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DET LILLE LAND
Her i dette lille land, som Thomas Blackman ynder at kalde os, er vi
som bekendt ikke så mange. Vi behøver ingen étbarns-model; tvært
imod forlyder det, at vi har brug for at blive flere. Omvendt behøver vi
heller ikke være kede af vores størrelse. Man kan klare sig rigtig godt
som lille; nordmændene, der er nogenlunde lige så mange som os,
satte deres mærkbare præg på dette års olympiske vinterlege. Og for
nyligt blev et af Danmarks største smykkefirmaer opkøbt af en, relativt
set, noget mindre spiller. Når vi sammenligner os internationalt, er det
værd at have vores antal med i baghovedet. For nyligt har det således
heddet sig, at vi har for få Nobelprismodtagere. Men i forhold til vores
antal ligger vi nu ikke så dårligt. USA, der har modtaget flest priser, har
0,8 pris per million indbyggere, hvor vi har 2,2.
På tilsvarende vis er der også ind imellem røster om, at smykke- og
urbranchen i Danmark skal være større, end den er; for eksempel skal
branchens messe, New Nordic, være med blandt de store, internationale messer. Og det kunne naturligvis være dejligt. Man må dog huske
på, at flere af de andre landes messer er store, fordi de kan trække på
et stort hjemmemarked. Hele Danmarks befolkning på 5,7 million
(ifølge tal fra EU-Oplysningen) udgør jo ikke meget ved siden af
Tysklands 82 eller Englands 65 millioner, hvor byer som Berlin og
London alene har mere end 1000 smykkebutikker hver. Samlet set er
der i hele Danmark i omegnen af 550 butikker; vores målestok må
derfor være en nogen anden. Det bør da heller ikke være størrelsen,
det kommer an på, men kvaliteten. Og dén har de danske smykke- og
urbrands i overflod. You got the shit, som Sanne Salomonsen sagde.
Uden, at det er nogen kritik, som Remee forklarede Thomas...
Rigtig god læsning!

Kære nuværende og kommende partnere. Sådan bør jeg selvfølgelig indlede, for med CHRISTINA’s opkøb af Aagaard Kranz &
Ziegler udvider vi familien. Og udbygger den relation, vi har med
vores i forvejen store familie. Derfor et hjerteligt velkommen
til samarbejdspartnere, der hidtil ikke har været en del af
CHRISTINA-familien.
Ordvalget er ikke blot en kliche. Vi mener det med familien
alvorligt. CHRISTINA Jewelry & Watches er en familiejet virksomhed. Aagaard Kranz & Ziegler er i hæderkronet forstand
funderet på de samme dyder. Den kurs bevægede det godt
70-årige firma sig væk fra, og da vi så muligheden for at rette op
på kursen, var vi ikke et sekund i tvivl om, at vi skulle reagere.
Naturligvis er det en offensiv beslutning fra CHRISTINA’s
side. Man kan kalde det en vækstmulighed i en spændende
arbejdshverdag. Men det er i den grad også en konsolideing.
Ikke blot af vores egen virksomhed, men også i bestræbelserne
på fælles fodslaw med vores partnere og den samarbejdende
foretningsmodel, vi tror på. Deri selve familie-begrebet.
Vi skal hjælpe hinanden, skabe grobund for omsætning og
vækst. Være ordentlige og fair i omgangen med hinanden. Som
man er i familier.

Claus & Christina Hembo
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Tre halskæder på 80 cm med
sorte perlevedhæng. Vedhængene
kan også bruges på armbånd.
Oxyderet og rhodineret 995,Forgyldt 1.150,-

TALENTER SØGES

KØB 1 ARMBÅND

Precious Talents i Stockholm
er igen i år på jagt efter nye,
4

nordiske smykke- og urtalenter.
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Blossom Copenhagen

Koralvedhæng 295,U
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Blossom Copenhagen går foråret i møde
med et nyt katalog under navnet Serenity.
Serenity betyder ro og klarhed og udtrykker ganske godt holdningen bag ægteparret Christina og Holger Elbros firma. Alle
smykkerne er håndtegnede af Christina
Elbro, fordi en computer ikke har nogen
sjæl, som hun siger. Designet er gennemført detaljeret, feminint og let i udtrykket,
udført i sterlingsølv, krydret med diverse
sten i kontrastfuld effekt. 
blossomcopenhagen.com

R

Ringe med blå lace agat
eller pink opal. 695,-

Tre oxyderede ringe
med forgyldte detaljer
595,- pr stk

Nye ur- og smykkefirmaer fra hele Norden kan nu
søge om optagelse til Precious Talents, der giver de
heldige udvalgte en gratis stand på branchemessen
Precious i Stockholm den 6.-8. september. Ud over
standen deltager du i konkurrencen om at blive
Precious Talent of The Year 2018. Kåringen sker på
baggrund af, hvor godt du har markeret dig i løbet af
året.
– Mange etablerede varemærker startede som
Precious Talents; for eksempel Runa, Sägen, Skanshage
Sweden, Ioaku, Bow Label, Ebon Li og Annika
Gustafsson, fortæller projektleder Åsa Axelson fra
Precious.
Så vil du gerne prøve kræfter med det svenske marked eller høste erfaring fra deltagelse på en messe er
Precious Talents en oplagt mulighed. Ansøgning sker på
preciousfair.se/en/talents, og sidste frist er 31. marts.
Precious Stockholm Nordic Watch & Jewellery Fair
afholdes i år for 30. gang. Messen finder sted på Stock
holmsmässan.
www.preciousfair.se
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Vector Handpainted
Brush Strokes

599,-
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Charms medfølger ikke
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C_SERIES

AESTHETIC SIMPLICITY

Elefantvedhæng 495,Kæde med månesten 900,Kraftigt armbånd i forgyldt
sterlingsølv 2.500,-

Alle vedhængene
leveres med 80 cm kæde.
Hvid perle 1.150,Sort perle 1.200,Månesten 900,-

WWW.BENDIXCOPENHAGEN.COM
PHONE +45 31 79 10 60
INSTAGRAM ∙ FACEBOOK @BENDIXCOPENHAGEN
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MAGTENS BILLEDER #2
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Iben Kaufmann

Anden del af føjletonen om

D

fotograf Iben Kaufmanns
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optagelser til udstillingen

I

Magtens Smykker på Museet
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på Koldinghus.
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Mens vi venter på at komme i fotografens
spotlight... Christian den 4.s såkaldte
ridderslagskårde fra cirka 1617, der blev brugt
ved udnævnelsen af nye riddere. Fæstet er med
taffel- og spidsslebne diamanter og arabesker
og bladværk i guld på mørkeblå og hvid emalje,
og klingen er spansk, en såkaldt Toledoklinge.
Kården er en del af Kongernes Samling på
Rosenborg Slot.
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Prøveopstilling af Jernkors fra Museet på Koldinghus’ samling. Jernkorset er en tysk militærorden
tegnet af arkitekt Karl Friedrich Schinkel og sit navn til trods udført i forsølvet messing. Den blev
indstiftet i 1813 og uddeles kun i krigstid. Der findes jernkors fra 1813, 1870, 1914 og 1939.

Forskellige genstande
afventet fotografering.
Tingene opbevares til
dagligt blandt andet på
Designmuseem Danmark
og Rosenborg Slot
i København.

Iben Kaufmann i sit studie ifærd med at skyde en
optagelse af to ringe, der er i privateje.

I forrige nummer fulgte vi fotograf Iben
Kaufmanns arbejde med at beslutte og
fremstille det rigtige setup og regi til billederne af magtens smykker og ordener. Det
endelige valg faldt på en række enkle geometriske former, der kan spille godt op til
de mange forskelligartede motiver, og
holdt i en mørkegrå nuance, der signalerer
magthavernes pondus.
Med disse indledende overvejelser på
plads, har Iben kunne dykke ned i selve
optagelserne, og har været travlt beskæf
tiget i sit studie foruden på en række slotte
og andre lokationer, hvor genstandene til
dagligt befinder sig.
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Følelser på spil
En uventet side var for Iben de følelser, der
rørte sig under fotograferingen. På én og
samme dag tog hun billeder af både magthaveres emblemer og af deres ofres efterladte effekter.
– Det ene øjeblik var det nazisternes
hagekors fra Anden Verdenskrig, og det
næste var det en lille broche, som er blevet
byttet for en læbestift i en koncentrationslejr. Brochen sidder stadig på et stykke stof
fra fangedragten, fortæller Iben, der var
dybt rørt af oplevelsen.
– Som fotograf er det noget af en rejse
fra den ene yderlighed til den anden, må
man sige!
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RINGE MED ÆGTE ÆDELSTEN
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Ringe fra 199,-
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sølvarmbånd med charms
Charms fra 99,-

K

Æstetisk dilemma
Arbejdet har også budt på et generelt
æstetisk dilemma, som har givet grund til
nogle etiske overvejelser: Kan man tillade
sig at tage flotte billeder af rædselsregimers ordener uden at man dermed på en
måde sanktionerer, hvad de står for?
– Det er et meget ambivalent forhold,
for isoleret, grafisk set er nazitegnene jo
flotte, men man væmmes ved at stå med
det og skulle få det til at se lækkert ud,
lyder Ibens reaktion.
At give for eksempel hagekors samme
entusiasme i fotostudiet som de øvrige
genstande var en udfordring.
– Man må lægge følelser og tanker på
hylden og betragte det som ethvert andet
smykke eller et af de andre ordener, forklarer Iben.
– Og det er jo en vigtig del af historien,
som man ikke bare må sætte et kryds over.
Koldinghus var jo besat af tyskerne under
Anden Verdenskrig, så naturligvis må den
historie med i udstillingen, omend den kun
udgør et lille hjørne af helheden.
Og heldigvis har der da været masser af
andre spændende genstande og historier,
Iben har kunne kaste sig over; lige fra
store, ridderlige sværd til små, fine fingerringe. Det kan du alt sammen opleve ved
selvsyn, når udstillingen Magtens Smykker
åbner på Museet på Koldinghus den 6.
maj. Her finder du også alle Ibens færdige
billeder i udstillingens bog.
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læderarmbånd med charms
Charms fra 149,-

collect ur med charms
Collect ure fra 995,-

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

ibenkaufmann.dk

KONTAKT
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Sterling sølv

scrouples.dk

HOUSE OF JEWELLERY * JESSENS MOLE 12 * 5700 SVENDBORG * TELEFON 6915 5500
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Hjertehalskæde og stor
sølvring fra Aagaard.

E
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Kranz & Ziegler
reklamefoto for
smykkeserien Love.
Måske en romantisk
forudanelse om den
nye forbindelse?

12. februar klokken 9.00

E

Halskæde, armbånd
og ring fra
Kranz & Zieglers
nye kollektion.

R

ramte den største nyhed

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

i mange år den dansk
smykkebranche:
Familien Hembos køb af
Aagaard Kranz & Ziegler.

NY KÆRLIGHED

Christina Jewelry & Watches

31. januar måtte Aagaard Kranz & Ziegler
dreje nøglen om blot tre år efter, at firmaet
i 2015 også gik konkurs. Dengang blev det
reddet af Jens Heimburger, Mads Kjær,
Jesper Tastesen og Thomas Tolstrup Han
sen, der dog ikke fik den forventede succes
med deres investering. Hele januar måned
har de søgt efter en køber, men uden held.
Det er derfor konkursboet, der nu er blevet
købt af Christina Jewelry & Watches, og af
de første meldinger fra de nye ejere står
det klart, at intentionen er, at drive Dan
marks største smykkehus videre.
Møde med forhandlerne
Straks efter overtagelsen gik Christina
Jewelry & Watches igang med at genetablere ordreindgang, ordreforsendelse, reperationer og øvrige almindelige arbejdsgange, så landets forhandlere og deres kunder
ikke blev ladt i stikken. I uge otte tog de

nye ejere rundt i landet og holdt en række
møder med butikkerne for at hilse på,
besvare spørgsmål og give mere detaljeret
information om det fremtidige samarbejde.
Ny politik
Med overtagelsen bliver Christina Jewelry
& Watches med ét slag en af de helt store
spillere i Danmark. Umiddelbart vil alle
Aagaard Kranz & Zieglers velkendte serier
som Story, Aagaard Classic, Connec
tions
og Soldier to Soldier blive ført videre, og
der er således tale om en omfattende og
meget bred vifte af brands, der retter sig til
næsten alle målgrupper. Christina Jewelry
& Watches har i flere år arbejdet mod at
være full-range leverandør til guldsmedebutikkerne, og med købet af de mange
brands må målet til fulde været nået.
Men derfor er der jo stadig et spørgsmål om økonomi. Hvad vil Christina Jewelry

& Watches gøre bedre end de tidligere
ejere af Aagaard Kranz & Ziegler? Det har
administrerende direktør Claus Hembo en
række præcise bud på:
– Aagaard har været den største spiller
på det danske marked i en lang årrække,
med dygtige medarbejdere og stærke
brands. Det har fra starten været en
familieejet virksomhed, og med købet genindfører vi de familiære værdier, som de
danske guldsmede værdsætter.
Det kommer til at betyde et skift fra de
seneste års handelspolitik i Aagaard Kranz
& Ziegler til den model, der har været en
succes for Christina Jewelry & Watches.
– Hos Christina Jewelry & Watches dyrker vi partnerskabet og ordentligheden i
samarbejdet. Vi har med vores forhandlere
et gensidigt ønske om at styrke vores branche. Det bidrager vi til med stærk markedsføring, med investeringer i de fysiske butik-

DESIGN URE SMYKKER — 2, 2018

Diamantforedrag

ker og med innovativ produktudvikling,
fortæller Claus.
Ud med unoderne
– I de seneste år har der sneget sig en del
„unoder“ ind i den gode forretningsmodel,
som vi i vores branche hylder. Vi ønsker en
fair forretningsmodel for alle; butikker,
kunder og leverandører. Vi vil derfor tilbagerulle mange af de tiltag, der har skabt
utilfredshed hos landets guldsmedebutikker. Det indebærer blandt andet, at
Aagaard Kranz & Zieglers webshops lukkes, fortæller Claus.
– Det er ikke en leverandørs opgave at
stjæle deres forhandleres avance og sælge
direkte til forbrugere. Christina Jewelry &
Watches sælger udelukkende til faghandlen og faghandlens e-salg og ødelægger
ikke vores butikkers forretningsgrundlag.

12

D
E
S
I
G

v/ Ruben Svart

Book en tid
I vil blive klogere
Mail til os og vi

på diamanter.

aftaler nærmere

Få lidt godt at spise
samt se den flotte
kollektion.

N

Samme retning
På samme måde er det slut med outlet,
udsalg og vilde rabatter, der kun skaber
forvirring hos forbrugerne om pris og kvalitet.
– I stedet vil vi have fuld fokus på investering i de fysiske butikker. Vi tror på dem,
og vil tage dem med på råd og sammen
vende hver sten i optimeringen af vores
fælles forretning, fortæller Claus.
Der er således et spørgsmål om at
trække i samme retning til gavn for alle,
snarere end at bekæmpe hinanden. En
strategi, der ifølge Claus Hembo skal
understøttes af en fokuseret markeds
føringsindsats:
– Jo mere fokuseret markedsføring af
de enkelte brands, jo flere kunder får lyst til
at handle i vores branche.
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christinadesignlondon.com

HISTORIKKEN
Aagaard blev grundlagt i Svendborg i
1946 af Jens J. Aagaard. I 1978 blev firmaet overtaget af Holger Elbro, der som
nyuddannet guldsmed søgte om arbejde
men i stedet blev tilbudt at købe. Elbro
solgte det igen i 2007 og har i dag sammen
med sin kone Christina smykkefirmaet
House of Jewellery med blandt andet brandet Blossom Copenhagen.
Kranz & Ziegler blev stiftet i 2003 af
Martin Kranz og Mads Ziegler. I 2011 blev
det købt af Aagaard, og begge de to
grundlæggere har efterfølgende startet
egne smykkefirmaer.
Christina Jewelry & Watches blev startet
i London i 2002 af Christina og Claus
Hembo under navnet Christina Design
London.
Ringe og armringe fra Aagaard. Her er det Aagaards
faste model, Sofie Lassen-Kahlke. Foto Steen Evald

www.svart.dk

mail: ruben@svart.dk
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Dagmarkors

Det siges, at Albrecht Dürer

Joanli Nor
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CIRKLEN

kunne slå en perfekt cirkel
i frihånd. Nu kan perfektion

8 karat • 14 karat • Sølv • Sølv forgyldt

jo være mange ting, og en
cirkel er tilsyneladende åben
for fortolkning. I hvert fald
udfordrer Joanli Nor begrebet
cirklen med serien Bibbi.
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Forside alle
størrelser

Bibbi er en serie af funklende sterlingsølv-smykker med håndfattede zirkoniasten. I centrum af designet står den klassiske cirkel, som er et kendt og elsket motiv
inden for smykkeverdenen. I Joanli Nors
hænder får den en feminin og organisk
nyfortolkning med de baguetteformede
zirkonia-sten sat i to rækker.
Det er ikke tilfældigt, hvis de minder dig
om laurbærkranse, for det er nemlig disse
hædersbevisninger fra det antikke Græken
land, der har inspireret til designet. Hér var
de et sejrstrofæ og et symbol på en ekstraordinær indsats. Bibbi-smykkerne kan
måske tænkes som en moderne hædersgave for eksempel til en nyudklækket
gymnasiast, en student eller en anden, der
har ydet en særlig indsats.
Joanli Nor blev startet i 2015 og er et
brand under det danske smykkehus Nor
dahl Andersen.
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Bagside
De fem

Bagside
Fader vor
Bagside
Blank

www.noa.dk

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

15x13 mm
Ørestikker 375,-

Bibbi-serien i sterlingsølv og håndfattede zirkonia fås i fire
farver; rhodineret, sort rhodineret, forgyldt og rosaforgyldt.
Serien omfatter øreringe, halskæde og armbånd.
Vedhæng 350,-

Inspirationen til Bibbi-smykkeserien udspringer fra
laurbærkransen, som i det antikke Grækenland var et
symbol på sejr og ekstraordinær indsats.
Armbånd 325,-

20x17 mm

25x21 mm

30x25 mm

35x29 mm

40x33 mm

newnordic

Jewellery & Watch Show Copenhagen

Alle indkøbere fra Jylland, Fyn og Bornholm
tilbydes gratis overnatning lørdag/søndag.
Mere om tilmelding følger.
Vi ses i Bella Center C1 og C2.
Indgang via Hovedindgangen.

“FLEUR DE LIS”
14 kt. guld

Vedhæng 0,09 ct w/vvs brillanter 12.800,Armring 11.500,Ring 0,09 ct w/vvs brillanter 15.000,-

17.-19. august 2018
Interesseret i flere oplysninger?
Kontakt os på hw@designuresmykker.dk
www.newnordicshow.dk

Design: Traudel Toftegaard. Produceret i Danmark.
www.toftegaard.com
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Garmin vil ind i de danske urmagerbutikker. Og det skulle ikke være noget problem.

FENIX CHRONOS

Brandet er allerede yderst velkendt herhjemme – vi danskere er det folkefærd i verden,
der forholdsmæssigt har flest Garmin-instrumenter.

18

Garmin
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ON THE MOVE
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Navnet Garmin signalerer om noget
avanceret, brugerrettet teknologi, der
hjælper i hverdagen, om det er i fritiden
eller på arbejdet. Sådan er det også med
Garmins nye serie smarture. De er toppen
af poppen inden for teknik og er samtidig
stærkt design; fra det sofistikerede Fenix
Chronos og det sportive Fenix 5S til det
elegant underspillede Vivomove HR. Og
med ekstra goder for slutbrugerne som
gratis online-træningsunivers og gratis

telefonsupport skulle argumenterne for at
placere Garmin helt fremme i butiksvin
duerne være på plads.
Fuld service og support
Modsat mange andre producenter af
smarture kan Garmin trække på næsten 30
års erfaring med højteknologi og med et
meget højt serviceniveau over for brugerne. 96 procent af alle service
sager gennemføres således inden for 48 timer; urene

sendes nemlig ikke til den anden side af
jorden men repareres her i landet. Og
skulle du fare lidt vild i smarturenes mange
funktioner, så er hjælpen lige ved hånden.
Garmin har nemlig gratis, dansk telefonsupport, så du altid er sikret fuld udnyttelse
af dit ur. Alle medarbejderne i supportteamet er selv aktive brugere af Garmins
ure, og 80 procent af alle opkald besvares
inden for to minutter, på Facebook inden
for 4 og på mail inden for 24 timer.
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FENIX CHRONOS TITANIUM
49 mm titanium
Titanium-hybrid lænke
Ridsefrit safirglas
1,2" Garmin Chroma Display
GPS+GLONASS-positionering
Vandtæt til 100 m
Quick release rem/lænke
8 dages batteri/connected
Pris 10.899,-

R

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

Fenix Chronos Titanium er Garmins topmodel inden for smarture. Den er let, stærk
og med sin fuldt integrerede EXO-antenne
til GPS og Glonass-positionering er den
drømmen til sportsfolk og eventyrere.
Med Elevate håndledsbaseret pulsteknologi giver Chronos performancemålinger
for eksempelvis trailløb, cykling, svømning,
skiløb og golf. Foruden GPS/GLONASS
navigation byder uret på avanceret trykhøjdemåler, 3D-kompas og Garmins velkendte navigationsoplevelse. Med Connect IQ
har du alle smart-funktioner og desuden
personlig tilpasning af urskiver og apps.
Teknikken til trods er designet holdt i et
klassisk, robust sportslook med et kraftigt
49 mm metalhus i titanium grade 2, krans
af børstet titanium med tachymeter-skala,
ridsefast safirglas og 1,2" altid tændt
Garmin Chroma Display, der et let aflæselig selv i sollys.
Den innovative lænke af børstet titanium-hybrid (grade 2 titanium) har som den
første af slagsen titanium/elastomer-led,
som giver større fleksibilitet og optimal
komfort, og et butterfly-spænde med tryklås og quick release, som giver mulighed
for hurtig udskiftning uden brug af værktøj. Uret leveres med en ekstra sort sportsrem af silikone.
Chronos fås også i en stålversion med
lænke eller læderrem.

FENIX CHRONOS STÅL
49 mm stål
Ridsefrit safirglas
1,2" Garmin Chroma Display
GPS+GLONASS-positionering
Vandtæt til 100 m
Quick release rem/lænke
8 dages batteri/connected
Pris 9.199,19
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FENIX CHRONOS VINTAGE
49 mm stål
Kraftig læderrem
Ridsefrit safirglas
1,2" Garmin Chroma Display
GPS+GLONASS-positionering
Vandtæt til 100 m
Quick release rem
8 dages batteri/connected
Pris 8.399,-

R

FENIX 5S
VIVOMOVE HR
>>
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GARMIN

VIVOMORE HR
43 mm Black-silver
med brun læderrem
Pris 2.499,-

Garmin blev startet Kansas i 1989 af Gary Burrell og Min Kao, og navnet er et sammentræk af de to grundlæggeres fornavne. Firmaets succes var hurtigt på plads med
det amerikanske militær som første kunde. Siden da har Garmin specialiseret sig i
avanceret teknologi til et bredt spektre af erhverv, sport og fritid. Med wearable teknologi har Garmin været med fra de første trackere til den seneste serie af højt udviklede smarture. På verdensplan har firmaet over 11.500 medarbejdere, alene i Norden
er omkring 200 personer beskæftiget med salg, logistik, service og support. Flere
gange dagligt afgår forsendelser til destinationer i Danmark, Norge, Sverige og
Finland. 
www.garmin.dk
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Fenix 5S serien vandt sidste år Danish
Running Awards pris på Årets Produkt
innovation. Ligesom Chronos har
Fenix 5S Chroma Display i fuld
farve og høj opløsning, der giver
en fantastisk læsbarhed selv i
stærkt sollys. Urskiven kan du i
øvrigt tilpasse; fra Connect IQ
Store kan du downloade et
hav af design og desuden
selv tilføje datafelter og
få apps og widgets,
der giver de oplysninger, du ønsker.
Du kan også
hente Face It
appen og lægge
dit eget foto på
skiven.

FENIX 5S
Sapphire Goldtone
stål med metallænke
Ridsefast safirglas
42 mm
8 dages batteri/connected
Pris 7.099,-
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VIVOMORE HR
43 mm rose-guld tone
Fiberforstærket polymer og stål
Hvid silikonerem
Kemisk hærdet glas
Pris 1.699,-

M
Y
K
K
E
R

VIVOMORE HR
På overfladen et helt almindeligt ur
med tikkende visere og minimalistisk
design. Eneste antydning af noget mere
er måske fraværet af kronen. Dobbeltklik
på glasset eller vend håndleddet en gang
og vups springer den elektroniske del af
skiven til live!

Elevate håndledspulsmåler

VIVOMOVE HR
Vivomove HR serien kommer i fire varianter og har alle samme, enkle, elegante
look, helt uden krone eller knapper, blot
med en stilfuld, klassisk urskive med rig
tige, tikkende visere.
Så meget desto mere overraskende er
det at dobbeltklikke nederst på glasset og
opleve urets elektronik springe til live. Eller,
du kan blot vende håndleddet hurtigt; så
dukker smartskærmen også op! Og når du

er igang med at bruge touchscreenen venter der dig endnu en visuel oplevelse;
viserne springer nemlig dynamisk væk fra
pegefeltet, når du stryger gennem dine
meddelelser, din puls og meget mere – og
bagefter springer de på plads igen!
Selvom Vivomove HR ligner et under
spillet dressur, har du masser af avanceret
teknologi lige under den polerede over
flade: Elevate håndledsbaseret pulsmåler,

formovervågning som VO2-max og fitnessalder, stressregistrering og afslapningstimer, skridt, kalorier, distance og intensitetsminutter. Alle dine data uploades automatisk til Garmin Connect, der er et gratis
online-træningsunivers, hvor du kan få
kontakt til venner og konkurrere i udfordringer. Med en kompatibel smartphone
kan du desuden læse sms’er, få notifikationer, styre din musik og meget mere.

Nu kan du vælge blandt en helt ny
kollektion af smykker – armbånd,
halskæde og ringe – der matcher dine
favoritøreringe fra hudvenlige Blomdahl.
Smykkerne passer til både hverdag og fest.
Tidligt og sent – og på arbejdet og derhjemme. Smykkerne bliver hurtigt dine
favoritter – de er aldrig i vejen, og de er
smukke og diskrete på samme tid.
Du kan bære de flotte smykker fra Blomdahl
tæt ind mod huden hver dag, uden at
bekymre dig om din hud og dit helbred.
Smykkerne er udviklet i samråd med
hudlæger. For you, with care.

www.blomdahl.dk

Meet the

Key Players in

the Watch

& Jewellery

industry
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6-8 SEPTEMBER 2018
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Cahana Jewelry
24

ØREGUF
Ny serie øreringe fra Cahana
har fine bud i alle prisklasser
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og til alle lejligheder.
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Små kreoler
i sølv med
peridot:
499,-
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Heart og
Star ørestikker
Forgyldt sølv:
349,-
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Moon
& Stars
ørehænger
forgyldt
sølv:
400,-

R

Chain
ørehænger
i forgyldt
sølv med
topas: 499,-

Sparkle ørehængere
Forgyldt sølv med
rosenkvarts, topas og
peridot: 1.199,-

Store kreoler
i forgyldt sølv
med topas og lolit:
1.149

Rikke Brogaard er indehaver af og designer bag brandet Cahana Jewelry. I sin nye
kollektionen kredser hun om enkle, klare
symboler som måne, stjerne og hjerte samt
smukke sten og krystaller til hverdag eller
aftenbrug.
– Ét er, at der er stor skønhed i stenene,
noget andet er, at stenene bærer værdier,
som vi kan nyde godt af, hver gang vi
bærer dem på os. Hver sten understøtter et
område i os og for os. Det er meget værdifuldt for mig som designer at arbejde med
materialer, som både har indhold og udseende, fortæller Rikke.
I den nye serie øreringe har hun desuden gjort det nemt at finde det passende
prisleje; der er ørestikker og ørehængere til
under en plovmand, små kreoler til under
en tudse og store kreoler og farvestrålende
ørehængere, der holder sig pænt under de
1.500.
cahanajewelry.com

ChrisCopenhagen
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Favre-Leuba
RAIDER HARPOON | Ifølge Favre-Leuba
er dykkeruret Raider Harpoon en helt
ny og lettere måde at aflæse tiden på.
Både timer og minutter udpeges
af den samme, store viser; timer i
tallene på en roterende ring og
minutter på statiske indeks
på skiven. Resterende
dykkertid ses på
kransen.

Ved første øjekast kunne bagsiden af Race
Red Oz ligne et almindeligt ur, men nej, det
er urets svingende vægt, der er udformet
som omdrejningstælleren på en bil. Den
bevæger sig i takt med hjulet på forsiden.
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Artya

D

RACE RED OZ | Artya har kastet sig over
racerure. Og uret kræver fart over feltet helt
bogstaveligt; du kan kun aflæse klokken, når
du bevæger uret, resten af tiden er den skjult
bag det højrøde hjul. Akslen i hjulet går gennem safirglasset, så du med fingeren på den
kan mærke hjulet dreje rundt.
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Advision
Partime
PARTIME CLASSIC |
Den schweiziske designer
Andreas Mossner skaber helt
unikke ure, der viser tiden på
deres egne, specielle måder.
Partime Classic fremstiller på
grafisk vis den mængde tid af
dagen, der er gået – det hvide felt –
og den resterende mænge blå tid. Den
horisontale side af det hvide rektangel viser
timer og den vertikale viser minutter. Er det lidt
for kompliceret, kan du fremtrylle et digitalt ur
ved at trykke på knappen. Hvad der sker, når
klokken er 12, ved vi ikke, men det kunne se om
som om, der stadig er lidt blå tid tilbage...

Jacob & Co.
ASTRONOMIA SOLAR | Svævende jordklode, himmellegemer og sol.
Astronomia Solar er hele solsystemet, storslået indkapslet i en lille glaskuppel. I centrum svæver en stor citrin, slebet i det særlige Jacob Cut på
288 facetter. Jorden er graveret i hånden og roterer om sig selv på 60
sekunder og tager turen hele skiven rundt på ti minutter. Uret trækkes
op i hånden, og der er fuldt kig til den flyvende tourbillon,
der driver det hele.

SHOW TIME
Som det snart er traditionen, bringer vi også dette forår et lille
udpluk af de mange, fantastiske ure, der hvert år præsenteres
på urverdenens største messe, Baselworld. Vilde, seje, tekniske
eller blot romantiske. Én ting er sikker; der er gået all-in!

ACTIVE | I den lidt mere
almindelige ende af skalaen finder
vi nye bud fra Bergstern, FavreLeuba og Tissot. Ikke desto
mindre må vi have dem
med, for alle tre er
eksemplariske mesterstykker inden for deres
respektive genrer.
Bergsterns Active
måler 47 mm, har
Ronda 5030.D
Calibre quartzværk
og er holdt i rød, stål
og sort med speedometerlook på skiven.

Tissot
T-RACE MTOTGP | Med denne limited edition model vil Tissot bringe
motorcykelsporten til live på armen. Stålkasse med sorte og rosa guld
PVD-toner, knapper i form som fodstøtter, speedometerlook på skiven,
kronekrave fremhævet som bremseklodser over kransen og tydeligt
dækmønster i gummiremmen. Leveres i øvrigt i en hjelmformet æske.
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Jacob & Co.
OPERA | Vi må også lige bringe et billede af Jacob & Co.s
Opera-hyldest, der kombinerer den gamle, musikboks med
armbåndsuret. Opera har to fuldt synlige musik-cylindere,
der spiller en 20-sekunders melodi på 120 toner, når du
trykker på knappen ud for 2. Den ene cylinder er knyttet
til et sort flygel, den anden til en noderulle. Samtidig med
musikken spiller, drejer hele herligheden rundt. Selve
urskiven drejer dog modsat, så 12-tallet altid står korrekt.
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Fendi

Cvstos

SELLERIA STRAP YOU | Fendi har ladet sig inspirere
af deres egen kollektion af taskestropper, Strap You.
Selleria Strap You urserien består af syv modeller,
hvor kalveskindsremmene er prydet med alt fra små
akrylpyramider i glade farver til sølv- og guldfarvede
blomster af læder. Urskivens motiv er fra en skitse,
tegnet af Karl Lagerfeld i 1971 til pelsserien Astuccio.
Romertallene er formet som systing som en lille hilsen
til Fendis systue.

RE-BELLE | I afdelingen for total romantik finder vi Cvstos’ Re-Belle. Det er,
så man kan dufte blomsterne og hører pipperne. Placeret i en elegant tonneauformet urkasse er de håndmalede, 3D-kirsebærblomster flankeret af diamanter
som indeks og som pynt på kransen. Gennem bagsidens safirkrystal kan det
selvoptrækkende værk beundres.
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Bijoumontre
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AROUND THE WORLD | Hvor
Jacob & Co.s Astronomia Solar tog
dig en tur rundt i solsystemet, er
Bijoumontre mere jordnær og inviterer
på et globetrot kloden rundt. Som
timerne går, dukker ti forskellige
seværdigheder op i det øverste vindue;
Eiffeltårnet, Frihedsgudinden, De store
Pyramider og Sfinxen for at nævne
nogle stykker. Det hele er drysset
med masser af diamanter; man kan
nok ikke længere regne med, at de
indfødte lader sig nøje med
glasperler...

De Grisogono
ECCENTRICA | De Grisogono har svært ved helt at holde sig fra at sætte diamanter
ud over det hele. Med Eccentrica – ja, det betyder excentrisk – er det næsten lykkedes,
ved at holde viserne og den flotte sammenmyldring af tal fri for pynt. Layoutet er en
række cirkler inde i hinanden med forskudte centre; måske et billede på de cirkler,
vi bevæger os i i løbet af en dag. Harmonien er fuldendt med den elegant, grafiske
parade af tal, hvor klokken 6 er dagens højdepunkt, og de små timer i toppen er
blevet helt væk. Bemærk de forskelligt designede horn i top og bund.
Lidt på afstand har urkassen nærmest silhuet af en lille djævel.
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Harry Winston
Grand Prix

Gucci
LE MARCHÉ DES MERVEILLES | Le Marché des Merveilles kollektionen krædser om Guccis
signaturstriber, hvor relativt underspillede urkasser huset flot broderede dyremotiver. Bien,
tigeren og slangen er alle yndede Gucci-temaer. I sportsudgaven i midten fortsætter striberne
på lærredsremmen med ordene L’Aveugle par Amour – Kærlighed gør blind.

SUPERLATIVE COSC | Ved første øjekast
er Superlative COSC måske bare et standard
duotone ur i stål og gulddoublé. Men kig så
en ekstra gang på finheden i detaljerne, som
de profilerede indeks, der buer en anelse i
spidsen for at give plads til diamanterne.
Eller tag en vandring på urskiven fra den
rillede yderring over en glat flade til centerpartiets skelletterede roset, der majestætisk
som et gotisk kirkevindue lader ane, hvad
der foregår bagved. Vil du have kig til urets
ekstratynde værk, sker det gennem bag
kassens glas. COSC er en forkortelse for
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres,
der er det schweiziske institut, der tester
og certificerer ure og kronometre for
nøjagtighed.

AVENUE CLASSIC CHERRY
BLOSSOM | Hvem skulle tro det,
men der er altså noget med kirsebær og ure! Se bare Cvstos’
Re-Belle herover eller Seikos Sakura
Hubuki Presage andet steds her
i bladet. Og så er der Harry
Winston, der også leger med
tynde, sorte grene på en himmeblå
bund af perlemor, og de nys
udsprungne forårsblomster sat af
diamanter for de hvide blade og
lyserøde safirer som blomsterne.
De forskellige størrelser sten giver et
indtryk af dybde i billedet. Hvis du
synes, urkassen har en lidt særlig
form, så er forklaringen på den, at
den låner arkitektur fra stenfacaden
på Harry Winstons historiske Fifth
Avenue Salon i New York.

For men of a different mettle. | Nick Mason
Founding member of Pink Floyd
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GPS AVIATOR SMART WATCH
DEDICATED AVIATION WEATHER
WAYPOINT INFORMATION
AUTOMATED FLIGHT TRACKING

™

D2 Charlie Titanium

47.867

Garmin.com/D2CHARLIE

©2017 Garmin Ltd. or its subsidiaries
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Smykkerne kan stå i stedet for
tatoveringer, og det er dit valg af
billede, tegning eller logo, som
gør det helt unikt.
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AMAZING GEMSTONE
Gemstone ring med dit
eget billede og justérbar
ringskinne. Billede med
krans måler 19 mm.
Sterlingsølv 1.475,-
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AMAZING TAG
Vedhæng med dit eget
billede på i forskellige
former og fem størrelser
fra 15 til 28 mm. Laves
i 14 kt guld og hvidguld
samt i sterlingsølv.
Pris fra 579,-
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YOU AND ME
Armbånd med dit billede.
Amulet i 14 kt guld på
17,5 cm kæde af lavaperler
og picasso-jaspis. Pris 4.595,-
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Med Jewells for a Reason
vil Karina Mai give alle mennesker
mulighed for at få deres helt eget

Karina Mai iført
egne smykker.

personlige, håndlavede smykke.

Jewells for a Reason

RETTEN TIL SMYKKER

– Jewells for a Reason er min drøm. Min
drøm om at bryde normer for, hvordan
smykker ser ud, og hvilken betydning
smykker har. De håndlavede smykker er
anderledes end det, man ellers ser på markedet. De er min idé og min måde at skabe
noget helt nyt, der virkelig gør en forskel,
fortæller Karina Mai.
Hun er uddannet guldsmed i 1997,
men frem til 2013 har hun slet ikke lavet
smykker. Dagen efter endt uddannelse
startede hun nemlig en rideskole, som har
lagt beslag på hendes tid lige siden.
– Men i 2013 mistede jeg min far, Arne
Hansen, fortæller Karina. Han var en af
verdens bedste til masseproduktion og
stod blandt andet for produktionen hos
Siersbøl, ligesom han også i sin tid hjalp
Pandora med at gå fra at fremstille 500
enheder om ugen til millioner.

Retten til et håndlavet smykke
– Jeg er opvokset med et stort forbillede,
hvis drøm var at lave smykker til alle; meget
billige, masseproducerede smykker. Da min
far døde, startede jeg mit firma i kærlighed
og respekt til ham.
– Jeg tror ligesom min far på retten til,
at alle bør have råd til et smykke, men jeg
går videre endnu. Jeg mener, at alle har ret
til deres eget håndlavede, unikke smykke,
der ikke må blive meget dyrere end et masseproduceret smykke. Og vigtigt er det, at
alle materialer bliver købt i Danmark og at
alt bliver lavet på mit værksted.
Helt egen stil
Denne drøm lever Karina ud på sit lille
retroværksted i Karlslunde, der er fyldt med
sjæl og ånd, med arvestykker og med over
50 år gammelt værktøj, der fortæller histo-
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rie om et håndværk, der fortsat bliver holdt
i live. Hér har hun fundet sin helt egen stil
af smykker med en ny, personlig vinkel:
Smykker med kundernes egne billeder eller
tekster på.
– Konceptet er, at du på min hjemmeside vælger hvilket smykke, du gerne vil
have, så sender du dét billede, der skal
være på smykket via sms eller mail, og
inden for en uge har du sit helt personlige,
håndlavede smykke, forklarer Karina.
Du kan vælge mellem vedhæng, ringe
og armbånd, og det er oplagt af bære flere
på én gang. Dit billede bearbejder Karina i
Photoshop, hvorefter det graveres i metallet i en særlig proces, hun selv har udviklet
og som holder motivet trods brug. Du kan
vælge 14 karat guld eller at få sølvsmykker
forgyldt, sortrhodineret eller oxyderet.
www.jewellsforareason.dk

D A N I S H S I LV E R J E W E L L E R Y

AnnaBella, Candy & Embrace
Izabel Camille is our dream of a unique jewellery universe.
An opportunity to create your own style with a jewellery box of dreams.
izabelcamille.com

skagen.com | @skagendenmark | #skagen
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Find

Pilgrim
Forgyldte øreringe. Pris 299,36

East
Copenhagen
Jewellery

SMYKKET

WINGS | Halskæde
i forgyldt sterlingsølv
med cubic zirconia.
Pris 965,-

37

Jewlscph
CUSHION | Halskæde
i forgyldt sterlingsølv med
gylden kvarts og hvide
topaser. Pris 3.049,-
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East Copenhagen
Jewellery ring i forgyldt
sterlingsølv med cubic
zirconia. Pris 1.179,-
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Susanne
Friis Bjørner
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Forgyldte øreringe med
hvide topaser. Pris 250,-

U

U

R

R

E

E

S
M

Kinz Kanaan
Øreringe i forgyldt sølv.
Pris 3.100,-

Y

Rebekka
Notkin

M

Guldring. Pris 14.800,-
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Pernille
Lauridsen

R

CLIONA | Par af Cliona øreringe
fra Waves kollektionen. Forgyldt
sølv med pink opal og Keshiperle.
Kort 900,- Lang 950,-

Vibe Harsløf
Øreringe i guld.
14 kt 4.100,18 kr 4.800,-

Mitos
CARIOCA | Sølv eller
forgyldte ringe med
calcedon, ametyst,
granate, grøn agate
eller blå calcedon.
Pris 850,-

Afin Atelier
DREAMCATCHER
Ørering i 18 kt guld med
Akoya Keshi perler.
Pris 11.586,-

Vera Vega
MANHATTAN
Ørestik i forgyldt sølv,
Pris 999,-

E

Dyrberg
Kern

R

Øreringe i stål
med farvede sten
og kvaster. Pris 649,-

Josina Fine Jewelry
EMBRACELET LONDON | Håndlavet
ruskindsarmbånd med charms og lås i 18 kt
og 0,11 ct diamanter. Pris 12.225,-

Bendix Copenhagen
GLACIER | 18 kt guldvedhæng på 42 cm kæde.
Med 0,09 ct TW/IF brillanter 15.500,- Uden brillanter 7.100,Foto: Iben Kaufmann

San – Links of Joy
Kæder i DiamondCut sterlingsølv:
Armbånd 995,- Halskæde 1.495,Øreringe 450,-

CF Concept
Links på designuresmykker.dk

Ørestikker i forgyldt sterlingsølv med
ferskvandsperler. Pris cirka 3.450,-
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Støvring
Design
45 cm halskæde
i rhodineret sølv
med diamanter,
ialt 0,025 ct. w/pk1.
Pris 1.150,-

G
N

Blomdahl
BRILLIANCE
OVAL CRYSTAL
Forårsnye ørestikker
fra Blomdahl Medical.
Pris 499,-

Sofie
Lunøe
POMPON |
Sølvarmbånd
Pris 6.075,-
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Støvring Design

S

Ørestikker af rhodineret sølv
med diamanter, ialt 0,044 ct w/pk1.
Pris 1.350,-

M

Danish Jewellery Design

Blomdahl
BRILLIANCE PLENARY LIGHT ROSE
Ørestikker med
pink sten.
Pris 299,-

Y

Ninna York

K
K

DOUBLE DOLLY
Ring i sølv. Pris 2.400,-

E

Heiring

R

Oxyderet sølv med
0,02 ct brillant i
18 kt guldfatning.
Pris 1.580,-

Guld & Sølv Design
Sterlingsølvring med hjerte i guld. Pris 1.625,-

Mielko

Pandora

SHINY SATURN | Armring
med kæde. Sterlingsølv.
Pris 7.300,-

Blomsterring i sølv
med zirkonia. Pris 499,-

Izabel
Camille
Sølvring. Pris 875,-

Dulong Fine Jewelry
18 kt armbånd med Tahitiperler. Pris 19.900,-

Links på designuresmykker.dk

Danish Jewellery Design
Made in Denmark
www.san-design.dk
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Candino
MODEL C4692_3 | 42,5 mm klassisk herreur.
Kasse og lænke i gulddoublé. Pris 2.198,-

41

40

Jaguar

D
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EXECUTIVE DIVER | Ny,
ægte dykkerkollektion fra
Jaguar: 43,5 mm, 20 ATM,
safirglas, skruekrone,
drejelynette, Ronda-værk
og 100 procent Swiss Made.
14 forskellige modeller.
Her til 3.698,-
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Swiss Military by Chrono
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Bering

R
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Oris

MODEL 10729-767
Stål, hightech keramik,
safirglas og Swarovski
elementer, Pris 2.499,-

S

AQUIS CLIPPERTON |
43,5 mm limiteret model i stål
og keramik, Calibre 733 værk,
safirglas på over- og underside.
Indtægter fra ursalget går alle
til at beskytte Stillehavsøen
Clipperton og økomiljøet
omkring den. Cirka 16.000,-
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SPECIAL EDITION | Kronometer med højdemåler, vejr,
absolut og relativ lufttryk, termometer, evighedskalender, to alarmer, to tidszoner og timer. Pris 6.395,-
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Laco

S

REPLIKA 45 A | 45 mm
sandblæst stål i B-Uhr stil.
Dobbeltbuet safirglas med kig til
urværk. Håndoptrækkes. Laco 04
værk. FL 23883 markering på siden.
Kalveskindslæderrem.
Pris 12.995,-
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Obaku
ELM NIGHT | 42 mm
rosa guldfarvet stål og
sort milaneselænke.
Pris 1.299,-

Nomads

Kenneth Cole

Braun

MODEL KC50054001 | Elegant,
skeletteret dressur. Pris 1.400,-

PRESTIGE DIGITAL
Model BN0106
42 mm med gummirem. Brug hjulet til
at scrolle mellem full
kalender, kronograf,
countdown, alarm
og tidszone to.
Pris 4.999,-

Orlo
BOWEN
39 mm.
Pris 1.800,-

MODEL 31 |
36,5 mm børstet
stål, safirglas og
italiensk læderrem.
Med gamle, nordiske
runetegn.
Pris 1.299,-

Time to

Oris
CARL BRASHEAR CHRONO | 43 mm bronzekronograf til hæder for
US Navy Master Diver Carl Brashear, der var den første afroamerikanske
dykker i marinen. Buet safirglas, Caliber 771 værk, rosaguld på visere og
brun læderrem med bronzespænde. Pris cirka 39.000,-

Links på designuresmykker.dk

WATCH

Braun
MODEL BN0211
Klassisk slim ur
med lænke.
Pris cirka 2.150,-

I sølv fra kr. 180,-, i 8 karat rødguld fra kr. 850,- og i 14 karat rødguld fra kr. 1.475,Vedhæng Dagmarkors
NB! Ex. kæder.
I sølv fra kr. 180,-, i 8 karat rødguld fra kr. 850,- og i 14 karat rødguld fra kr. 1.475,NB! Ex. kæder.

Design Ure Smykker nr 2.indd 1

Vi tager forbehold
Vi tager
forforbehold
prisændringer
for prisændringer
og trykfejl. og trykfejl.

Vedhæng Dagmarkors
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Sif Jakobs
44

NOVOLI | Bogstaver
i sterlingsølv med
zirkoner. Priser fra
1.119,-

SIG DET MED ORD

D

Vera Vega
COURAGE |
Sterlingsølvring. 499,-

Blue
Billy
Halskæde i
sølv med
bogstav,
cirka 400,-

Engelbert
LOVE LETTER | Engelbert er et ældre
svensk smykkefirma med start tilbage
i 1920. Deres Love Letters er i 18 kt
rød- eller hvidguld med brillanter.
Pris 7.259,-

Skær det ud i pap eller

E
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brug de store bogstaver.

I

Vera Vega
1 IN A MILLION |
Halskæde i forgyldt sølv.
Pris 999,-
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Vera Vega

og hele sætninger gør det let

PINK AS FUCK | Så er det sagt!
Rosaforgyldt sølv. Pris 949,-

at tale klart og tydeligt.
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Trenden med initialer, ord
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Flere og flere smykkefirmaer springer
på vognen med amuletter og vedhæng
til hals og arm med bogstaver, der har
en særlig betydning for dig. Genren får
stadig nye afsæt, for eksempel i fingerringen fra NordByThomsen, der be
nytter
en anderledes, markant typografi og i Julie
Nielsdotters specialdesignede amuletter
med op til fire initialer i et smykke. Vi bringer et lille pluk fra smykkeverdens bogstavsleg...
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Lund
Copenhagen

Y

Vera Vega

LOVE | Vedhæng nøgle
med i sølv. Pris 92,-

DRITKUL | Skidegodt på norsk.
Forgyldt sølv. Pris 849,-

Vera Vega
ONE WORLD |
Forgyldt sølvørering.
Pris 790,-

Susanne
Friis Bjørner

Nygaard
Smykker

Amulet forgyldt sølv 95,Bogstav med zirconia 150,Forgyldt sølvkæde 150,-

ARMRING | Med
dine egne ord på.
Sølv eller messing.
Smalle fra 499,Brede fra 949,-

Siersbøl
Sølvvedhæng
med kæde: 295,-

Guld & Sølv Design

INITIAL AMULET | Amulet med
op til fire bogstaver. Forgyldt 2.600,-

KEY MOMENTS | Armringe i stål. Pris 199,-

Blue Billy
Halskæde i sølv med safirer.
Pris cirka 2.830,-

Blue Billy
Forgyldt sølvarmbånd
med bogstav. Pris
cirka 760,-

NordbyThomsen
LADY SIGNETRING | 14 kt guldring
med diamanter. Pris 11.000,-

Julie Nielsdotter

Susanne
Friis Bjørner
BOGSTAV |
Sølvarmbånd 385,-

Lund
Copenhagen
I LOVE YOU | Vedhæng
i sterlingsølv. 225,-
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X-FAKTOREN
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med bolden på grønsværen
har ført til en iværksætters leg
med ti-tallet på urskiven.

Chris Copenhagen

D

N

En fodboldlegendes leg

CC2000
CC2000-serien er
forløbigt i fire varianter;
sort eller hvid skive og
læderrem eller meshllænke.
Urene måler 40 mm,
har Hattori VJ34
quartzværk og safirglas.

CC2002 CHRISTIANSBORG
Sort skive og
sort læderrem
Pris 1.399,-

47

Chris Kaiser Sørensen har givet sig selv
en spændende, designmæssig udfordring.
På alle hans ure skal der ske et eller andet
med ti-tallet.
Første model, CC1000-serien, der kom
sidst i 2016, har et stort X som grafisk
element i kontrast til de øvrige indeks, der
blot er markeret med en streg. X’ets offbeat placering bryder effektfuldt med
akslerne 12-6 og 9-3 og skaber den visuelle forstyrrelse, der fanger øjet. Layout
mæssigt har det været et oplagt sted at
starte, og her på redaktionen har vi med
spænding afventet opfølgeren, der kom
sidste år: CC2000-serien.
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CC2004 BØRSEN
Sort skive og
stållænke
Pris 1.499,-

CC1001
STORKESPRINGVANDET
40 mm stål, safirglas
Miyota GL20 quartz
Pris 1.399,-

newnordic

Det uventede
Ganske drevent er Chris her gået stik modsat sit første design. Nu brillerer ti-tallet
ved simpelthen at udeblive. I stedet har de
andre tal fået lov til at udfolde sig med
romertallenes fulde pragt. Den store fylde
af tallene i nederste venstre hjørne balanceres ikke af tilsvarende vægt i modsatte
hjørne, men ved hjælp af luft. Fire-tallet er
nemlig også røget sig en tur og i stedet
givet plads til et beskedent men velplaceret
dato-vindue (ekstra fint hver den fjerde i
måneden). Et nyt logo er det også blevet
til; to forskudte C’er, der bidrager
godt til det asymmetriske look og
signalerer det uventede.
Chris’ fascination af ti-tallet
skyldes hans store respekt for
den argentinske fodboldstjerne
Diego Armando Maradona, der
spillede med tallet 10 på ryggen:
– Han havde en enestående evne til at få
selv den sværeste
form for fodbold til
at se legende simpelt og enkelt ud.
Han har inspireret
mig til at designe
ure, der er tilsvarende
simple og enkle, fortæller Chris.
Dét mener vi, her fra sidelinjen, er lykkedes ganske godt!

Udstiller 17-19 august 2018

www.chriscopenhagen.com

MONIES I PARIS
Det danske smykkemærke Monies
åbner butik i det kendte modemekka
Jardin du Palais Royal i byens centrum.
Den 100 kvm. store butik i to etager åbner 1. marts
under modeugen i Paris. Her kan du fremover finde
ægteparret Gerda og Nikolai Monies’ ikoniske smykker,
skulle du lægge vejen forbi Byernes By. Butikken er tæt
på flere internationale modehuses flagskibsbutikker og
i gåafstand fra den berømte shoppinggade Rue St.
Honoré samt kunstmuseet Louvre.
Paladset Palais Royal stammer fra 1639 og har
blandt andet være residens for kardinal Richelieu, som
man måske vil huske som skurk i Alexandre Dumas’
De Tre Musketerer. I dag huser det både Fran
krigs
kulturministerium og to teatre og er omkranset af
butikker som Rick Owens, Stella McCartney, Pierre
Hardy og den kendte vintagebutik Didier Ludot.
Monies blev grundlagt i 1973 af Gerda og Nikolai
Monies, der begge er uddannede guldsmede. De er
kendt for deres avantgarde og elegante, håndlavede
smykker udført i eksklusive naturmaterialer som rav,
træ, horn og ædelsten. Smykkerne designes og produceres på værkstedet på Toldboden i København.
www.monies.dk

Paris er og har altid været en meget vigtig destination for
Monies, og det er her, vi møder de fleste af vores kunder, både
de private og engros. Det er derfor en naturlig udvikling for os
at åbne egen butik i Paris, fortæller Gerda og Nikolai Monies.
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PAY IT FORWARD
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Anna Moltke-Huitfeldt

Guldsmed Anna Moltke-

D

Huitfeldt har siden 2013

E
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Hamrede 18 kt Fairmined Ecological
guldringe. 2,8 - 3 mm, pris fra 2.800,-

udelukkende benyttet

Fairmined-logoet ses her i den smalle
vielsesring ved siden af Anna MoltkeHuitfeldts guldsmedestempel, AMH
og lødighedsmarkeringen 585;
betegnelsen for 14 karat guld.

Håndlavede vielsesringe i klassisk halvmåneform
i 14 kt Fairmined Ecological guld (udvundet uden
brug af kemikalier). 3 mm fra 9.300,- pr. par

49

Massivt 18 kt Fairmined
guldhjertevedhæng med
smaragder. Fra 12.200,-
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Ecological guld i sine smykker.
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Her fortæller hun om grønt

Massivt
925 Fairmined
sølvhjerte.
Pris fra 750,-
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Bestillingsopgave
Unika-lås til perlekæde
18 kt Fairmined guld
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Fairmined og Fairmined
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guld og god samvittighed.

18 kt Fairmined guldring
med fairtrade rådiamanter.
Pris 24.000,-
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18 kt Fairmined guldring
med fairtrade rådiamanter.
Pris 24.000,-

Håndlavede, hamrede guldringe i 18 kt Fairmined Ecological guld.
2 mm fra 1.800,- 3 mm fra 2.800,-

I 2009 startede Anna Moltke-Huitfeldt
med at købe guld fra Oro Verde, endnu før
der var internationale certificeringer for
„grønt“ guld. Oro Verde var et projekt i
Colombia, der handlede ikke blot om
bedre økonomi for minearbejderne men
lige så meget om at beskytte natur og
mennesker og hele det lokale økosystem,
blandt andet ved efter endt brug at fylde
minekraterne op og bringe områderne tilbage til landbrugsjord, i stedet for at lade
kraterne stå som gabende og golde ar i
landskabet.
Med dette projekt startede begrebet
responsible mining – ansvarlig minedrift –
sat i system af organisationerne The Allian

ce for Responsible Mining og Fairtrade
International under den fælles betegnelse
Fairtrade & Fairmined.
Årgangsvin
I 2011 introducerede Fairtrade & Fairmined
den første, globale certificering for guld;
en certificering, der gælder både for minerne og for de guldsmede og firmaer, der
køber licens hertil. Anna blev certificeret
Fairtrade & Fairmined guldsmed i 2012.
– Jeg har stadig en lille, symbolsk smule
tilbage af det første guld, jeg købte, da jeg
lige var blevet certificeret, fortæller hun.
Det er lidt som at have årgangsvin liggende!

I 2013 trak The Alliance for Responsible
Mining sig ud af samarbejdet med Fairtrade
International og har siden videreført Fair
mined standarden og certificeringen i eget
regi. Fairmined henvender sig ikke kun til
guldsmede men også til industrien, hvor
guld anvendes til mange formål, og hvor
stadigt flere firmaer ønsker at gøre en grøn
forskel.
Fairmined standarden
Fairmined standarden er en lang liste af
krav til sikkerhed og gennemsigtighed i
produktionen hos de guldminer, der ønsker
at blive Fairmined certificerede. Standarden
sikrer minearbejderne en minimumspris for

deres guld foruden en bonus på op til
4.000 dollars per kilo. Standarden sikrer
desuden arbejdernes ret til at organisere
sig, giver dem trygge ansættelsesvilkår og
skaber sikre rammer for arbejdet. Børne
arbejde er forbudt, og der skal være ligestilling mellem kønnene. Miljømæssigt skal
minerne overholde forskrifter for vandbeskyttelse, for begrænset eller slet ingen
brug af kemikalier og for genoprettelse af
naturen. I lokalområdet skal minerne hjælpe til med at udvikle samfundet og forhindre enhver tilknytning til konfliktramte
forhold.
En skærpet standard gælder for Fair
mined Ecological guld, hvor al brug af far-

lige kemikalier er forbudt. Her er bonussen
på op til yderligere 2.000 dollars per kilo
guld. Fra 2013 af har Anna udelukkende
brugt Fairmined og Fairmined Eco
logical
guld.
– Det gør jeg, fordi det hjælper nogle
mennesker, der ellers ville have meget
pauvre vilkår. Som de havde det, før standarden blev indført, fortæller hun.
– Dét guld, vi køber, har haft stor
betydning for nogle andre menneskers liv,
lang tid før det når frem til os.
Voksende anerkendelse
I foråret 2016 nåede Fairmined guld en
milepæl, da den samlede udbetalte bonus

siden 2014 passerede 1 million dollars,
svarende til et salg på 265 kilo guld.
– Fairmined og Fairtrade er meget stort
i lande som England, USA, Tyskland og
Schweiz, hvor også store smykkemærker
som for eksempel Chopard er med, fortæller Anna, der selv har kontakt til mange
andre Fairmined-guldsmede i udlandet.
Et tegn på, at Fairmined guld har op
nået høj, international status, kan ses af
Nobel-guldmedaljen, der overrækkes sammen med den eftertragtede pris; siden
2015 har mønten, der bærer Alfred Nobels
profil, været lavet af Fairmined guld.
ethicaljewelleryshop.com
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SEIKO PRESAGE | 40,5 mm stål, automatisk kaliber 4R57
værk med 41 timer gangreserve. Indikatoren er udformet
som stilken på et glas. Hardlex glas, gennemsigtig bagkasse,
kalveskindsrem. Starlight model SSA361. Pris 4.450,Der er mange varianter af Starlight Cocktail. Præcis hvordan
Hisashi Kishi blander sin er uvist, men det er måske noget
med gin, bitter, Blå Bols og godt med is i en shaker...
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DRINKS-TID
For at mikse Sakura Hubuki skal du
ifølge Hisashi Kishi bruge sake og gin
samt slutte af med maltede riskorn som
pynt. Seiko Presage, Sakura Hubuki,
model SRPC03. Pris 3.495,-

Seiko

Seikos mekaniske urkollektion, Presage,
blev i 2017 poppet op med otte specielle
modeller, inspireret af cocktailbarernes
kulørte drinks. Nu lanceres endnu to ure,
denne gang med reference til Tokyos nye
in-sted, Star Bar i Ginza. Her står ejer og
chefbartender Hisashi Kishi for at kreere de
mange drinks, som er stedets trækplaster,
og to af hans drinks er boblet direkte
videre til Seikos designteam. Det er Hisashis
version af Starlight samt den særlige japanske drink Sakura Hubuki, der betyder kirsebærtræernes blomstring. Den flotte finish
på urskiverne er et helt grundlæggende
element i designet og er påført intet mindre end syv gange for at opnå en dybde og
tone, der understreger skivernes mønster
og struktur og give samme look som cocktailene i Star Bars glas.
Hisashi har vundet guld i de internationale bar-mesterskaber, og Star Bar er på
worldsbestbars.com liste over de 100 bedste barer i Verden. arbergtime.dk
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