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FORSIDE
Skagen
Hybrid Smartwatch

SAMLINGSPUNKT
New Nordic Jewellery & Watch Show står for døren, og bladet her 
rummer et lille udpluk af de mange udstillere, og hvad de har at byde 
på. Messen peger naturligt nok fremad med sine mange nyheder, men 
den er også en slags status over branchen lige nu. På den måde kan 
man sige, at messen samler for- og fremtid – på samme vis som en 
række smykke- og urfirmaer har kastet et kig bagud, inden de bevæ-
gede sig fremad. Ruben Svart fejrer 30 års jubilæum og har i den 
anledning samlet ældre og yngre designs i en ny MasterCollection. 
Andre smykkehuse med lang historie er Lund Copenhagen og Siersbøl, 
der begge relancerer ældre tiders succeser samt skaber nyt design i 
retrostil. Historien har også pustet studerende fra EUC Lillebælt i nak-
ken, da de under studieophold i Norge blev sat til at blæse bolle som 
en del af et filigrankursus, hvor nævnte boller blev til sølvspænder på 
de norske folkedragter. Morten Priisholm har leget med den agtvær-
dige, gamle reversnål, som kan siges i hans udformning at have fået et 
solidt spark fremad. Og Følsgaard har støvet de gamle vikingers pejl-
skive af og brugt den til at skabe anderledes, nutidige smykker. Blandt 
urene kan nævnes det franske firma René Mouris, der på New Nordic 
søger forhandlere i Scandinavien; alle modellerne tager udgangspunkt 
i René Mouris’ originale skitser tilbage fra 70erne.
 New Nordic i sig selv er også et slags samlingspunkt; de to tidligere 
messer CPHJWS og Design Ure Smykker Messen er blevet til én. Hvor 
der før var flere spor, er hele branchen nu samlet på én dato og ét sted, 
og med alle kræfter arbejdende fremad. En lang række sponsorer har 
støttet op om de mange forskellige aktiviteter som Brand New, Nordisk 
Mesterskab i Guld, guldsmedebranchens årlige priser samt ikke mindst 
Nordic Night – festmiddagen på Hotel Radisson lørdag den 26. august.
 Du kan stadig nå at tilmelde dig middagen. Du kan også nå at  sikre 
dig dine adgangskort til messen. Og hvis du er hurtig, kan du liiiige nå 
at booke én af de allersidste stande... Vel mødt til New Nordic!

CHRISTINA Jewelry & Watches har i løbet af de seneste år 
fem-doblet sin omsætning i Danmark og er i dag et af de største 
og væsentligste brands på  markedet. 

Vi er glade og stolte over, at vores partnere har haft succes 
med vores produkter. Vores succes er deres succes. Den fælles 
opskrift og kurs kan de få steder, hvor der fortsat er huller i 
distributionen, deles med flere partnere. Derfor denne frække 
men oprigtige opfordring til din butik: I want you - ring for en 
personlig snak.

Med kærlig hilsen

Christina Hembo

Christina Watches / www.christinawatches.dk

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

I WANT YOU
Hist & pist er der stadig plads til flere i 

den succesrige CHRISTINA-familie. 

Nyhed fra Dana Ure
Kontakt Joakim for mere information

Tlf. 75 65 43 00
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NORDIC NIGHT
I august måned samles hele branchen ikke blot til den nye messe New Nordic, men for mange 

måske med lige så stor interesse til et brag af en festmiddag — den velklingende Nordic Night.

Der er tradition for at feste, når branchen 
samles. Mange ses kun én gang om året, 
nemlig når der afholdes messe, og der er 
naturligvis meget at tale om med både 
gamle og nye bekendte.
 Arrangørerne bag New Nordic har der-
for sat alle sejl til for at skabe en festmid-
dag for både udstillere og besøgende, hvor 
der er de bedste betingelser for en glad 
aften og for måske at uddybe nogle af de 
kontakter, man har fået i løbet af dagen. I 
skrivende stund er der over 200 tilmeldte.  

Sponsorater bag
Nordic Night støttes af messens guld- og 
sølvsponsorer Scrouples, Nor dahl Ander-
sen, Aktiv Guld, Ruben Svart, Frits Petersen, 
Jarnes, Heiring, Garmin og Guldsmede-
branchens Leveran dørforening. Disse fir-
maers sponsorater betyder blandt andet, at 
der er vin ad libitum til den tre-retters 
menu, fri bar efter middagen samt at 
underholdningen forestås af konferencier 
Michael Carøe og band.

Pris-regn
Ud over at spille op til dans vil Michael 
Carøe guide os gennem uddelingen af en 
række priser, blandt andet Brand New 
Award of the Year 2017 samt fem priser, 
der gives af Guldsmedefagets Fællesråd. 
 Årets fem Brand New deltagere er 
Bendix Copenhagen, Jewells for a Reason, 
Maiken Pade, Me Mori, Mermaid Stories 
og Vejrhøj.
 

Stem på branchens bedste
De nominerede er fundet ved, at juryen har 
udvalgt tre i hver kategori blandt de mange 
indstillede navne. Gå ind på https://da.sur-
veymonkey.com/r/Branchensbedste2017 
og afgiv din stemme senest 23. august.
• Årets Butik: Christinas Guld & Sølv i 

Holbæk, Vibholm Guld og Sølv og 
Guldsmed Norup i Viborg. Sponsor: EM 
Interieur.

• Årets Ildsjæl: Marianne Mølgaard fra 
Marianne Mølgaard, Henrik Westerlund 
fra Design Ure Smykker og Lone 
Christensen fra Aktiv Guld. Sponsor: 
Guld- og Sølvvarefabrikant fore ningen

• Årets Medarbejder: Mette Hyldig 
Nielsen fra Marry & Me, Winnie Kaxe 
Kold fra Nordahl Andersen og Hanne 
Eskildsen fra Mads Ziegler. Sponsor: 
Guldsmedefagets Fællesråd.

• Årets Leverandør: Torben Skov Pearls, 
WE:DI:RE og Aagaard/Kranz & Ziegler. 
Sponsor: HDI Forsikring.

• Årets Nor diske Brand: By Birdie, Joanli 
Nor og Ole Lynggaard Copenhagen. 
Sponsor: Nord-Fair.

Wall of Fame
Ved ankomsten til Nordic Night kan du 
forvente at blive skudt på den røde løber af 
fotograf Iben Kaufmann, der foreviger alle 
gæster til New Nordic Wall of Fame. 
 

Nordic Night afholdes lørdag 
den 26. august 2017 kl. 19.00 
på Hotel Radisson Blu. Billetter 
bestilles hos dorte@nord-fair.dk.
 
Læs mere på newnordicshow.dk

New Nordic

Master of ceremonies 
Michael Carøe optræder 
med sit band.

Christina Watches / www.christinawatches.dk

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

LÆDERARMBÅND
MED CHARMS
CHRISTINA charms er håndlavede i ægte 925 
sterling sølv og ægte ædelsten - Priser fra 149,-



w w w.c h r i s t i n awa tc h e s .d k
Christina Watches / www.christinawatches.dk

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

SØLVARMBÅND
MED CHARMS
CHRISTINA charms er håndlavede i ægte 925 

sterlingsølv og ægte ædelsten - priser fra 99,-
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FORSYNINGSLINJEN

UK PRESSE
PÅ MESSEN
Professional Jeweller 

besøger New Nordic på jagt 

efter de næste, store, 

danske smykkebrands.

Sheni Sampson fra Englands førende 
B2B-smykkemagasin, Profes sional 
Jewel  ler, har varslet sin ankomst til 
New Nordic i august. Sheni Sampson 
er commercial manager hos Profess-
ional Jeweller, og han fortæller ligeud, 
at det engelske magasin sender et 
team til den skandinaviske messe  med 
ét helt bestemt formål for øje: At finde 
de næste store, danske navne, der kan 
slå igennem i England.

Engelsk kærlighedsaffære
Sheni refererer til flere danske firmaer, 
blandt andre Sif Jakobs Jewellery, som 
klarer sig rigtig godt på det engelske 
marked, og med hvem Professional 
Jeweller har haft tætte og omfattende 
samarbejder over de seneste par år, for 
at hjælpe de respektive brands med at 
profilere sig over for forhandlere og 
forbrugere. 
 – Disse brands præsterer exceptio-
nelt godt, eftersom den engelske  
kærlighedsaffære til skandinaviske 
smyk ker ikke synes at ville tage nogen 
ende, siger Sheni med et smil.
 – Vi ser frem til at møde de danske 
smykkerfirmaer på messen og for sam-
men med holdet bag New Nordic at se, 
hvad vi kan gøre for at knytte endnu 
tættere relationer til England. 

På New Nordic præsenterer Ravstedhus en række nye værktøjer som ergonomiske tæn-
ger, korpusjern, udhuggesæt med hjerter og stjerner foruden et stort udvalg af sten, per-
ler, halvfabrikata, færdige smykker samt udstillingsdisplay og æsker.  ravstedhus.dk

Nye tænger fra Tronex:
Tronex laver præcisionsværktøjer 
i ypperste kvalitet. Tængerne har 
et ergonomisk greb og ligger 
perfekt i hånden.

Nyt formværktøj som 
korpusjern med forskellige 
profiler, sinusrigler og 
miniambolte.

Udhuggesæt med fem stempler.
Hjerte, stjerne, oval rund eller 
firkantet. Kan udhugge op til 
0,8 mm plader.

Sten og perler: Rå ametyst, 
turmalin og grøn granat i 
størrelser fra 8 til 10 mm.

Halvfabrikata i Argentiumsølv, 
nye mellemstykker i sterlingsølv 
eller rosaforgyldt med zirkonia.

Ravstedhus

Professional
Jeweller 
holder et 
vågent øje 
med det 
danske 
smykkemarked
for de engelske
smykkebutikker.
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RÅT OG ELEGANT
Rene kanter i eg 

og aluminium møder 

pastel med guldfarvede 

blomster. Jarnes’ bud på 

årets trend er råt og nordisk, 

inspireret af skandinavisk 

design og naturen.

Trenden kan ses i to nye æskekollektio-
ner, The Scandinavians og Innova Flowers, 
samt i displaysystemet Architecture System; 
alt sammen fremstillet hos Jarnes selv i 
Nordjylland. 

Sommerens glæde 
Med den nye Innova Flowers kollek tion 
genskaber Jarnes sommerens glæde. 
Kollek tionen består af tre æsker, dekoreret 
med blomstermotiver i guld.  
 – Innova har det helt rigtige touch af 
råhed, renhed og sødme i materialevalg 
kombineret med de skønneste, feminine 
gulddekorationer, lyder det fra firmaet. 
Æskerne kommer i klassisk sort, elegant 
champagnefarve og sart mintgrøn.

Ud i naturen  
Architecture System er Jarnes’ nye display-
system, som er dansk produceret i holdbart 
egetræ. 
 – Årets trend inden for indretning både 
på messer, i butikker og i private hjem er 
det rå og industrielle look, hvilket har  
inspireret til Architecture System, så natu-
ren bringes ind i udstillingen, fortæller 
Jarnes. 
 Displaysystemet er designet til at være 
superenkelt og give dybde og kant og sam-
tidig give uendelige muligheder for sam-
mensætninger:
 – Hvad enten, du ønsker en høj eller lav 
udstilling, kan Architecture System bygges 
efter alle dimensioner. Vi har gjort det 
nemt og tilbyder en samlet pakke, hvor du 
senere kan tilføje flere elementer.

Rå og elegant
Æskeserien The Scandina vi ans er en rå og 
elegant kombination af ubehandlet egetræ 
og aluminium, lavet med sans for den 
håndværksmæssige kvalitet og den fine 
detalje. Serien viser det rene, nordiske 
design, når det er bedst. Serien fås som 
standard i tre størrelser, men kan også 
leveres i andre mål. Til serien hører også et 
podie med overflade i mørkt læder. 

jarnes.dk

INNOVA FLOWERS
Med Innova får du en fleksibel kartonæske i dansk kvalitet, som 
er designet til at passe til et bredt udvalg af smykketyper. Der er 
foreløbigt tre formater, tre farver og tre blomstermotiver og  
serien vil løbende blive opdateret med nye design, ligesom der 
naturligvis er plads til dit logo.

ARCHITECTURE
I sortimentet findes der Cubes, Walls og Podiums, hvert produkt 
har sin funktion og sammen skaber de et arkitektonisk display. 
Med sin neutrale farve passer egetræet godt sammen med 
smykker og ure i alle farver. 

THE SCANDINAVIANS
Råt egetræ med slanke aluminiumslister 
giver solide, eksklusive æsker til de helt 
særlige smykker og ure.

Jarnes

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

RINGE MED
ÆGTE ÆDELSTEN

CHRISTINA ringe er håndlavede i ægte 925 
sterlingsølv og ægte ædelsten - priser fra 199,-

Christina Watches / www.christinawatches.dk

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306



Christina Watches / www.christinawatches.dk

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

CHRISTINA 
COLLECT

Vælg dit CHRISTINA Collect-ur fra 995,- og design 
dit eget smykke-ur der viser tiden.
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PEJLSKIVEN

Vikingerne brugte pejlskiven til at navigere på deres 

rejser til Grønland og Amerika. Nu er pejlskiven blevet 

til en smykkeserie af Følsgaard Design.

Smykkerne i Følsgaards Viking kollektion 
tager os med på vikingernes rejser, over 
Nordsøen til Grønland og videre over 
Atlanten til Vinlandet i Amerika. Centralt i 
serien er pejlskiven – en skive oprindeligt 
lavet af træ eller sandsten med stjernefor-
mede takker rundt i kanten, som vikinger-
ne brugte til at navigere efter. Der er fun-
det ganske få pejlskiver, den ældste er fra 
cirka år 1000, hvor Erik den Røde var bosat 
på Grønland. Den er fundet i Narsarsuaq, 
det tidligere Østerbygden, hvor nordboer-
ne holdt til.

Strid om den halve skive
De fundne pejlskiver er alle halve cirkler og 
bemærkelsesværdige ved, at den ene del er 
mere fremskudt end den anden. Ikke desto 
mindre har historikere livligt hævdet, at de 
oprindeligt har været hele cirkler uden dog 
at kunne forklare, hvordan skiven skulle 
bruges. Erik Torpegaard har i 2003 overbe-
visende argumenteret for, at pejlskiven er 
intakt med sin halve cirkel, og at også de 
forskudte kanter er bevidst og helt afgø-
rende for skivens anvendelse. Ved at lægge 
pejlskiven ud i solen, så den fremskudte 

kant flugter med sollyset (peger mod 
solen), viste Torpegaard, hvordan skyggen 
af den indre cirkel falder på den tilbage-
trukne kant samt i de stjerneformede hak-
ker og meget præcist angiver den længde- 
og breddegrad, man befinder sig på ved en 
given årstid. Pejlskiverne har været afmær-
ket ud fra en bestemt hjemstavn, fx Øster-
bygd, som man har rejst i forhold til, og har 
desuden været markeret med de kendte 
rejsemål, fx Vinlandet, man kunne afstikke 
kursen efter. 
 foelsgaarddesign.dk

Følsgaard Designs pejlskive i sterlingsølv er lavet som en tro replika 
af vikingernes pejlskive. Ørestikker 1.099,- pr par. Foto: Ida Schmidt.

VIKING PEJLSKIVE 
Halskædevedhæng 
Pris 599,- (eks kæde)

Pejlskive 
Ørehængere 
med peridoter. 
Pris 1.199,- 
pr par

Følsgaard Design

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017



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

14kt 
 Nature Lovers

Deja-vu



VELKOMMEN TIL STAND H-036

Nu fi ndes der en helt ny smykkekollektion 
– armbånd, halskæder og ringe – 
som matcher dine favoritøreringe fra 
hudvenlige Blomdahl.

Smykker du kan have på hver eneste dag, 
både til hverdag og fest. Tidlig som sent, 
på arbejde eller hjemme. Altid. 
Smykker som let bliver dine nye favoritter. 
Smykker der aldrig er i vejen, aldrig for 
meget. Altid det rigtige. Flotte smykker der 
bæres tæt ind mod huden hver dag, 
uden at skulle bekymre sig om din hud 
eller dit helbred.

Smykker udviklet i samråd med hudlæger. 
For you, with care.



DESIGN URE SMYKKER — 5, 2017

16

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

NORDLYS & ALPER
Melcher Copenhagen har indtil nu mest været kendt for egne, flotte smykker og som forhandler 

af italienske Nomination. Men nu bryder firmaet en tærskel og introducerer det schweiziske 

kvalitetsur Traser Swiss H3, hvis nyeste model er Aurora.

Polarlys er et af naturens mest impone-
rede lysshows. Det latinske navn er aurora, 
og fænomenet finder sted ved begge 
poler, men herhjemme er det nok mest 
kendt som nordlys.
 Det nye Aurora GMT fra Traser Swiss 
H3 Watches har taget navn efter lyset, for 
at markere urmærkets særlige status inden 
for selvlysende ure. 

Auroras urskive ikke blot lyser i mørket, 
men skifter også farve, idet uret benytter 
to forskellige fosforiserende teknikker; dels 
firmaets egen, patenterede, in-house-tek-
nik kaldet Trigalight og dels den alminde-
ligt anvendte Super lumi nova. Når mørket 
begynder at falde på, ulmer Super-
luminovas grønne lys på den øverste halv-

del af 24-timers cirklen midt på 

urskiven sammen med tallene 12, 9 og 6 
og langs kanten af glasset hele vejen rundt. 
Bliver det endnu mørkere, falmer disse 
markeringer, og den anden teknik, Triga-
light, tager over med isblåt, grønt og gult i 
hårfine indeks og på viserne. Triga light 
fortsætter med at lyse i fuldstændig mørke 
og helt uden energikilde.  
 www.melcher-copenhagen.dk

Melcher-familien har også en mere per-
sonlig interesse i Traser Swiss H3 urene, 
idet en af familiens venner er ekstremløbe-
ren Renni Jaqué, der har sat sig for at løbe 
op og ned af Alpe d’Huez otte gange i 
træk. Det er bjerget, der er berygtet fra 
Tour de France, og løbeturen vil samlet 

andrage 230 km. Ifølge Renni svarer det i 
højdemeter til at løbe op ad Mount Everest. 
Renni er i øjeblikket i hård træning, og du 
kan følge hans anstrengelser på www.ren-
nijaque.dk. Selve løbet er planlagt til sep-
tember måned, og hele projektet er muligt, 
fordi han bliver sponseret af netop Traser.

TRASER SWISS H3
Model P59 Aurora GMT
42 mm stål og safirglas.
24 timer (sekundær zone)
og dato. Stållænke eller  
midnatsblå læderrem.

Aurora GMT benytter to selvlysende teknikker, så urskiven gløder med forskelligt 
lys afhængigt af, hvor mørkt det er. I midten ses Superluminova og Trigalight i 
mørke og til højre Trigalight alene.

SPONSERER EKSTREMLØBER

Trigalight virker ved at hårfine glasrør males på 
indersiden med et tyndt lag fosforiserende pul-
ver. Røret fyldes derefter med en anelse tritium 
gas og forsegles. Så snart fosforpulveret udsættes 
for elektronerne i tritiumgassen, begynder det at 
udsende lys, der er synligt i komplet mørke.

Melcher Copenhagen

For Renni er løbet 
en måde at samle 
ind til Demens
forening en, blandt 
andet til støtte for 
sin egen far, der 
        er ramt.

 
RO ER ET DANSK SMYKKEBRAND GRUNDLAGT AF  

DESIGNER HELLE LEIBERG NISSEN. 

Alle smykker fra Ro er håndlavet i 18 karat rød- og 
hvidguld. Sat med ædelsten og diamanter.

rocopenhagen.com    |     @rocopenhagen 

ROYAL RING MED DOTS
18 karat  |  Brill.0.003ct TW.VS

Vejledende pris: 7.500 kr.

ROYAL RING
18 karat  |  Brill.0.003ct TW.VS

Vejledende pris: 6.500 kr.

297x210_Ro_DesignUreSmykker.indd   1 29/06/2017   09.58
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Vil du gerne have at dine smykker
fremstår så smukt som muligt?
Få en snak om professionel smykkefotografering

I år kan du møde mig på New Nordic. Kom forbi min stand 108 og bliv klogere på
smykkefotografering. På standen vil du også kunne se et udpluk af mit fotoarbejde – fra små 

smykkedesignere til store museumsudstillinger som fx. Georg Jensen, Kronjuvelerne og
Fabergé. Samt Prins Henriks store samling af orientalsk jadekunst på Koldinghus: Himmelsten.

Besøg også www.ibenkaufmann.dk for at se mere.

Jeg glæder mig til at se dig på messen.

STAND
108

Messe_01.indd   1 16/07/2017   09.48
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FRANSK LUKSUS

René Mouris er parisisk, og det er ikke til 
at tage fejl af. Med iscenesættelser foran 
Eiffeltårnet og Louvre har urmærket tyde-
ligt markeret sig geografisk. Frankrig er 
sammen med Italien de to europæiske 
lande, der for tiden sender flest turister til 
Danmark (måske kan man ligefrem tale om 
franske dannefile...). Måske derfor har det 
franske urmærke fået øje på Danmark og 

sat sig for at komme ind på det skandina-
viske marked. I første omgang foregår det 
på New Nordic, hvor René Mouris har egen 
stand.
 
Komplet kollektion
René Mouris er et allround urbrand, med et 
omfattende katalog inden for stort set alle 
genrer: Der er både feminine romantikere, 

avancerede mekaniske ure, klassiske dress-
ure, lækre rejseure og eksplusive sportsure. 
Prismæssigt placerer fimaet sig i det brede 
affordable luxury-segment. Nyeste kollek-
tion er L’Emporter – en serie minimalistiske 
og klassisk franske designure. 
 
Kontakt salgsmanager Miguel Pereira 
på miguel@renemouris.fr.

RENÉ MOURIS
René Javier Mouris lærte urmagerhåndværket i Schweiz i 1960erne; en tid, hvor nye teknikker og eksperimentering skubbede 
til grænserne for mekaniske ure. Renés far er fransk, men hans mor stammer fra Mellemamerika. En rejse til Mexico for at 
opsøge sine latinamerikanske rødder førte ikke kun til mødet med sit livs kærlighed og senere kone, men også til opdagelsen af 
sit eget designtalent. I 1975 begyndte René at tegne skitser af sine idéer, men førte ikke nogen af dem ud i livet. Det vil sige, 
indtil en snefyldt nat i Besançon i 2006. Den aften faldt René i snak med iværksætteren M. Javaid, som blev smittet af Renés 
passion for ure og tilbød ham at føre drøm til virkelighed. Samme år så de første René Mouris ure dagens lys, baseret på Renés 
tegninger helt tilbage fra 1975.

René Mouris
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Direkte fra de 

brede boulevarder 

i Paris tager et 

stort fransk urmærke 

skridtet til det 

skandinaviske 

marked på 

New Nordic.

L’EMPORTER
Rene Mouris’ nyeste kollektion 
hedder L’Emporter og er klassisk 
enkelt design med Swiss quartzværk 
og blot 7 mm høje.

AMBASSADOR
Et andet klassisk kollektion fra 
Rene Mouris er Ambassador på 44 mm 
med japansk værk og kraftig læderrem. 
Her model 80103RM4.

L’EMPORTER
41 mm stål med
PDV, Swiss værk
og læderrem. Model
80104LE003 og 
80104LE005.

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017
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ÅNDEN FORTSÆTTER

Spirit Icons fortsætter deres rejse fra en unik idé til et komplet smykkebrand.

Blandt nyhederne er kombinationer af guld, oxyderet og sølv.

Da Tim & Daniel Christensen startede 
Spirit Icons var konceptet et universelt 
smykkesystem, hvor du selv kunne skabe 
dit personlige udtryk. Det personlige udtryk 
er bibevaret igennem deres smykkekollek-

tion, som i dag omfatter en smuk tidløs 
sølvkollektion i fire farver, med unikke 
kom  binationsmuligheder inden for ringe, 
ørepynt, halskæder og armbånd. Det er 
fortsat Tim og Daniel, der designer kollek-

tionerne, og på New Nordic Show i Bella 
Center præsentere de efterårets spæn-
dende nyheder, samt deres nye tiltag, som 
er en elegant kollektion i 14 kt guld og 
brillanter.   www.spiriticons.dk

Spirit Icons

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

TASTE 
Kreol. Fås i to 
størrelser: Lille 795, 
Stor 995,

LOVE 
Ringe i sølv
595,

Ring med ferskvandsperle 6-6,5mm, sølv, Vejl. pris kr. 595,-
Collier med ferskvandsperle 4-4,5mm 44,5cm, sølv, Vejl. pris kr. 1.050,-

Ørehænger med ferskvandsperle 3-3,5mm, sølv, Vejl. pris kr. 250,-
NB! Visse dele føres også i 8 karat rødguld



GARMIN FĒNIX® 5

©
2017 G

arm
in Ltd. or its subsidiaries

GARMIN FĒNIX® 5
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I NYMÅNENS SKÆR
Dulong Fine Jewellery 

lancerer nyheder til 

fire af sine kollektioner: 

Luna, Future, Curve 

og Delphis.

Den foranderlige og dragende nattehim-
mel er inspirationen bag Luna-kollektionen 
med månen som omdrejningspunkt og de 
funklende stjerner omkring; nogle gange 
få, andre gange mange. Kollektionen kom-
mer i 18 kt guld eller sterlingsølv og består 
af øreringe og ørestikker, som fås med 
både brillanter og perlevedhæng samt 
halskæder og vedhæng, der kan bruges i 
øreringe eller som vedhæng i en kæde.

Ny i kollektionen er en stor ring i guld pry-
det med syv brillanter i forskellige farver og 
størrelser, der skødesløst er drysset over en 
fløjlsblød overflade, som det så smukt lyder 
i Dulongs beskrivelse. 
 – Vi har anvendt den dybe og stærke 
Aqua Blue, den lyse og bløde Champagne, 
den strålende Golden Yellow samt den 
dragende Emerald Green brillant med det 
smukke, grønlige skær, fortæller firmaet.

Ubehandlet røgkvarts
Future ring og armring, som blev lanceret 
sidste efterår, vakte stor begejstring for sit 
skulpturelle og nytænkende look. Dette 
efterår udvides kollektionen med nye ver-
sioner af både ring og armring:
 – Til den nye Future-ring har vi anvendt 
ubehandlet røgkvarts fra De Schweiziske 
Alper, som er eftertragtet verden over for 
sin særlige glansfuldhed. Gennem flere 

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

Dulong Fine Jewelry

DELPHIS
Vedhæng, 18 kt guld med 
Tahitiperle og Stream 30 oxyderet 
sølvkæde 74 cm. Pris 5.900,-

RØGKVARTS
Røgkvarts er en af de ædelsten, 
der lader mest lys passere. 
Dens indbydende klare farve 
med brunlige nuancer og levende 
undertoner fra stenens naturlige 
mønster kommer netop til sin ret, 
når røgkvartsen forenes med 
Future-ringens unikke design; 
Dulongs egen butterfly-cut.

hundrede år har krystalsøgere, såkladte 
Strahlere, levet af et plukke krystallerne, 
som findes i sprækker i Alperne. Krystallerne 
er af så udsøgt kvalitet og glans, at de i 
1600-tallet blev anvendt til at fremstille 
krystallysekroner og udsmykning til kirker. 
Når røgkvartsen anvendes ubehandlet, 
fremstår den i sin egen naturlige og rene 
farve, som er lys, klar og yderst glansfuld. 
Samtidig bevares de naturlige mønstre, 

som er med til at skabe spil og refleksioner 
og gøre stenen særlig livlig at se på, fortæl-
ler Dulong.

Curve og Delphis
Delphis-kollektionen består af lette og deli-
kate ringe og øreringe samt vedhæng til 
både øreringe og halskæder. Sidste forår 
blev kollektionen udvidet med en smuk 
kreol og et vedhæng til øreringe og hals-

kæder, og nu fuldendes den med tilføjel-
sen af et smukt perlevedhæng med kæde.
 Også Curve-kollektionen får en ny vari-
ant;  det er en klassisk alliancering med tolv 
brillanter. Ringen fås i Dulongs tre signa-
turfarver; guld, hvidguld og pink guld.
 Du kan se alle nyhederne på Dulongs 
stand på New Nordic. 

dulongfinejewelry.com

LUNA
Ring, 18 kt guld
Farvede brillanter 
i alt 0,17 ct. Pris 18.900,

Ørestikker, 18 kt guld
Farvede brillanter, 
i alt 0,05 ct. Pris 6.500,

CURVE
Ringe i 18 kt guld, hvidguld eller 
pink guld, med 12 brillanter, i alt 
0,10 ct. Pr ring 11.900,-

FUTURE
Ring, 18 kt med røgkvarts. 
Pris 14.900,-

FUTURE
Armring, 18 kt guld 
med 6 brillanter, i alt 0,03 ct.
Pris 19.900,
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EAST
East Copenhagen Jewellery har tre nye 
kollektioner til efteråret 17, som indehaver 
og designer Phuoung Rowder viser på New 
Nordic. Den ene af dem er den flotte Rice 
Kollektion, der har et enkelt riskorn som 
gennemgående motiv.
 east-copenhagen.com

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

SPOT

L&G
Lotte Dam og Gitte Vestergaard, de to 
kvinder bag firmaet L&G, henvender sig til 
alle kvinder i alle generationer med kvali-
tetssmykker til fornuftige priser.
 www.lottegitte.dk

MITOS
Ny serie fra Mitos Jewellery hedder Indiana 
og knytter sig til flere andre af Miryam 
Stenderups kollektioner med baggrund i 
hendes colombianske oprindelse.
 mitos.dk

MARIA 
WULFF

Inspirationen til Maria Wulffs storslåede Fungi ring stammer fra den 
japanske Fungi-svamp, der ligesom en idé kan opstå tilsyneladende ud af 
intet og være i fuld vækst   fra den ene dag til den anden. Designet består 
af to separate ringe, der fletter sig ind i hinandne og rundt om fingeren.
 www.mariawulff.com

AKTIV GULD
Aktiv Guld startede i 1998 og har lige siden været totalleverandør til 
guldsmedebranchen. På New Nordic præsenterer firmaet nyheder og 
nødvendigheder inden for diamanter, ædelmetaller, findings, kæder, 
værktøjer, maskiner og urmagerværktøj. www.aktivguld.com

På trods af sin 
volumniøse form 
er Fungi meget 
behagelig at bære, 
grundet sin organi-
ske form, forlyder 
det fra Maria Wulff. 
Fås i guld og sølv.

Maya halskæde
i forgyldt sterling-
sølv. Pris 1.500,-

Lange, spidse 
ørestikker. 
Fås i rhodineret 
og forgyldt sølv. 
Pris 650,-

Kreol fra serien Loop. Fås i 
to størrelser, i rhodineret eller 
forgyldt sølv. Pris fra 650,-

Kreol fra serien Loop. Fås i fire 
størrelser, i rhodineret eller
forgyldt sølv. Pris fra 375,-

På New Nordic 

udstiller over 100 firmaer. 

Her er blot et lille 

udpluk af dem...

Indiana øreringe
i forgyldt sterlingsølv 
med hvide zirkoner. 
Pris 1.100,-

Indiana ringe i sølv
og forgyldt med 
hvide zirkoner. 
Pris 1.800,-

Rice ørestikker i 
forgyldt sterlingsølv
og hvid zirkonia. 
Pris 575,-

Rice ring i 
forgyldt sterlingsølv
og hvid zirkonia. 
Pris 529,-

Rice armbånd i 
forgyldt sterlingsølv
og hvid zirkonia. 
Pris 925,-

Rice dobbelte
øreringe i rhodineret 
sterlingsølv og hvid 
zirkonia. Pris 625,-

Serien fås i forgyldt, 
rhodineret og sort-
rhodineret sterlingsølv.
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FRITS P
Sensommerens grønne nyheder hos Frits 
Pedersen tæller chromdiopsid, chrysopras, 
mælket smaragd og tsavorit. På firmaets 
stand på New Nordic finder du endvidere 
barokke perler, rosen slebne diamantved-

hæmg og mintgrønne sten.

 www.frits.dk

NORLITE
I januar 2016 kom det første Norlite Denmark ur, NOR1501, 
til verden; et minimalistisk og enkelt design. I december kom 
damemodellen NOR1601, der også introducerede meshlæn-
ker. Se alle urene på New Nordic.  norlite-denmark.com

BJØRNER
Susanne Friis Bjørner blev startet i 1991 og har siden da 
altid haft særlig fokus på flotte, kulørte sten, ofte i farve-
glade, udtryksfulde kombinationer. sfbcph.com

NOR1601
32 mm
Håndpoleret stål
Ridsefrit safirglas
Læderrem eller 
meshlænke
1.495,

Forgyldte sølvøreringe 
med safir, rubin og 
smaragd. 525,-

Forgyldt sølvarmbånd 
med pink krystal,
London Blue krystal og 
lys, pink krystal. 885,-

14 kt guldring
med chrysopras
4.900,-

14 kt guld
øreringe med 
rubiner. 4.500,-

Øverst fra venstre er det grønne 
chromdiopsid, chrysopras, mælkede smaragder og 
tsavoriter, mintgrønne dråber og kugler, mellemled i 
sommerens og efterårets farver, barokke ferskvandsperler i naturlige farver, 
dråber og flade, firkantede, diamantvedhæng og mellemstykker med rosen-
slebne diamanter samt agern i alle regnbuens farver.



DESIGN URE SMYKKER — 5, 2017

34

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

– Kort og godt har jeg designet en armbåndskrog, som alle har manglet og ikke vidst, at de har savnet, lyder det fra Pernille 
Gervin fra firmaet Live A Little. Armbåndskrogen Gervin hjælper dig til selv at kunne tage dine armbånd på; noget der ellers godt 
kan være vanskeligt. Og hvorfor er der ingen, der har designet den før nu? Det har jeg spurgt mig selv om mange gange, men 
jeg skulle jo også selv komme på idéen, og nu er den her altså! siger den velfornøjede designer, der på New Nordic vil være at 
finde på Female Favorites’ stand. pernille@livealittle.dk

GERVIN, THE BRACELET HOOK
Armbåndskrogen Gervin er lavet i fire designs i sølv eller guld og kommer i en fin indpakning. Den 
vil løbende blive udviklet, og jeg har mange forskellige designs af den på mit tegnebord, fortæller 
ophavskvinden til idéen, Pernille Gervin. 

Halskæde i sølv med 
perle, månesten og 
hvid topas. 1.395,-Sølvring med perle, 

månesten og hvid 
topas. 1.095,-

Øreringe med perle, 
månesten og hvid 
topas. 895,-

ZÖL
Zöl er uforudsigelige og anderledes sølv-
smykker med rødder i traditioner og med 
en solid, erfaren base i moderselskabet 
Rabinovich.
 www.zöl.dk

NORDIGEM
Nordigem har leveret diamanter til 
professionelle guldsmede siden 2002. 
Århusfirmaet tilbyder mange speciali-
teter som pink og fancy colour, old 

cuts og unikke rå diamanter. 

 nordigem.dk

RABINOVICH
Rabinovich er en familiedrevet virksomhed med rødder tilbage til 1990, hvor grund-
læggerne og designerne Jette Poulsen og Mario Rabinovich mødte hinanden. 
Smykkerne sælges i Danmark, Holland, Tyskland, Schweiz, Norge og Sverige.
 rabinovich.dk

GERVIN
Armbåndskrogen, du ikke 

vidste, du manglede...

Sådan holder du 
nemt armbåndet fast, så 
du selv kan låse det.

Øreringe og 
halskæde i 
sterlingsølv.

DESIGN URE SMYKKER — 5, 2017

Luxury jewelry mixed in 
bohemian, ethnic and 

indian style.

Visit stand H-045 and see 
our new diamond 

collection. 

www.maicopenhagen.com

Newnordic-maicopenhagen-annonce.indd   1 02/07/2017   18.36



www.spiriticons.com
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TWO TONE

Lige siden Line&Jo grundlagdes i 2007, 
har smykkebrandets vision været at revolu-
tionere den måde, folk opfatter og bærer 
guldsmedesmykker på. Det gør Line&Jo 
ved at forene det stolte gamle guldsmede-
håndværk med mode og design gennem 
tiden. Resultatet er guldsmedesmykker, der 
på samme tid er eviggyldige og moderne.
 En af Line&Jos nye kollektioner hedder 
Two Tone og er inspireret af Coco Chanels 
ikoniske tofarvede stilet. Two Tone leger 
med nuancerne i sterlingsølvet; hvert smyk-
ke kombinerer det grå ruthenium-belagte 
med det funklende blankpolerede sterling-
sølv. På New Nordic præsenterer Line&Jo 
desuden Tutti Frutti, som er en farverig og 
sprudlende kollektion fyldt med fristende 
kirsebær af pink og røde ædelkoraller og 
elegante regnbuer af multifarvede safirer. 
 www.lineandjo.com

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

Line&Jo

TUTTI FRUTTI
Mat 14 kt guld med safirer.
Miss Nrainbow
Pris 10.500,

Miss Erainbow 
Two ørering 
Pris 5.750,-

Miss Exa
Ørestik 
5.300,

TWO TONE
Øreringe i ruthenium-
belagt og blankpoleret 
sterlingsølv.
Miss Elou 975,-/stk
Miss Etoi 475,-/stk
Miss Etoo 750,-/stk

TUTTI FRUTTI
Rutheniumbelagt
sterlingsølv 
med pink og 
rød koral.

TUTTI FRUTTI
Eglobe ørering
i 14 kt guld
med perle.
Pris 6.700, 

TUTTI FRUTTI
Echerry Four
Kreol i 14 kt guld 
med diamant og
pink ædelkoral.
Pris 7.500,-

Line&Jo viser blandt 

andet de to nye serier 

Two Tone og Tutti Frutti 

på New Nordic.

TWO TONE
Miss Eloopa kreol
i rutheniumbelagt og
blankpoleret sterlingsølv.
Pris 1.650,- pr stk 

TWO TONE
Miss Eloop ørering
i rutheniumbelagt og
blankpoleret sterlingsølv.
1.450,-/stk

TWO TONE
Miss Elaia ørering
i rutheniumbelagt 
og blankpoleret 
sterlingsølv.
Pris 975,-/stk

Miss Echerry Four
1.075,-/stk

Miss Ncherry
Pris 1.250,-/stk
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REJSENDE
Priisholms nye kollektion 

af herresmykker med titlen 

Traveller er inspireret af 

guldsmedens rejser 

rundt om i verden.

For nogle måneder siden rejste Morten 
Priisholm til Vietnam, for at se verdens 
største grotte, Son Doong. Grotten blev 
opdaget for syv år siden, og for at bevare 
dens oprindelige natur, økosystem og 
mikroklima har kun ét rejseselskab tilladel-
se til med mindre grupper at trekke gen-
nem den fem kilometer lange og 200 
meter dybe grotte. 
 – Oplevelsen var en af de helt store, og 
den har inspireret mig til Traveller-kollek-
tionen, der som omdrejningspunkt har 
kom passet som vigtigste motiv, fortæller 
Morten.
 Han påtænker flere rejser rundt i verden 
og at lave en linje af smykker for hvert 
land, han besøger. Første bud er altså 
Vietnam, hvor Morten har fortolket en 
historisk herresmykke-kategori; revers-
nålen. Traveller føjer sig til Priisholms tre 
tidligere kollektioner Trophy, Time og 
Tradi tional. 
 www.priisholm.com

TIME
Vedhæng i sterlingsølv og 
14 kt guld med grøn, brun 
og lilla brillant i alt 0,09 ct.
Pris uden kæde 6.795,
Ring i sterlingsølv og
14 kt guld med 0,04 ct sort 
brilliant. 3.495,

Priser fra 4.500, 
til 21.000,

TRAVELLER-VIETNAM
Computerfremstillinger af 
TravellerVietnam reversnål og ring. 
De færdige smykker præsenteres 
på New Nordic. Serien består 
desuden af slipsenål, vedhæng 
til halskæder og led til armbånd. 
Materialerne er 14 kt guld, røgkvarts 
og facetterede blå topaser.

Priisholm Handcrafted

TROPHY
Slipsenål med 
løvemotiv.

BRAND NEW
Unikaring med 
inskriptionen Brand New.
Priisholm vandt
Brand New 
prisen i 2016.

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

Design jeres egne ringe
www.byaagaard.com/living2gether
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NYT LOOK
Rubinrød, midnatsblå og armygrøn emalje for detaljer til at 

springe frem uventede steder i underspillet feminitet.

På New Nordic viser Enamel Copenhagen 
et helt nyt look, fortæller designer og inde-
haver Marie Rantzau om sin efterårskol-
lektion:
 – Den er et mix mellem det underspil-
lede og det karakteristiske. Det er drøm-
mende og alligevel realisme; en balance 
mellem det distinktive, det feminine og det 
diskrete hverdagslook.
 Enamel Copenhagens smykker fremstil-
les i hånden på mindre værksteder i Indien, 
Kina og Thailand. Materialerne er sterling-
sølv, forgyldt eller sortrhodineret.  
 www.enamel.dk

Enamel Copenhagen

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

Øreringe:  Studs og kæde: 
Cleopatra Moonlight

Øreringe: Oval Hidden Spot Ruby

Studs: Enamel Brim Ruby
Øreringe: CutOut Ruby

Ørering: 
Half Moon Midnight

Armring:
Color Lock Bangle Flame

Ring og stud: Enamel Heart Ruby
Kæde: Enamel Heart

Ørering: Majestic Midnight

DK11189-3 

499,-

- kvalitet for pengene

1364HT
Safirglas
10 ATM
Ø39 mm

699,-

1018SHT
Ø24 mm

699,-

Ole Brix  ApS · Mød os på stand nr. 63

DK11223-4
Ø52 MM

699,-



LYKKELIGE OMSTÆNDIGHEDER
Rosequartz Jewels, der så dagens lys i slutningen af 2016, 

er nu kommet i lykkelige omstændigheder...

Rosequartz Jewels venter sig. Der er en 
familieforøgelse på vej, idet jade og agat 
kommer til verden på New Nordic. For-
ælderparret, Tove Resen og Jørn Simme-
næs, glæder sig til at vise den danske og 
nordiske smykkebranche de to nye guld-
klumper i familien. 

Modtagelse medfører nyt navn
Rosequartz Jewels kom til verden sidste år 
med konceptet om kærlighedskrystallen 
rosakvarts som det bærende element.
 – Vi er blevet utrolig godt modtaget hos 
guldsmedene i Danmark, fortæller Tove og 
Jørn. Vi fornemmer, at vi har ramt en 
niche, der handler om kærlighed til sig selv 
og til hinanden. Hver dag, vi vågner, har vi 
det som små børn, der vågner juleaftens-
dag. At opleve den modtagelse og utroligt 
flotte respons, som vores Rosequartz smyk-
ker har fået, er helt fantastisk og mere end 
vi turde drømme om.
 Faktisk har den store interesse fra for-
handlerne medført, at firmaet nu skifter 
navn til RQ Jewellery. Forhandlere har 
nemlig efterspurgt smykker også med 
andre krystaller, sten og farver, og det nye 
navn er derfor knyttet ikke kun til rosa-
kvartsen men åbner op for i fremtiden at 
udvide kollektionen med endnu flere nye 
krystaller og sten. 
 – Vi glæder os meget til på messen at 
vise den komplette smykkekollektion med 
rosakvarts, jade og agat. Den mørkegrønne 
jade og den gråsorte agat matcher smukt 
til rosakvarts. Hvor rosakvarts er den største 
kærlighedskrystal af alle og kendt for at 
beskytte mod skærmstråler, så opbygger 
jade tålmodighed og styrker koncentra-
tionsevnen, og agat styrker mod og selvtil-
lid, samt gør det lettere at tænke klart og 
overvinde usikkerhed, fortæller Tove.  

www.rosequartzjewels.dk
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Tove Resen og Jørn Simmenæs med rå rosakvarts-, jade- og agatklumper. Tove havde i 
lang tid haft kærlighedskrystallen rosakvarts i lommen, og derved opstod idéen til at 
designe en smykkekollektion med rosakvarts og bringe kærlighed ud til alle.

RQ Jewellery

RQ Jewellerys fine  
rosakvartssmykker 
får nu følgeskab af 
jade og agat. 

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

WWW.JARNES.DK
info@jarnes.dk 
Tlf: +45 98 28 15 55

Besøg Jarnes’ stand på 
New Nordic messen og 
oplev de nye produkter

STANDNUMMER 12

ÅRETS 
NYHEDER 
FRA JARNES A/S

Nordisk design inspireret af naturen

INNOVA FLOWERS
Designkollektion bestående 
af tre smykkeæsker med 
blomstermotiv i guld.

ARCHITECTURE SYSTEM
Rå, industrielle former møder naturen i 
dette nye displaysystem til dine smykker. 

THE SCANDINAVIANS
Serie af håndlavede smykkeæsker i eg og alu, 
med pude i læder. Nordisk og enkelt design.



sifjakobs.com SIFJAKOBS.COM SIF JAKOBS JEWELLERY SIF JAKOBS JEWELLERY

Inhorgenta Award 2017
Fashion Jewelry Brand

of the Year

FINALIST
Nominated 

Jewellery Brand of the Year
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,- Vi glæder os til, at se jer på vores stand nr. 69 på 

New Nordic Jewellery & Watch Show Copenhagen
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REN PASSION

Blomdahl er ikke blot 

medicinsk sikre smykker til 

piercinger; det er også 

komplette smykkeserier, 

så du kan supplere dine 

hudvenlige ørestikkere 

med matchende halskæder, 

armring og ringe.

– På Blomdahl brænder vi for at skabe 
flotte smykker, der ikke indeholder hel-
bredsskadelige stoffer som nikkel, cadmi-
um eller bly. Derfor er vores smykker 
udviklede i samråd med hudlæger, så de 
passer til alle, selv dig der allerede har nik-
kelallergi eller en anden form for kontakt-
allergi såsom guldallergi, fortæller Veronica 
Nilsson. Hun er produktspecialist og salgs-

konsulent og er hyppigt i Danmark for at 
promovere Blomdahl blandt andet på New 
Nordic sammen med den Blomdahls dan-
ske medarbejder Hanne Gustafsson.
 
Made in Sweden
– Blomdahl er designet og fremstillet i 
Sverige. Det betyder, at vi har fuld kontrol 
med processen hele vejen igennem. Fra 

leverandørerne via vores egen produktion 
samt montering og pakning af de færdige 
smykker til levering i butik. Vi kontrollerer 
og dokumenterer alt for at kunne garan-
tere smykker, der er gode ved din hud og 
helbred, lyder meldingen fra Veronica og 
Hanne. 

www.blomdahl.dk

Blomdahl har kollektionerne
Brilliance Puck Crystal, Brilliance, 
Square Crystal, Grand Bezel Crystal, 
Heart og Triple Crystal.

Brilliance Straight Crystal Ring 799,- 
Brilliance Halo Crystal Ring 799,-

Brilliance Puck Crystal Halskæde 999,-
Brilliance Straight Crystal Ring 799,-
Brilliance Plenary Crystal Ring 799,-

Brilliance Puck Crystal
Armbånd 899,-

Blomdahl Medical

mød os på stand 91

dulongfinejewelry.com

kontakt salgschef lise kalland for yderligere information: 
lise@dulongfinejewelry.com

f i n e  j ewe lry
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RELAN-SIERSBØL
Retrobølgen holder – også i smykkeskrinet. Det er baggrunden 

for Siersbøls relancering af en række gamle smykkedesign.

Kigger du ind i de danske hjem og tager 
dig den frihed at åbne smykkeskrinene, så 
finder du ganske ofte et eller flere Siersbøl-
smykker. En konfirmationsgave fra 50erne, 
et klassisk sølvsmykke fra 60erne eller et 
stjernetegn fra 70erne. Og her, anno 2017, 
er lige nøjagtigt de smykker interessante 
igen.
  Sådan lyder meldingen fra det danske 
smykkehus Nordahl Andersen, der har 

overtaget det historiske Siersbøl brand, 
etableret i 1945. Nu relanceres en lang 
række ældre smykker, der igen er popu-
lære, samt nye, skabt i gammel stil: 
 – Du finder klassikerne, dem vi aldrig er 
blevet trætte af, men du finder også smyk-
ker, som nu er inde i varmen igen efter 
måske at have været dømt ude en tid. 
 – Det er fuldstændig den samme ten-
dens, som vi har set i boligindretningen og 

i tøjmoden, forlyder det fra Nordahl 
Andersen.
 – Mange sætter pris på smykker, der 
bærer på en historie. Og det gør de selvføl-
gelig; smykkerne vi arver af vores mødre og 
bedstemødre. Men vi kan også finde en 
glæde i nyproducerede smykker med et 
formsprog, der har en tydelig historisk for-
ankring.  
 siersbol.dk

SØLVCOLLIER
Med brug af en gammel støbeform har 

et nyt sølvcollier set dagens lys. Oprindeligt 
udelukkende lavet i guld i kombination 
med perler. Her i et rent og opdateret 
udtryk, skabt af elementer fra 1960.

I forbindelse 
med relanceringen 
af Siersbøl er 
kampagnebillederne 
bevidst stylet i 
gammel stil.

AFRODITE
Til de, der foretrækker brillanter, byder Siersbøl ind med Afrodite-
serien. Vedhæng, ringe og ørestikker i klassisk design i 14 kt guld og 
med brillanter fra 0,03 ct og op. Priser fra 2.925,-

STJERNETEGN
Stjernetegn fungerer altid som 
personlig gave, om det er til fødsel 
eller senere i livet. Siersbøl stjerne-
tegn fås i sølv og guld i flere 
størrelser. Vedhæng fra 175,-



Design: Traudel Toftegaard. Produceret i Danmark.
  

Ørehænger kr. 1.150,-
Halsring kr. 4.300,-

Ring kr. 1.375,-
Armbånd kr.8.600,-

“HART”
Smykkerne er fremstillet 

i 925 Sterling Sølv.

PASSION OG 
ENGAGEMENT 

DESIGNERNES DRØMME 
OG VISIONER ER DET 

STATEMENT SOM 
FORMIDLES IGENNEM 
SMYKKET I FORM AF 

OPLEVELSE SOM 
BERØRER SJÆLEN.

www.toftegaard.com

AKTIV GULD AS • Vallensbækvej 46 • 2625 Vallensbæk • Denmark • +45 4366 2000

 www.aktivguld.com •  /aktivguld •  /aktivguld

Alle størrelser
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KLASSISKE MOTIVER

Efterårsnyhederne fra Lund Copenhagen fortsætter 

i trend med de klassiske smykker, som fortsat er i høj kurs 

hos forbrugerne – såsom anker, firkløver, hjerter, kreoler 

og et stort udvalg i smarte brocher.

– Den populære tv-serie Badehotellet 
har henvendt sig til os for udlån af 
diverse smykker fra datiden, fortæller 
indehaver Helle Lund (Badehotellet 
foregår ligesom Matador fra slutnin-
gen af 1920 og frem. Serien startede i 
2013 og kører således nu på fjerde år, 
red.) 
 – Nogle af smykkerne har vi derfor 
sat i produktion igen, da serien afgjort 
har givet større efterspørgsel på vores 
retrosmykker.
 Blandt andre „gamle“ nyheder 
nævner hun Marguerit-serien, som er 
firmaets store flagskib. Margueritten er 
hele tiden under udvikling i et tæt 
samarbejde mellem designer Katrine 
Juhl Mygind og Lunds in-house design-

afdeling. Blandt andet kommer der nu 
et 90 cm collier med 18 mm Margue-
ritter. 
 Efterårets nye designs byder des-
uden på store øreclips og tilhørende 
brocher, fine ørehængere samt øre-
stikker med tilhørende armbånd og 
collier, lyder det fra det gamle smyk-
kehus, der også varsler endnu en 
sæson med nye eksklusive diamant-
smykker. 
 – Diamanter er jo for evigt, som det 
hedder, siger Helle. Også symboler er 
stadig eftertragtede, så vi har fortolket 
firkløveren og toppet den med en mar-
guerit! 

lundcopenhagen.dk

Lund Copenhagen newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

MARGUERIT
Forgyldt sterlingsølv
Armbånd 1.225,-
Ring 625,-

UGLE COLLIER
Oxyderet sterlingsølv
Vedhæng og 80 cm kæde

SØLVCOLLIER
Klassisk halssmykke 
med fem led. 2.095,-

MARGUERIT
Lad øret bære det store smykke. 
Ørestik med 18 margueritter i 
hvid emalje. 2.825,-

PERLER OG GULD
Klassisk serie med perler 
Armbånd 8 kt 1.775,-
Ring 14 kt 2.475,-

ØRESTIKKER I 14 KT HVIDGULD 
Roset med diamanter 0,14 ct W/P1. 5.000,
Kreol med diamanter 0,23 ct W/P1. 8.800,
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HERRESMYKKER
Nordahl Andersen råber mændene op 

med det nye smykkebrand Son of Noa.

Mænd går da med smykker – og det er 
uanset, om de i øvrigt føler sig godt tilpas i 
en habit, eller om de er til slidte jeans og en 
læderjakke.
 Son of Noa er et spritnyt, dansk brand, 
som her til efteråret præsenterer en kol-
lektion af armbånd, ringe og manchet-
knapper i materialerne sølv, onyx, tigerøje 
og hæmatit. I serien af armbånd indgår 
også et udvalg i læder med veldesignede 
låse i stål.
 – Smykkerne går fint til en klassisk, hvid 
skjorte men matcher også uden problemer 
håndleddets nyeste tatovering, lyder det 
fra smykkehuset Nordahl Andersen.
 – Lad et enkelt armbånd stå alene, lad 
et eller to stenarmbånd spille op til dit arm-
båndsur eller sammensæt din helt egen 
kollektion, som kan bæres sammen eller 
hver for sig. En nem måde at bringe varia-
tion i garderoben til hverdag og fest.
 Smykkerne ligger på priser fra 295 kr. 
og er en oplagt gave til manden, som skal 
forkæles, eller som er i humør til at for-
kæle sig selv. 

www.noa.dk

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

Nordahl Andersen

- stacking rings by Birdie

Nordic Heritage

www.bybirdie.dk
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BÆREDYGTIGE PERLER

Kira Kampmann fra Marc’Harit 

har netop været på Tahiti 

og med sig hjem har hun 

masser af flotte, bæredygtige 

perler og spændende nyheder.

For nylig har Kira Kampmann fra firma-
et Marc’Harit været på Tahiti og hente nye 
perler hjem. Marc’Harit forhandler og vejle-
der om perler til guldsmede, smykkedesig-
nere og smykkefabrikanter i hele verden og 
udstiller til august på New Nordic i Køben-
havn. 
 
Bredt udvalg
– Udbuddet spænder bredt fra en middel, 
kommerciel kvalitet til de fineste ’Top Gem’ 
kvaliteter. Alle perler er graderet, og vi kan 
tilbyde præcis den perletype og kvalitet, du 
ønsker, fortæller Kira.
 Marc’Harit tilbyder blandt andet Tahiti, 
hvide og gyldne South Sea, Akoya og 
Cortez kulturperler. Endvidere har firmaet 
et udvalg af ferskvandskulturperler i høj 
kvalitet foruden en række specielle niche-
produkter som eksempelvis graverede og 

facetterede perler. Specielle forespørgsler 
imødekommes gerne, lover Kira med et 
smil. Ud over de løse perler udstiller hun 
som altid et udvalg af unikt sammensatte 
halskæder og perlevedhæng.

Bæredygtige perler
– Bæredygtige perler er ikke manipulerede, 
hverken i farve eller glans, forsikrer Kira, 
der et par gange årligt tager til Tahiti og 
henter perler hjem.  
 – Perlerne fremstår med de kvaliteter, 
som muslingen selv har skabt. Det menne-
skelige bidrag er alene at skabe et så opti-
malt miljø for muslingen, som vi kan, og 
derigennem opnå den højeste kvalitet.  

marcharit.com

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

Marc’Harit er en keltisk omskrivning af ordet Marguerit, som betyder perle på græsk. Kvinden bag 
Marc’Harit hedder Kira Høg Kampmann. Med en grundlæggende interesse for marinebiologi fandt 
hun passionen for perler på en atol i Fransk Polynesien, da hun krydsede Stillehavet som 21-årig. 
På Tahiti udviklede Kira sig til den unikke perlespecialist, hun er i dag, og med sin marinebiologiske 
tilgang, er det vigtigt for hende, at de perler hun handler med er bæredygtige og dyrket med respekt 
for miljø og mennesker. Herover en perlefarm på Tahiti.

Der arbejdes løbende med at videreudvikle forarbejdningen 
af perler. En af de spændende muligheder er de såkaldte tatoverede 
perler, der er graverede med mønstre efter mauiernes traditionelle 
tatoveringer. En anden nyere udvikling er de facetterede perle, 
som ses herunder. Perlefoto Iben Kaufmann.

Gyldne og hvide 
South Sea kulturperler.

Tahitiperler i naturlige 
farver, hvoraf de 
mørkeste kaldes 
Nattens Dronning.

Nyhed hos

Stand nr. 95

GEMINI
Luksusemballage og displayløsninger 

i mere end 25 år

Vi udvikler smukke emballager og displayløsnin-
ger efter dine ønsker til design, funktionalitet, 

form og materialer og har fokus på at 
materialer og farver hænger sammen både  

på æsker, poser, puder og displays.

Vores fornemste opgave ligger i at finde frem 
til den rette løsning, som understøtter dine 
smykker og inden for det aftalte budget. 

Vi er med hele vejen fra idé til produktion, 
kvalitetskontrol og levering.

Besøg os på New Nordic stand 57

GEMINI A/S
Lyngbyvej 415, DK-2820 Gentofte, Karina Berntsen: ksb@gemini.dk
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XTRA

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

X Jewellery

De personlige armbånd i sterlingsølv, 
bronze eller gummi blev lanceret i 2013 og 
forhandles nu tilgængelige i 20 lande. Både 
links og låse er skabt af danske designere 
som Jytte Kløve, Mette Saabye, Kim Buch 
og Tomas Cenius.

Lidt ekstra
Men X Jewellery er ikke bare smykker. Det 
er også en vision om at gøre noget ekstra 
for kvinder. Sidste år udkom X Jewellery 
Kalenderen, der hylder dagligdagens kvin-
delige helte, og firmaet har oprettet X 
Jewellery Fonden for at hjælpe kvinder med 
at opnå deres drømme. Fonden donerer 10 
procent af X Jewellerys årlige overskud til 
en eller flere kvinder, der har en ambition, 
et projekt eller en drøm om at gøre noget 
til gavn for sig selv og andre. 
 
www.xjewellery.com

X Jewellery Kalender
Til kalenderen 2018 søger X Jewellery nye daglige helte; kvinder som Anne-
Mette Michaelsen og Kaitlin Roig, der er med i 2017 X Kalenderen. Skriv din 
ansøgning på www.xjewellery.com inden den 31. oktober.

ETERNAL MUSIC BRACELET
Bronze og gummi, fra 850,-

ETERNITY BRONZE
Fra 1.800,-

LIGHT & FREE
Fra 800,-

Hvert armbånd
fås i tre størrelser.
Løse led:
Sølv/bronze 270,
Gummi 10,

FÄRDIGA KOLLEKTIONER
Guldbolaget erbjuder färdiga inarbetade kollektioner 
– paket med väl utvalda ringar, smakfulla etuier och 
trycksaker.

COMPLETE COLLECTIONS. Guldbolaget can offer 
complete, well-established collections – packages with 
carefully selected rings, elegant cases and folders. 

VÅR KUNSKAP ÄR DIN
I snart 30 år har vi jobbat med många av Sveriges stora 
varumärken och guldsmeder. Vi hjälper våra kunder 
att helt producera sin egen design och vi erbjuder våra 
kunder halvfabrikat. Flexibilitet är vårt ledord! 

OUR KNOWLEDGE IS YOURS. For nearly 30 years, 
we have been working with many of Sweden’s leading 
brands and goldsmiths. We can assist you in the 
production of your own design and also offer semi-
manufactured products. Flexibility is our motto!

Guldbolaget, box 15, SE-385 02 Bergkvara, Sweden. Phone +46 (0)486 209 87

www.guldbolaget.se

Guldbolaget Choice 
– flexibel och populär
Flexible and popular

Utkörda stenlägen
Milled stone settings

Doserade skenor
Dosed rings

Lasergravering
Laser engraving

Modern gjutteknik
Modern casting technique

Utfrästa hål på höjden
Vertically milled holes

Små ringar
Small rings

Grade by Guldbolaget 
– Elegant och exklusiv
Elegant and exclusive

Våra fattningar 
– optimal flexibilitet
Our bezels – optimal flexibility

Josephine (EF3) Leonore (EF4)Ingrid (EF2)Estelle (EF1) Athena (EF5) CARM 1-3
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una
I år har vi designet en kollektion som oser af eksklusivitet 

og elegance. Una-kollektionen, som består af ni minimalistiske
 smykker, er inspireret af vand og dets livgivende bevægelser 

– hertil opstod navnet Una, som betyder hvid bølge.

Una annonce1 210x297.indd   1 07/07/17   11.29
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SWISS VALG
Nowa Time udvider 

med to schweiziske 

brands. 

– Vi har i et par år ledt efter 
et swiss made urmærke til at 
supplere vores andre mærker, 

fortæller salgschef Michael 
Frederiksen fra Nowa Time i 

Harlev.
   I forvejen forhandler Nowa Time 

urmærkerne Kenneth Cole, Breil Milano, 
Zeno Watch Basel, Dunlop, Cactus bør-

neure, Faber samt firmaets eget brand, 
Seits, men nu kan de føje endnu et schwei-
zisk ur til kataloget. Faktisk er der tale om 
to forskellige brands fra samme producent: 
Swiss Military by Chrono og Cover, som 
begge produceres og markedsføres af fir-
maet Chrono AG.
 – Chrono AG har eksisteret siden 1982, 
hvor det blev grundlagt af Theo Ingold. I 

dag, 35 år senere, køres firmaet af de to 
brødre Markus og Stephan Ingold og sta-
dig som et uafhængigt familiefirma, for-
tæller Michael, der naturligvis udstiller 
begge de to mærker på New Nordic sam-
men med Nowa Times øvrige brands. 
 nowatime.dk

Nowa Time

COVER

Cover blev startet i 1999 
med ønsket om at tilbyde 
sofistikerede, trendy swiss 
made ure i høj kvalitet til lave 
priser. Navnet Cover (ydre på 
engelsk) skal signalere innovativt 
design i trit med tiden. Cover sælges i 
over 45 lande verden over, og nyhe-
derne præsenteres hvert år på Basel-
world. Cover fører to kollektioner; 
Trend og Classic og alle urene har 
schweiziske værker, enten ETA, Ronda 
eller Sellita.

På hovedkvarteret i Solothurn er omkring 
50 medarbejdere beskæftiget med design og 
produktion af Cover og Swiss Military.

Chrono mærkerne designes og produceres på firmaets fabrik i Solothurn i  
en historisk bygning. Den er oprindeligt fra 1915, opført af urproducenten 
Stadler-Bouché, men blev snart efter omdannet til den første urmagerskole  
i Schweiz, der havde virke her lige til 2003, hvor skolen flyttede til større  
lokaler, og bygningen blev købt af Chrono AG.

SWISS 
MILITARY
Swiss Military Time er ind-
begrebet af outdoor ure; til 
sport, arbejde eller eventyr. 
Mærket blev startet af 
Chrono AG i 1994 og har 
status som officielt god-
kendt produkt af Schweiz’ 
føderale regering, der er 
med til at markedsføre uret. 
Brandet sælges i over 40 
lande.

Cover Co192 Chapman
42,5 mm kronograf
Stål med rosaguld PDV
Ronda quartzværk
Læderrem eller stållænke
2.995,-

SMP36009
41 mm stål
Ronda quartz
Mineralglas
1.395,-

Cover Co195 Nobila Lady
32 mm stål med rosaguld PVD
Ronda quartzværk
Safirglas
2.795,-

SM34052
42 mm stål
Ronda quartz
Safirglas
2.995,-

SM34044
45 mm 
Kronograf
3.695,-
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SIGNATUR-KOLLEKTION
Ruben Svart fejrer sit 30 års jubilæum med lanceringen af MasterCollection – en signatur - 

kollektion med den skjulte diamant, der er Ruben Svarts helt særlige designersignatur. 

MasterCollection komplementerer Ruben 
Svarts to andre kollektioner; Classics, der 
kendetegnes af tidløs elegance og simplici-
tet, og VintageGarden, der er let og femi-
nin med eventyrlige og naturtro designs.
 Op til jubilæet har Ruben Svart arbejdet 
intenst på at udvikle en ny, eksklusiv dia-
mantring til den nye MasterCollection:
 – Det er en drøm, der er blevet til virke-
lighed. Fuldendt til perfektion, på en ud -
søgt og eksklusiv måde, siger Ruben om 
ringen, der har fået navnet Deja-Vu.

Designsignatur
Deja-Vu bærer på Rubens Svarts designsig-

natur; den skjulte diamant, der ligger løst i 
ringens indre – som en lille hemmelighed i 
ringens dyb. Ved bevægelse opstår en gan-
ske svag lyd, hvorved den ekstra dimension 
opstår. Ringen kommer i tre størrelser og 
kan bruges sammen eller hver for sig.
 – De tre meget forskellige kollektioner 
udtrykker tilsammen essensen af mit virke 
som guldsmed og juvelér gennem 30 år, 
fortæller Ruben, der dog er særligt glad for 
sin Master Collection, hvor alle smykker har 
den skjulte diamant. 
 – Alle smykker i MasterCollection er 
skabt ud fra min filosofi om at tilføre en 
ekstra dimension. Kun ganske få smykker 

er kommet gennem nåleøjet til kollektio-
nen, fordi jeg betragter den som mit abso-
lutte flagskib. Smykkerne skal være helt 
sublime og rumme essensen af Ruben 
Svart som brand. Med MasterCollection 
sætter jeg én gang for alle streg under den 
skjulte diamant som min signatur.
 Der er flere signatursmykker på vej i 
MasterCollection, lover Ruben. Den nye 
diamantring Deja-Vu og mange andre 
nyheder kan ses på New Nordic den 25.-
27. august. 

www.svart.dk

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

Ruben Svart
Ruben Svarts værksted i København blev etableret i 1987 og er i dag kendt for at være et af landets dygtigste guldsmedeværksteder. 
Ruben Svart leverer til guldsmedebutikker i hele Danmark.

DEJA-VU
I jubilæumskollektionen 
MasterCollection finder vi
denne helt nye eksklusive ring, 
Deja-Vu, som understreger 
Ruben Svarts fokus på den 
ekstra dimension; i ringens 
indre gemmer der sig en 
lille, løs diamant, der ganske 
svagt ringler med, når 
ringen bevæges.

TRÉSOR
Ruben Svart er også kendt for sin 
solitairering Trésor, der ligeledes har 
en skjult brillant under ringens center-
diamant. Ringen er af mange blevet 
betragtet som Ruben Svarts signaturring, 
fordi den teknisk set har en ekstremt 
krævende konstruktion. 

Ruben Svart

Foto Iben Kaufmann

Tennisarmbånd fra Classic kollektionen. 
Som et ekstra lille twist har armbåndet justérbar 
lås, så det passer til alle.
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TÅGE, HAV OG IS
Til efterårets nyheder 

har Per Borup Design ladet 

sig inspirere af vand 

som livgivende element 

i kollektionen Una.

Fra en let tåge over et hav, illustreret ved 
fire brillanter placeret på toppene af en 
åben ring, til kolde iskrystaller set ved en 
facetteret topas-kugle på en ring af hvid-
guld. Sådan beskriver Borup spændvidden 
i den nye smykkeserie Una, der tager afsæt 
i de mange måder, vi oplever vand på.
 – Vi ved, at vand er godt for vores hel-

bred og hud, og derfor er det også et 
oplagt element at hylde for et smykkefir-
ma, forklarer Kell Borup.
 – Kollektionen Una sætter fokus på 
vands bevægelighed. Ved at dreje og bøje 
en 14 karat guldtråd, favner de fine 
Changeling Una øreringe en Tahiti kultur-
perle i ren yndighed. På et andet par øre-

ringe er der placeret fire brillanter. Enkle 
tager de sig ud, men de har krævet en hel 
del arbejde i formgivningsfasen og mange 
forsøg. Resultatet er en højre og en venstre 
ørering, hvis brillanter altid peger fremad, 
så en kvinde kan beundre dem i spejlet. 
 
www.perborupdesign.dk

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

Seks unikke ringe med hver sin fortolkning af vand i dets forskellige former.

Una kollektionen er primært i 14 karat 
hvid- og rødguld; en enkelt halskæde er af sølv 
med små guldmotiver. Som flere af smykkerne 
har vedhænget Changeling-konceptets 
mulighed for udskiftning af smykkesten. 
Priser fra 3.900,- til 20.800,-

Per Borup Design

Find din nærmeste forhandler på scrouples.dk

8 kt. guldsmykker isat zirconia ·    Ring 1.795,-   Ørebøjle 1.595,-   Vedhæng 1.195,-  ·    8 kt. guld armbånd  2.795,-

AUTUMN WINTER 2017

Scrouples Annonce_DesignUreSmykker.indd   10 23/06/2017   08.44

Find din nærmeste forhandler på scrouples.dk

8 kt. guldsmykker isat zirconia ·    Ring 1.795,-   Ørebøjle 1.595,-   Vedhæng 1.195,-  ·    8 kt. guld armbånd  2.795,-

AUTUMN WINTER 2017

Scrouples Annonce_DesignUreSmykker.indd   10 23/06/2017   08.44



AKTIV GULD AS • Vallensbækvej 46 • 2625 Vallensbæk • Denmark • +45 4366 2000

 www.aktivguld.com •  /aktivguld •  /aktivguld

Få en Guld -  konto

Phyton

Ring 18kt hvidguld eller rosaguld

277 brill i alt 0,76 ct. TW/VS

Fra 31.875,-

Øreringe 18 kt Rosaguld

168 brill i alt 0,37ct TW/VS

26.800,-
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STJERNERNES BRAND

Sif Jakobs har stor succes i 

England, hvor en stribe 

celebrities jævnligt bærer 

firmaets smykker og poster 

på sociale medier.

Sif Jakobs Jewellery har bidt sig fast i det 
engelske marked, hvor firmaet øger salget 
hver måned. Med til succesen hører, at 
både magasiner og celebrities er vilde med 
smykkerne fra det danske mærke:
 – Vi har igennem det seneste halve år 
oplevet massiv interesse fra det engelske 
marked, både hvad angår nye butikker og 
interesse fra nogle af de store kvindelige 
stjerner, om vi har spottet går med vores 
smykker, fortæller Sif Jakobs.

– Det er navne som Katy Perry, Miley Cyrus, 
Ellie Goulding og Nicole Scherzinger, der 
jævnligt bærer vores smykker. Vi har ople-
vet flere gange, at de poster på deres 
Instagram, at de er vilde med Sif Jakobs 
Jewellery, og vi bliver helt overraskede og 
meget stolte, når en udenlandsk celebrity 
med flere millioner følgere fortæller om og 
viser billeder af vores smykker.
 Selv mener Sif den store interesse skyl-
des, at hendes smykker rammer et look og 

en målgruppe samt en overkommelig pris, 
som kun få andre smykkemærker gør. 
 – Vi hører fra flere af vores engelske 
samarbejdspartnere, at vores smykker har 
wow-faktor og ser eksklusive ud. Jeg tror, 
at vores skandinaviske look og stil med 
grafiske og rene linjer gennemgående er 
anderledes, end hvad andre smykkemær-
ker tilbyder. Og desuden er vores kvalitet 
ret høj, og smykkerne holder sig pæne, 
også selvom de bliver brugt ofte.  

Sanger Nicole Scherzinger
(kendt fra Pussy Cat Dolls, 
dommer i X-factor USA og 
gæstedommer i X-factor 
UK), har båret Sif Jakobs 
smykker i reklamer og 
under live tv-udsendelser.

Sanger og sangskriver
Ellie Goulding har 
båret Sif Jakobs 
smykker til blandt 
andet awardshows 
og liveoptrædener.

Sanger Alesha Dixon 
har postet billeder af 
Sif Jakobs smykker på 
Instagram og flere 
gange optrådt med 
smykkerne. 

Blandt andre 
stjerner set i Sif 
Jakobs kan nævnes 
Michelle Dockery,
Kelly Brook, Ashley 
James, Natalie 
Dormer, Sam Bailey, 
Charity Wakefield, 
Shima Niavarani og 
Rose Leslie (den 
rødhårede Ygritte, 
der havde en affære 
med John Snow i 
Game of Thrones).

Sanger Katy Perry
har flere gange 

optrådt med 
Sif Jakobs smykker 

ved koncerter.

Sif Jakobs Jewellery

www.sifjakobs.com

F E E L  T H E  M O M E N T

SAND - STEEL

V185LXCIMC - 38 MM

1099,-

STILLE - STEEL

V146LXCIMC - 27 MM

1099,-

SIV GLIMT - STEEL

 V129LECIMC  - 26 MM

1099,-

W W W. O B A K U . C O M

OLE BRIX APS. – STAND NO. 63

Ole_Brix_190x130mm.indd   1 15/05/2017   19.56
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NY BUTIKSINDRETNING

OLE LYNGGARD 
FLAGSHIP STORE 

NY ØSTERGADE KØBENHAVN

Bodøvej 6, 8700 Horsens T +45 75 64 64 24 M +45 40 10 64 00 W em-interieur.com

DEDIKERET 
TIL AT
SKABE 
HIGH-END
IN-STORE 
LØSNINGER

NY BUTIKSINDRETNING

HOUSE OF AMBER 
STRØGET KØBENHAVN

Bodøvej 6, 8700 Horsens T +45 75 64 64 24 M +45 40 10 64 00 W em-interieur.com

DEDIKERET 
TIL AT
SKABE 
HIGH-END
IN-STORE 
LØSNINGER

Bodøvej 6, 8700 Horsens T +45 75 64 64 24 M +45 40 10 64 00 W em-interieur.com

DEDIKERET 
TIL AT
SKABE 
HIGH-END
IN-STORE 
LØSNINGER

Bodøvej 6, 8700 Horsens T +45 75 64 64 24 M +45 40 10 64 00 W em-interieur.com

DEDIKERET 
TIL AT
SKABE 
HIGH-END
IN-STORE 
LØSNINGER

Bodøvej 6, 8700 Horsens T +45 75 64 64 24 M +45 40 10 64 00 W em-interieur.com

DEDIKERET 
TIL AT
SKABE 
HIGH-END
IN-STORE 
LØSNINGER

Bodøvej 6, 8700 Horsens T +45 75 64 64 24 M +45 40 10 64 00 W em-interieur.com

DEDIKERET 
TIL AT
SKABE 
HIGH-END
IN-STORE 
LØSNINGER

Bodøvej 6, 8700 Horsens T +45 75 64 64 24 M +45 40 10 64 00 W em-interieur.com

DEDIKERET 
TIL AT
SKABE 
HIGH-END
IN-STORE 
LØSNINGER

Vi udstiller på 

25. - 27. august

STAND 01
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ALT TIL KÆRLIGHEDEN
Scrouples er et moderne smykkehus med...

Rosaforgyldt sølv 
med rosa kvarts.

Rhodineret sterlingsølv 
med cubic zirkonia og
rosa kvarts.

Sølvcollier og 
øreringe i flotte, 
klassiske linjer. 

– Scrouples balancerer mellem højt 
til loftet i det unikke, nordiske design 
og det brede udvalg, der betyder, at vi 
kan tilbyde et smykke til enhver lejlig-
hed fra den pludselige indskydelse til 
den helt store begivenhed, fortæller 
Lene Høffner og Claus Møller, der er 
anden generation i firmaet.
 – Vi glæder os meget til at præsen-
tere vores mange nyheder på New 
Nordic. Nyheder, designet med passion 
for smykker i tidens ånd. Kleopatra 
Queen er den helt store nyhed, der 
skal fremhæves. Kleopatra Queen er 
nyt skud på stammen i det flotte 
ud valg af brillant ombytnings serier i 14 
karat, der tæller de kendte brands 
Kleopatra, Prinsesse serien, Victoria, 
Carat og Zoya.
 Scrouples tilbyder også et stort sor-
timent af dansk produceret forlovelses- 
og vielsesringe i sølv, guld og brillanter, 
kendt for høj kvalitet og som kunden 
selv kan sætte sit præg på. Desuden 
omfatter den store kollektion af guld- 
og sølvsmykker brands som Dazzling, 
iLove, #TagMe, Wearlove og Grace 
allianceringe. 
 Scrouples forhandles hos mere end 
300 guldsmedebutikker landet over; 
ude dér, hvor kærligheden bor, som 
Scrouples udtrykker det. 
 scrouples.dk

Scrouples

Vi er på messen 
Besøg os på standplads #111

Vær sikker på at få introduktionen - book dit messemøde 
allerede nu, på  kontakt@watch-matters.com

Udviklerne bag Watch-Matters.com og Smykkeboksen.dk, og ikke mindst pionererne indenfor den 
digitale udvikling af de danske guldsmede og urmagere. WEDIRE har specialiseret sig i at sikre de 
danske guldsmede og urmagere får en glidende overgang i den digitale verden.

• Giv dine kunder servicebog på deres armbåndsure

• Skab tryghed både ved tyveri og service

• Automatisk servicepåmindelse på sms fra din forretning

• Få et overblik over dine kunder og skab stærkere   
relationer på baggrund af din faglighed

• Få overblik over dine kunders køn, alder, geografi og 
foretrukne mærker

• Giv dine kunder tryghed, drømme og oplevelser og glem 
alt om rabat

• Skab værdi for kunden ved at handle hos dig, fremfor 
billigere på nettet

• Kommuniker nemt, målrettet og effektivt til dine kunder

Få dine ure registreret

Få dine smykker registreret

Vi er på messen 
Besøg os på standplads #111

Vær sikker på at få introduktionen - book dit messemøde 
allerede nu, på  kontakt@watch-matters.com

Udviklerne bag Watch-Matters.com og Smykkeboksen.dk, og ikke mindst pionererne indenfor den 
digitale udvikling af de danske guldsmede og urmagere. WEDIRE har specialiseret sig i at sikre de 
danske guldsmede og urmagere får en glidende overgang i den digitale verden.

• Giv dine kunder servicebog på deres armbåndsure

• Skab tryghed både ved tyveri og service

• Automatisk servicepåmindelse på sms fra din forretning

• Få et overblik over dine kunder og skab stærkere   
relationer på baggrund af din faglighed

• Få overblik over dine kunders køn, alder, geografi og 
foretrukne mærker

• Giv dine kunder tryghed, drømme og oplevelser og glem 
alt om rabat

• Skab værdi for kunden ved at handle hos dig, fremfor 
billigere på nettet

• Kommuniker nemt, målrettet og effektivt til dine kunder

Få dine ure registreret

Få dine smykker registreret

Vi er på messen 
Besøg os på standplads #111

Vær sikker på at få introduktionen - book dit messemøde 
allerede nu, på  kontakt@watch-matters.com

Udviklerne bag Watch-Matters.com og Smykkeboksen.dk, og ikke mindst pionererne indenfor den 
digitale udvikling af de danske guldsmede og urmagere. WEDIRE har specialiseret sig i at sikre de 
danske guldsmede og urmagere får en glidende overgang i den digitale verden.

• Giv dine kunder servicebog på deres armbåndsure

• Skab tryghed både ved tyveri og service

• Automatisk servicepåmindelse på sms fra din forretning

• Få et overblik over dine kunder og skab stærkere   
relationer på baggrund af din faglighed

• Få overblik over dine kunders køn, alder, geografi og 
foretrukne mærker

• Giv dine kunder tryghed, drømme og oplevelser og glem 
alt om rabat

• Skab værdi for kunden ved at handle hos dig, fremfor 
billigere på nettet

• Kommuniker nemt, målrettet og effektivt til dine kunder

Få dine ure registreret

Få dine smykker registreret

Vi er på messen 
Besøg os på standplads #111

Vær sikker på at få introduktionen - book dit messemøde 
allerede nu, på  kontakt@watch-matters.com

Udviklerne bag Watch-Matters.com og Smykkeboksen.dk, og ikke mindst pionererne indenfor den 
digitale udvikling af de danske guldsmede og urmagere. WEDIRE har specialiseret sig i at sikre de 
danske guldsmede og urmagere får en glidende overgang i den digitale verden.

• Giv dine kunder servicebog på deres armbåndsure

• Skab tryghed både ved tyveri og service

• Automatisk servicepåmindelse på sms fra din forretning

• Få et overblik over dine kunder og skab stærkere   
relationer på baggrund af din faglighed

• Få overblik over dine kunders køn, alder, geografi og 
foretrukne mærker

• Giv dine kunder tryghed, drømme og oplevelser og glem 
alt om rabat

• Skab værdi for kunden ved at handle hos dig, fremfor 
billigere på nettet

• Kommuniker nemt, målrettet og effektivt til dine kunder

Få dine ure registreret

Få dine smykker registreret



 DKK 250
Sterlingsølv/oxideret/forgyldt/rosaforgyldt DKK 295

DKK 550
Sølv

DKK 500
Sølv

DKK 395
Sølv

DKK 600
Forgyldt

DKK 495
Forgyldt

DKK 600
Rosaforgyldt



DESIGN URE SMYKKER — 5, 2017 DESIGN URE SMYKKER — 5, 2017

78

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

79

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

STILSIKKERT DNA
Ro er et ungt dansk brand, 

der designer fine, håndlavede 

18 karat guldsmykker med et 

stærk, genkendeligt dna.

Ro er grundlagt i 2015 af designer Helle 
Leiberg Nissen, som har en stor passion for 
klassisk design, godt håndværk og høj 
kvalitet. Da Helle var ifærd med at tegne sit 
første smykke, oplevede hun en helt særlig 
ro og fordybelse, som hun med det samme 
blev forelsket i, og som har lagt navn til 
hendes firma.

Sikker signatur
Hendes design er stilsikkert og helstøbt, 
med fine detaljer i et gennemført form-
sprog.
 – Jeg synes, design skal være enkelt og 

ukompliceret med plads til det væsentlige, 
fortæller Helle. Små detaljer må godt være 
store som for eksempel den signatur-dia-
mant, der er at finde på alle smykkerne. 
Nogle gange er den så diskret, at man skal 
lede efter den; andre gange er den mere 
synlig.

My Collection
Ros nye kollektion, My Collection, består af 
ørestikker og vedhæng med bogstaver og 
tal, der kan inspirere til at fortælle en per-
sonlig historie. 
 – My giver mulighed for at forevige 

øjeblikke eller personer, som betyder noget 
helt særligt, siger Helle, der præsenterer 
My og sine andre kollektionener på New 
Nordic, 25.-27. august. 

rocopenhagen.dk

Ro Copenhagen

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

STAR RING
Ring med 18 diamanter,
i alt 0,069 ct. TW/VS.
Pris 9.500,

Alle smykkerne er i 
18 kt rød eller hvidguld.

Helle Leiberg Nissen har en fortid 
som frisør, men i 2015 skiftede hun fra 
kam og saks til guld og diamanter.

ORBIT LEAVES DOTS 
Armbånd med 0,003 ct TW/VS diamant
Pris 19.000,-

MY ØRESTIK
Pris pr stk 1.100,-

ROCK HEART 
Ørestikker med 34 diamanter 
i alt 0,102 ct TW/VS
Pris 7.900,-

ORBIT DIAMOND
Ring med i alt 0,515ct TW/VS
diamanter. Pris 49.900,-

ORBIT LEAVES DOTS 
Ring med 0,003 ct TW/VS diamant
Pris 6.000,-

ROYAL RING WITH PRONGS
Ring med 0,003 ct TW/VS diamant
Pris 7.500,-

ROCK DIAMOND MINI 
Med 20 diamanter, i alt 0,060 
ct TW/VS. Pris 8.900,-

ORBIT LEAVES
Ring med 0,003 ct TW/VS diamant
Pris 7.900,-

ORBIT OVAL
Ring med 0,003 ct 
TW/VS diamant
Pris 7.400,-

RO 
Halskæde med 
0,003 ct TW/VS 
diamant
45 cm: 6.000,-
55 cm: 6.800,-

MY COLLECTION 
Vedhæng med 0,003 ct 
TW/VS diamanter.
Pris pr stk 1.100,-

FINE OAK 
Ring med egetræ og 
0,003 ct TW/VS diamant
Pris 6.700,-

ROCK 
Ørestikker med 28 diamanter,
i alt 0,140 ct TW/VS. Pris 8.000,-

ROYAL 
Ørestikker med 8 diamanter, 
i alt 0,030 ct TW/VS.
Pris 4.000,-
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Ny kollektion fra Designers Favorites fortsat fyldt med 

eventyr og fantasi i smykker, der skiller sig ud. 

Designers Favorites kommer til august 
med sin nye kollektion, der summer af 
fantasi, eventyr og magi. Den supplerer 
godt det allerede brede og spændende 
katalog af anderledes, håndlavede smyk-
ker, som ejerne oftest har et tæt forhold til. 
 – Smykkerne skiller sig så meget ud, at 
de næsten ikke kan undgå at blive sam-
taleemne på kontoret og til festen, mener 
designer Maja Hermannsen.
 – Det sidste år har gjort os klar over, at 
danske og udenlandske smykkekunder er 
vilde med det eventyrlige design. Der er 
ikke bare, én men mange bestsellere, og 
de fleste er med sommerfugle, frøer, biller 
og med mange forskellige sten; altså smyk-
ker som skiller sig ud. 

Inspiration fra forhandlerne
– Guldsmedebutikkerne fortæller, hvordan 
deres kunder har svært ved at vælge mel-
lem de mange design, og mange kunder 
vælger flere forskellige slags. De mange 
tilbagemeldinger fra vores over 70 danske 
forhandlere og fra deres kunder har været 
med i processen om designet af den nye 
kollektion, fortæller Maja. 
 – Vores nye kollektion fortsætter derfor 
i fantasiverdenen med edderkopper, bier, 
fugle, grene, blomster, stjerner og perler. 
Kollektionen er også valgt ud fra tidligere 
successer, som blandt andet de to sidste 
perleserier, som har fået en overvældende 
modtagelse. 

www.designersfavorites.dk

Sortrhodineret ring 
i sterlingsølv med 
forgyldninger og tre hvide 
topaser. Pris 799,-

Sangeren Anna David er også vild med Designers Favorites’ fanta-
siverden og har i samarbejde med firmaet lavet en lækker kollektion 
under titlerne: Giv Drømmene Vinger og Lad Drømmende Blomstre. 
Derfor er der altid en blomst eller et par vinger i designet. Serien 
omfatter en eksotisk skytsengel, et hipt fredstegn, en smuk ballerina, 
en elegant påfugl og en kreativ, blomstrende G-nøgle.

BLOMSTRENDE FANTASI

Øreringe i sølv med forgyldninger, 
ferskvandsperler og 30 hvide topaser. 
Pris 999,-

Marika ring
af Anna David.
699,-

Halskæde med peridot, 
perle, Swiss Blue topas
og garnet. 
1.299,-

Sortrhodineret sølv 
med perle, peridot og 
ametyst. 799,-

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

T I M E  F R O M

FAROE ISLANDS
RAVN WATCHES - Sundsvegur 12 - Box 1028 - FO 110 Tórshavn - Faroe Islands

mail: sales@ravnwatches.com - website: ravnwatches.com - phonenr. +298 229042

MØD OS PÅ STAND 013 

HAPPY HOUR hver dag fra kl 16.00 – 17.00 
Hvor der serveres smagsprøver fra Færøerne

www.copenhagenwatches.com

C O P E N H A G E N
W A T C H E S

Visit stand H-045 and see our new concept “ build-yourself-watch”

Newnordic-copenhagenwatches-annonce.indd   1 02/07/2017   19.22
www.copenhagenwatches.com
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Lene Nystrøm
presents

www.east-copenhagen.com



Nordic Night
Festmiddag med prisoverrækkelser og underholdning v/Michael Carøe & Band 

For udstillere og besøgende 26. august 2017. Tilmelding på www.newnordicshow.dk

newnordic
Jewellery & Watch Show Copenhagen

INVITATION
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SMARTE TAGS
RFID-teknikken er vejen frem 

for prismærker på varer i 

detailhandelen. Nu er turen 

kommet til guldsmede og 

urmagere, mener Microcom.

RFID står for Radio Frequency IDentifi-
cation, og som navnet antyder, benytter 
teknikken sig af radiobølger, og derfor kan 
prismærker med RFID-kode aflæses på lang 
afstand og uden, at der er visuel kontakt 
mellem mærke og aflæser.
 
Fordele på bundlinjen
Hvis det er en lidt stor mundfuld at fordøje, 
så betyder det med enkle ord, at du kan 
læse pris og varenummer på dine varer, 
uden at du er i nærheden af dem eller kan 
se dem.
 Microcoms EasyScan RFID-læser kan 
registrere prismærket på op til tre meters 
afstand, også når varen ligger nede i en 
pose, i en lomme eller inde i et skab. Ud 
over at give helt nye muligheder for tyveri-
sikring, så peger IT-konsulent Klaus Diers 
fra Micro com på en række forhold, hvor 
RFID-teknikken virkelig gør en fordel for 

din indtjening: – Hver gang en vare flyttes i 
systemet fra et sted til et andet – for 
eksempel ved salg, returnering eller repara-
tion – så scannes varen, og dens status 
registreres. Derved har du altid fuldt over-
blik over salg, varebeholdning og eventuelt 
svind.

Varen er altid i systemet
Microcoms RFID-løsning EasyScan er et  
trådløst system, der scanner elektroniske 
tags på varerne og integrerer oplysninger-
ne med Microcoms lagerstyringssystem 
EasyPOS. 
 – Med EasyScan vil du reducere svind, 
optimere din lagerbeholdning, forbedre 
identificering af varer, forbedre din kunde-
service, synlig gøre eventuelle flaskehalse, 
spore fejlleverancer og forbedre din hånd-
tering af returvarer, fortæller Klaus. 
 – Kører du en webshop sideløbende 

med den fysiske butik er der blot endnu 
mere at hente, fordi kravet til en altid 
opdateret lagerbeholdning her er forhøjet.

Vareoptælling på få timer
En af de helt store fordele, der både giver 
bedre overblik og sparer penge, er ved 
vareoptælling. Med masser af varegrupper, 
brands og i titusindvis af enheder kan vare-
optælling typisk kræve alle medarbejdere 
beskæftiget en hel dag. Den tid kan redu-
ceres til blot få timer for én medarbejder. 
Det betyder, at den kan udføres langt hyp-
pigere, end du ellers orker, med langt 
større sikkerhed og overblik til følge året 
rundt.
 – Vi er naturligvis med på New Nordic, 
hvor mine kolleger og jeg vil ligge os ekstra 
i selen for at forklare og demonstrere, hvad 
EasyScan kan betyde for netop din butik, 
lover Klaus Diers.   www.microcom.dk

MICROCOM
Microcom ApS i Odense er en 
landsdækkende virksomhed, der 
siden 1983 har beskæftiget sig 
med IT-løsninger og produkter til 
detailbranchen. Firmaets speciale 
er butikssystemer og kasseløsnin-
gen EasyPOS, der er udviklet i tæt 
samarbejde med slutbrugerne:
 – Vi bringer IT ned i øjenhøjde, 
og fremfor alt fokuserer vi på 
enkelthed i vores løsninger, siger 
IT-konsulent Klaus Diers.

SMÅT MEN SMART
Specielt til smykke-
branchen har 
Microcom lavet 
nye helt små tags, 
som ligner de 
prismærker, vi 
kender i dag 
– nu bare med 
en chip og 
antenne indeni.

Microcom

Scanningen sker 
med den lille håndholdte 
EasyScan læser.

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017 Carl Boesen ApS

New Nordic Stand 28

Telefon og SMS +45 2175 9256

DESIGN URE SMYKKER — 5, 2017
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Kranz & Ziegler har en frodig 

mangfoldighed af smykkelinjer at 

trække på, og efteråret byder på 

nyheder inden for både Flora, 

Architecture Couture og Story.

Story
Story, der for tiden præsenteres af Lene Nystrøm, består af et 
stort udvalg af armbånd, halskæder, ure og charms, der kan 
kombineres og blandes alt efter ønske under parolen Mix It. Nu 
lancerer firmaet Add On smykkesæt, der matcher kollektionens 
charms, samt nyheden Ready To Go-armbånd, der kommer i de 
tre Story-stilarter Poetry, Modern og Rock. 

www.k-z.dk newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

Architecture
Architecture er spektakulære 
former med skarpe hjørner, 
vinklede flader og overraskende 
linjer, ganske som man finder 
det i moderne arkitektur.

Flora
Flora er romantisk, blomsterinspireret 
detaljerigdom med perler og guld i 
organiske former. 

Couture
Couture er Kranz & Zieglers
eksklusive smykkelinje i
14 kt guld og ædelsten.

Åben ring i 14 kt guld
med grøn aventurin og diamant. 
Fås med matchende ørehængere.
Pris 6.800,

Kranz & Ziegler
MANGFOLDIGHED

Bred 8 kt ring i lækkert 
kantet design. 2.495,-

8 kt ørehængere med 
zirconia. Pris 1.095,-

Halskæde med firkantet 
vedhæng med cirkel.
8 kt guld. 1.995,-

8 kt guldringe. Med fire 
perler på rad: 1.095,-
Til højre er den midterste 
kugle prydet med zirkonia. 
1.295,-

Små åbne kreoler med zirkonia. 795,-
Til venstre asymmetriske øreringe, 
hvor hængeren måler 45 mm. 
Pr sæt 1.495,-

Poetry kombiarmbånd
af fire armbånd:
Slangeskind, lys agat,  
silke og lysebrun mink
med forgyldte charms.
Pris 2.895,-

FLORA
6 mm ferskvandsperle
i 8 kt halskæde. 
1.495,
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BØLGE I BEVÆGELSE
Det svenske firma Vagavance er på flere måder 

Malin Hanssons helt personlige værk. Ikke alene er  

hun designer og indehaver; hendes smykker udtrykker 

også kernen i hendes livssyn.

Navnet Vagavance er sammensat af 
de franske ord vague og avance, der 
betyder henholdsvis bølge og fremad. 
Bølger forbindes med både surfing og 
taekwondo, to sportsgrene, som Malin 
selv dyrker.
 – Livet bevæger sig i bølger samti-
dig med, at vi uundgåeligt bevæger os 
fremad, fortæller hun. Vi har alle brug 
for både bevægelse og stilhed, energy 
og balance, som yin og yang.
 

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

Med sin passion for sport har Malin ledt 
efter smykker med et sporty og stilfuldt 
look, dog uden held. 
 – Når jeg ikke kan finde det, jeg leder 
efter, begynder jeg at fundere over, om jeg 
kan udvikle det selv. Sådan startede Vaga-
vance, forklarer Malin.

Symbolværdi
Hendes smykker har stærke symbolske 
værdier men er samtidig i et let og flyden-
de design, der giver dem karakter og værdi 
i sig selv. Centralt i hendes kollektion er 
Flower of Movement symbolet – blomsten, 
hvor bladstrengen har form af et menne-
ske. Det fortæller, at vi er skabt til at røre 
os, og at vi ligesom blomster også har brug 
for næring for at vokse og udvikle os. Det 
er det fri menneske i pagt med naturen. På 
samme måde bringer hendes øvrige smyk-
ker fokus på naturlige, sunde værdier som 
frihed, at bevæge sig, at nyde solen og 
varmen og at lykkes med sine ønsker.  
 www.vagavance.se

FLOWER OF MOVEMENT. Ring i sterlingsølv, 
pris 420,- sek. Motivet fås også som øreringe 
og halssmykke, og på New Nordic præsente-
rer Vagavance desuden armbånd og endnu 
et ringdesign i serien.

THE RUNNER. Løberen er den fint tegnede 
silhuet af en sprinter med energi, styrke og 
bevægelse. Fås også som øreringe. Fra 275,-

BIKE RIDER 
Cyklisten i stilfuldt og sporty design 
til den passionerede cykelrytter. 
Pris fra 350,-

FLIP-FLOP
Klip-klap-sandaler hedder flip-flop på svensk. De står 
for frihed, sommer, varme og at slippe fødderne fri. 
Sterlingsølv med cubic zirconia. Pris fra 350,-

PALM TREE. Palmen står får varme, og 
ifølge græsk mytologi er den tillige et 
symbol på sejr. Som sådan kan smykket 
bruges til at fejre en personlig bedrift. 
Med cubic zirkonia. Pris fra 350,-

Indehaver af Vagavance, Malin Hansson, 
med sin egen Flip-Flop halskæde.

Vagavance

Alle smykker er i sterlingsølv eller forgyldte.



Since 2005

Nå både branchen og forbrugerne
Kontakt Henrik på hw@designuresmykker.dk for priser og placering
www.designuresmykker.dk
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AT BLÆSE BOLLE I NORGE
Et hold studerende fra EUC Lillebælt har i vinterens løb været 

i Valle i Norge for blandt andet at lære at blæse en bolle.

– I en lille lomme mellem høje fjelde og 
blå søer ligger Valle. En lille landsby, der 
ved første øjekast ligner, at nogen en gang 
for længe siden blev træt af at gå og 
bestemte sig for at klemme nogle huse ind 
mellem to sneklædte fjelde i Setedalen.  
 Sådan fortæller de guld- og sølvsmede-
studerende fra EUC Lillebælt, Sara, Julie, 
Christina og Sophie om deres første møde 
med Valle.  Her boede de i ti dage på byens 
højskole, mens de arbejdede og fik under-
visning på guldsmedeskolen 50 meter der-
fra.  
 
Filigrantradition
Men hvad kan en lille bygd højt mod nord 
lære danske guld- og sølvsmede?
 I Setedalen er der en stolt tradition for 
filigran, der bliver båret af det norske folk 
på deres nationaldragter. Filigranteknik er  
således en væsentlig del af undervisningen 
på guldsmedeskolen i Valle. 
 – Hér kan man tage hele sin uddannel-
se. Det betyder, at der er mange elever 
med flere års erfaring. Vi fulgte to forskel-
lige hold, og med vores kun ti ugers erfa-
ring inden for guldsmedefaget, måtte vi 
holde tungen lige i munden og bare kaste 
os ud i kunsten at lave filigran, fortæller de 
fire danske piger. 
 – Vi følte os som børn, der skulle lære 
at gå igen, da det på klingende norsk blev 
fortalt at „man bare blæser bollerne, så de 
cirka har samme størrelse“ eller „man bare 
tvinder tråden, til man synes, det ser fint 
ud“. Her kom vores manglende erfaring 
virkelig på prøve.
 Hjemmefra er pigerne vant til, at der er 
strenge mål og meget lidt plads til fejl, men 
i Norge oplevede de et helt andet værksted 
og et andet arbejdsmiljø: – Her handler det 
mere om æstetik og helhedsudtryk end om 
egentlige mål. 
 Og hvordan blæser man så egentlig en 
bolle? Det gøres over kul, med rigelig 
varme og en masse tålmodighed! 
 www.eucl.dk

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

Sara, Julie, Christina og Sophie fra EUC Lillebælt i Fredericia fik en varm mod-
tagelse af elever og lærere på guldsmedeskolen i Valle. De blev blandt andet 
inviteret med på fjeld-hiking af guldsmedeskolens forstander, og de kom med 
til en privat klassefest med nogle at deres norske studiekolleger.

Filigranarbejdet herover bliver 
til det færdige spænde herunder, 
som bæres mange af på de 
norske folkedragter. De små 
halvkupler hedder boller.

De danske studerende fik alle 
lave flotte filigransmykker og ny 
viden med hjem fra værkstedet 
hver dag. Desuden fik de prøvet 
kræfter med at indfatte sten og 
lave emaljearbejde. 

EUC Lillebælt



IN PARTNERSHIP WITH 

RAYMOND WEIL is proud to be supporting Swiss sailing team 

Realteam as its Official Timing Partner and to introduce a new 

freelancer able to support the crew in the most extreme sailing 

conditions. A nice little tip of the hat to Mr Raymond Weil who was  

a member of the Geneva Yacht Club. 

Join the discussion #RWRealteam

freelancer collection 

KØBENHAVN: Magasin Ure & Smykker - Plaza • Strøgets Ure, Guld & Sølv   
ALBERTSLUND: Albertslund Ure & Guld  KASTRUP: Plaza Ure & Smykker  

NÆRUM: Min Guldsmed - Nærum Guld og Sølv  SØBORG: Erik’s Ure  
BIRKERØD: A. Madsen ROSKILDE Svend’s Ure  HOLBÆK: Anytime  KØGE: Guldfuglen  

ESBJERG: Guldsmed Lintrup  VEJLE: Sct. Mathias Ure & Guld • Sct. Nicolai Ure  
STRUER: Profil Optik  SKIVE: Østergaard Ure - Guld  AARHUS: Sct. Mathias Ure & Guld

SKANDERBORG: Hugo Mortensen  VIBORG: Sct. Mathias Ure & Guld  
RANDERS: Guldsmed Bræmer-Jensen  AALBORG: Henrik Ørsnes

Stæhr A/S - www.raymond-weil.as
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