gulv og væg.

Melcher Copenhagen

Siden 2005 har Mette 
Melcher været firmaets 
sælger og sidste år 
overtog hun ledelsen. 
Som Pia siger: – Hun 
bestemmer alligevel 
det hele.

Claus Melcher ved 
arbejdspulten i dag. 
Kærligheden til røgfarvede 
brilleglas er intakt...

Af Christian Schmidt. Foto Iben Kaufmann

melcher-jewellery.com

SIGNETRING 
Rund signetring 
med to garderringe. 
Pris fra 23.500,-

GULDRING
Glat guldring
uden dikkedarer.
Pris fra 9.800,-

DIAMANTRING
Med sten fra 20.000,-

SIGNETRING 
Firkantet guldring 
med brillanter med 
to garderringe. 
Pris fra 29.500,-

CHAMPAGNE 
Guldring med
champagnefarvet 
brillant. Pris fra 
35.000,-

KUGLERINGE 
Guldringe fra 
6.000,- pr stk. 

ARMRING
Guldarmring med hjerte
med forskellige sten.
Pris fra 45.000,-
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GULD
REBEKKA NOTKIN
Darling Øreclips i guld, 
jade og diamanter. 
Pris på forespørgsel.

JULIE SANDLAU
Prime ring i forgyldt 
sølv med zirkoner og 
grøn ametyst krystal.
Pris 1.300,-

JULIE SANDLAU
Prime øreringe i 
forgyldt sølv med 
zirkoner og grønne 
ametyst krystaller.
Pris 950,-

BLOSSOM 
COPENHAGEN
Agernlignende
øreringe i forgyldt 
sølv med røgkvarts. 
Pris 1.100,-

REBEKKA NOTKIN
Darling guldvedhæng
Pris 3.900,-

GHITA RING
Twister ringe i 14 karat guld 
med hvid kulturperle eller lys grå 
Tahitiperle og 0,05 ct. brillant. 
Pris 8.500,-

Guld til 
særlige stunder

RUBEN SVART
Armbånd i 18 karat guld med
60 brillanter i alt 0,36 ct. tw/vvs-vs
Pris 14.300,-
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GULD

HEIRING
Dreamcatcher – det nye 
vedhæng, som findes 
i tre størrelser, så de 
kan bruges alene eller 
kombineres med de 
populære Feather.  
Fås i sølv, forgyldt,  
oxyderet og rhodineret 
med eller uden brillant. 
Priser fra 595,-

VON LOTZBECK
Orbit guldring 
til 11.950,-

HEIRING
Dreamcatcher
og Feather. Natten er 
fyldt med både gode 
og dårlige drømme.
Din drømmefanger  
sørger for at fange de 
gode drømme, der 
kommer forbi, og brin-
ger dem ganske blidt 
langs fjeren videre til 
dig. De dårlige drømme 
bliver fanget i ringen 
og går i opløsning
ved første lys fra  
morgengry.

BY BIEHL
Love & Friendship
vedhæng i forgyldt sølv. 
Pris 1.780,-

Drømme,
venskaber & 
selvforkælelse

Fås i sølv, sort 
rhordineret og forgyldt 
sølv. Priser pr del: 
Sølv 195,- 
Sort rhodineret 225,-   
Forgyldt 250,-

SCROUPLES
SoHo er ny trendy kollektion fra 
Scrouples i et enkelt og råt design, der 
består af halskæder, øreringe og ringe. 

ann-nye-2.indd   2 11/05/16   13.24
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ROSA TID

TOMMY HILFIGER
Model 1781671
Dameur i rosaguld
dublé. 1.595,-

KENNETH COLE
Model KC10021104    
Flot dameur med lækre 
detaljer i sten og 
gennemsigtig urskive.
Pris 1.200,-

FOSSIL
Model ES3284 
i rosa og sten-look.
Pris 995,-

BERING
Model 11927-366. Rosa meshlænke, safirglas
og Swarovski sten. Pris 1.199,-

FESTINA
Festina byder på masser af flotte nyheder til pigerne. Alle modellerne fås i flere  
forskellige farver. Fra venstre F16960/1, F16937/2 og F16943/1, fra 1.398,-

7 ure til sol, sommer
og solbrændt hud

Er dine kunder glade for fl otte smykker? Det er vi også. 
Vi synes tilmed at alle skal kunne bære fl otte smykker uden at være urolig for nikkel, cadmium, bly og andre uhensigts-
mæssige stoffer. Derfor fi ndes Blomdahl medicinsk ørepiercing og hudvenlige smykker, udviklet i samråd med hudlæger. 

HUDVENLIGE SMYKKER 
for den bevidste kvinde, der tænker på sin hud og sit helbred

www.blomdahl.dk
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COOL TID

BERING
Model 11927-307 fra
Classic Collection.
Rustfrit stål og smidig 
meshlænke. Safirglas
og Swarovski sten. 
Pris 1.499,-

FESTINA
Model F6846
Automatik serie 
med glasbagkasser. 
Fås mange varianter. 
Fra 2.298,-

KENNETH COLE
Model 10027199
Og Kenneth Cole har 
kig til urværk i dette 
automatik ur med 
glasbagside, skelleteret 
urværk og lækker 
læderrem. Pris 1.650,-

HUGO BOSS
Forårets store nyhed fra 
BOSS Black watches er 
deres Yachting Timer, 
her med limegrønne 
detaljer. Pris 3.995,-

ZENO WATCH BASEL
Model 6750Q-a1
Swiss Made quartz  
ur med safirglas.
Pris 2.295,-

5 ure til 
kølige 

statements

www.cphjws.dk

19 - 21 August 2016 in Copenhagen

The Nordic Link Of Luxury Business



DESIGN URE SMYKKER — 4, 2016

44

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

GLAM

SCROUPLES
Forgyldte sølvdråber 
med syntetiske cubic zirconia. 
Vedhæng 495,-
Ørepynt 495,-
Ring 495,-

SPIRIT ICONS
Gaia ringe i sølv, 
forgyldt, rosaforgyldt 
eller sort, med cubic 
zirkonia. Pris 1.300,-
Pris sølv 1.000,-

SAN JEWELLERY
Sølvarmbånd med 
magnetlås fås i mange 
farvekombinationer. 
Pris 1.250,-

SAN JEWELLERY
Sølvarmbånd med magnetlås 
og glitterklugle. Mange 
farvekombinationer. 
Pris 1.650,-

SIF JAKOBS
Panzano ørestikker 
i rosaforgyldt sølv 
med hvide zirkonia. 
Pris 1.299,-

SIF JAKOBS
Fucino bangle i sterling sølv 
og sorte zirkonia. Pris 1.999,-

SPIRIT ICONS
Opium ringe i sølv, 
forgyldt, rosaforgyldt 
eller sort, med cubic 
zirkonia. Pris 595,-

Æstetiske former 
møder 

glitter & glimmer

Imagine a million different rings within the reach of  your fingertips.  
DYRBERGKERN.COM/COMPLIMENTS

You are unique.
Your jewellery should be too

Design ure smykker_Compliments_210x297.indd   1 25-04-2016   11:45:18
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SØLV
LUND COPENHAGEN
Daisy ombytningsserie 
i rød- eller hvidguld
Ring fra 0,05 ct 
fra 6.795,-

Daisy vedhæng 
fra 0,05 ct 
fra 4.500,-

STØVRING DESIGN
Tre studenterhuer i sterling 
sølv. Hvid, rød og blå, de to 
sidstnævnte med blyfri emalje. 
Pris 495,-

BLOSSOM 
COPENHAGEN
Lille elefant i sølv.
Pris 975,-

RABINOVICH
Sommerlige løvfrøer
i sterling sølv med
en stor månesten i 
midten. Pris 950,-

Til studiner, prinsesser
og kvinden i dit liv

RABINOVICH
Sølvfrøer og månesten 
i ørene. Pris 895,-

Since 2005

Annoncering i 2016
Nr.  Udkommer Frist for annoncer

5. Medio august 1.  august
6. Ultimo september 6.  september 
7. Ultimo oktober 6.  oktober
8. Ultimo november 7.  november

Kontakt Henrik Westerlund 
på hw@designuresmykker.dk

DESIGN URE SMYKKER — 4, 2016

Guldsmedværksted /
smykkebutik

111m2 eksklusiv indretning 

klar til indflytning i Nyborg

Har eksisteret siden 1987.

SIKRING:

Alarmanlæg

Panserruder

Gitter

Panserboks

Henvendelse til Heinitz Leth

Mailadr.: heinitzleth@gmail.com

Tlf. 65302326

Daisy ørestikker 
fra 0,06 ct
fra 5.900,-
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KULØR

KRANZ & ZIEGLER
Marmor har længe været det hotteste 
i boligmoden, og nu lancerer Kranz & 
Ziegler et smykkesæt i grøn marmor 
kombineret med rosaforgyldt sølv. 

GHITA RING
Bølge ring i oxyderet 
sølv med guld og rød 
koral. Pris 8.500,-

NORDKANT
Også Nordkant supplerer deres 
porcelænssmykker med marmor; 
her Marvel Marble ringe i marmor 
og sterling sølv til 359,-

Farver på 
smykkerne;

fra marmor 
til melamin

GHITA RING
Bølge ring i oxyderet 
sølv med guld og hvid 
perle. Pris 5.500,-

BAKS
Skyblue halskæde
med fem led blå 
melamin på silkesnor.
Pris 425,-

Rosaforgyldt 
ring med grøn 
marmor: 795,-

Rosaforgyldt halskæde 
med grøn marmor: 895,-

Armring med grøn 
marmor: 1.200,-



DESIGN URE SMYKKER — 4, 2016

50

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

SPECIAL
Nogle guldsmede benytter sig af flere og større diamanter;

andre designere går derimod helt egne veje for at vække opsigt 

med nogle af branchens mere specielle kreationer...

Fingersmykkerne med drabelige negle i stål med 
gunmetal plet hedder Gothic Nail Claw Rings og et 
sæt af fem sælges for 38 dollars. Du kan selv vælge 
farve på de indfattede sten af tjekkisk glas.

Gotisk drama
Amerikanske Emily Sullivan laver storslåede 
gotiske smykker – negleringe, klør, rustninge 
og hovedtøj – til personligheder som Courtney 
Love, Whoopi Goldberg, Kat von D og Margaret 
Cho. Smykkerne er håndlavede, og Emilys 
firma hedder Raven Eve Gothic Jewelry. 

Herunder er det halssmykket Sacred Heart 
Statement Harness Bib fra Raven Eve Gothic 
Jewelry til 195 dollars. BHen følger ikke med,  
men er måske heller ikke nødvendig.

Da min søn var lille, fandt han på sin 
egen vittighed om læreren, der spørger 
klassen: Hvad er to plus to? Hvortil den 
kvikke elev svarer: Det er special.
 Netop special er, hvad smykkerne her 
på siden er. Ting, man ikke så let finder i 
danske guldsmedebutikker, men i stedet 
skal opstøve på udenlandske web  sites.

Whoopi
Til Oscaruddelingerne i februar i år blev 
Whoopi Goldberg set med et stort hånd-
smykke. Det hedder Kraken og er skabt 
af den tyrkiske smykkedesigner Sevan 
Bıçakçı. Blæk spruttesmykket markerede 
25 året for Whoopis Oscar for Best 
Supporting Actress for rollen som mediet 
Oda Mae Brown i filmen Ghost fra 1991.

Kraken er en del af 
Bıçakçıs kollektion 
med South Sea perler, 
inspireret af Jules Vernes 
En verdensomsejling 
under havet. Kraken er et 
formodet stort søuhyre, 
som nogle hævder at 
have set ud for Norges og 
Nordamerikas kyster og 
som også optræder i Jules 
Vernes klassiker om 
Nautilus. Om Whoopi er 
sluppet ud af dens greb 
igen, vides ikke... 

Smykkevest
Den luftige sommervest hedder Jeweled Vest 
og er fra firmaet Nz Gifts and More. Vi fandt 
den på sitet storenvy.com til 75,50 dollars.

Minerva øresmykke af messing fra 
Raven Eve Gothic Jewelry til 42 dollars.

Af Christian Schmidt Enjoy  
the power  
of passion




