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STØT OP OM FORÅRET
Foråret er på vej. I skrivende stund har solen skinnet i indtil flere på
hinanden følgende dage, og frosten har måske omsider sluppet jorden.
Vi mennesker har heldigvis en tendens til straks at konkludere, at nu
solen bliver ved med at skinne og ja, det vil formentlig aldrig mere
nogensinde sne...
Foråret sætter også skub i kreative idéer blandt det hjemlige smykkefolk; Heiring har ladet græsset gro og ophøjet den lidne plante til
motiv for guld- og sølvarbejder. Per Borup Design tænker i vildere
vækst og har konstrueret et smykke-espalier til øre, hals og finger.
Urfirmaet About Vintage har haft glæde af flere fordoblinger på bundlinjen og ansat en ny eksportdirektør til yderligere at gøde udviklingen.
Og dansk-indiske Shihka Gupta giver lokale, indiske kvinder fornyet
håb for fremtiden gennem arbejde på en lille smykkefabrik i Jaipur.
Alle fire firmaer udstiller i øvrigt på branchemessen New Nordic i
august og er dermed medvirkende til at sætte gang i de hjul, der holder
hele samfundsøkonomien igang. At man handler med hinanden og
ikke gemmer pengene væk i skattely. At man er villig til at honorere,
hvad ting og mennesker faktisk er værd, i stedet for at ville have alting
billigere og billigere, for hvorfor skulle ens egen løn så ikke også blive
mindre? At man tror på at så, vel vidende at man først kan høste
senere. Og ikke mindst, at man mødes med og lytter til sine kunder og
arbejder sammen for et fælles bedste. Dét, kunne man i disse konflikttruede tider sige, er den danske model.
Med håb om, at foråret har bidt sig rigtigt fast, ønsker vi dig her på
redaktionen rigtig god fornøjelse med bladet! Og uden nogen form for
pres, glider vi lige en sidebemærkning ind om den 13. maj. Hvis du ikke
ved, hvad det er, så spørg din mor. Ja, man kunne ligefrem tilføje:
Støt op om mor!

MORS DAG
KAMPAGNE - SPAR 500,-

595,Spar 500,-

495,Spar 500,-
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– Amero er en 100 procent danskejet
IT-servicevirksomhed, som leverer kasse
systemer, web
shop- og økonomi
integra
tioner, der alle er tilpasset vores kunders
behov, fortæller direktør og stifter Kasper
Smith.
Amero blev grundlagt tilbage i 2011,
hvor Kasper startede ud som ene mand på
et lille værelse i Haderslev. I 2012 rykkede
han virksomheden til Århus i Mejlgade til et
kontorfællesskab, hvor det var lidt trængt
at transportere kassesystemer op og ned af
de smalle trapper i bygningen.
I dag har virksomheden hovedkontor i
Åbyhøj i Århus, og Amero er gået fra at
være en én-mands-virksomhed til at have
tolv ansatte. Og da over 60 procent af
Ameros kunder befinder sig på Sjælland,
giver det nu mening også at rykke nærmere dem.
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Vi stræber efter, at vores kassesystem er så brugervenligt som muligt, så kunderne nemt kan
anvende det og ikke skal bruge lang tid på læres op, lyder meldingen fra Ameros direktør,
Kasper Smith. Det giver værdi til kunderne i hverdagen, så de kan fokusere på at drive deres
forretning. Og den strategi bekræftes blandt andet af Kitt Johansen, indehaver af butikken Kant
by K i Slagelse: – Det er supernemt at betjene kunder. Selv vores hjælpepiger, som er her en til
to gange om ugen, har 100 procent styr på at benytte kassesystemet og dets funktioner.

AMERO
Amero leverer komplette kassesystemer med integration til regnskab og
webshop. Kunder er alt fra den nystartede butik til kæder på op til tyve butikker. Systemerne inkluderer touchskærmskasseapparat, betalingsterminal,
bonprinter, håndscanner og online administration.

Succes med support og service
– 2017 har været et specielt år for os. Vi
har oplevet så stor vækst, at det førte til en
nominering i rådgivnings- og revisionsfirmaet EYs vækstkonkurrencen Entrepreneur
of The Year, hvor vi kom i top 40 ud af
294 virksomheder i region Midtjylland,
fortæller Kasper.
– En af de ting, der virkelig har været
med til at rykke vores vækst, er den support, vi yder vores kunder, og at vi på den
måde har opbygget en masse tætte relationer til dem, vurderer Kasper.
– Vores mission er at spare vores kunder
tid og ressourcer, noget der er stor efter-
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spørgsel på i en hverdag, hvor tingene går
hurtigt, og man oftere skal sætte sig ind i
nye it-systemer.
– Dér afhænger vores vækst også af, at
vi kan tage telefonen, når kunderne ringer
og sørge for, at de får hjælp og god service. Vi udvikler os hele tiden med innovative kassesystemer, nye integrationer og
loyalitetssystemer, så vi kan imødekomme
vores kunders efterspørgsler.
Tættere på
Det er også god service, der er baggrunden
for den nyåbnede afdeling i København:
– Hos Amero sørger vi for at følge kunden til dørs, når de har valgt os som samarbejdspartner. Det betyder, at den konsulent, de har snakket med fra starten af,
også er den konsulent, der sætter kasse
systemet op for dem. På den måde har vi
en tæt relation til kunden i alt vores arbejde, fortæller Kasper, der med den nye
afdeling i København vil styrke den linje.
Det er Ameros erklærede mål, at ville
levere branchens bedste support, og dér
betyder dialog, nærhed og kompetent og
hurtig hjælp alt:
– Når tingene går i hårknude, er det
vigtigt at kunne få hjælp, så man kan
komme videre med arbejdet!
amero.dk
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Kasper Smith står selv i spidsen for den ny afdeling i
København : – Vi har en klar mission om at give branchens
bedste support, så vores kunder kan fokusere på deres
egen forretning og ikke skal bekymre sig om, om deres
kassesystem nu fungerer.

KONTAKT
36 302 306
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Mange schweiziske urmærker bryster sig at deres årelange historiske bagland.
Sjældent er det at kunne overvære fødslen af et helt nyt luksus-urmærke. Som en slags svar
på det, drager spritnye Giberg Haute Horlogerie da også på en gammel, oldnordisk saga...
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Ringe fra 199,-
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Niura kommer
måske ikke lige
forbi din lokale
urmagerbutik, men
skulle du have mod
på at lægge billet
ind på et eksemplar,
så tænkt i en lille,
rund million.
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sølvarmbånd med charms
Charms fra 99,-

K
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læderarmbånd med charms
Charms fra 149,-

Niura fås også i de
lidt billigere varianter
Alagaro og Olora (th)
med færre diamanter
og i mere afdæmpet
design til priser fra
320.000 kroner.

Den schweiziske kunstner og guldsmed
Andreas Altmann gjorde sig i 2013 bemærket med sit værk Ahton, der formentlig er
verdens dyreste dragefigur, estimeret til en
værdi af over ti millioner euro. Ahton er
lavet af fem kilo rent guld, 7.739 diamanter på i alt 108 carat og to rubiner til øjne.
Figuren måler 24 cm i højden.
Ifølge Altmann betyder Ahton ham der
ser, ham der tænker på oldnordisk, og

dragen Ahton indgår i en nordisk saga, der
er blevet bevaret i Altmann-familien gennem generationer. Dragen optræder som
rådgiver for mennesker og opmuntrer dem
til at huske på deres mål.
Altmann har nu kastet sig over et nyt
projekt, nemlig at lancere sit første ur,
Niura, præsenteret i det nye brand Giberg
Haute Hor
logerie. Niura kombinerer fin
urmagerteknik med skulpturel kunst og

lever fuldt op til firmaets navn; Giberg er et
gammelt tysk ord for skat. Niura er sat
med 2.156 diamanter og en cabochon
sleben rubin i kronen. Værket er en håndoptrukkent, specialdesignet, flyvende tourbillon med 72 timers power reserve. Det
kan beskues for både front og bagside.
Urremmen af firbensskind har et guld
spænde med yderligere 68 diamanter.
www.giberg.com

Mestertroldmanden
selv, Andreas Altmann,
har nu suppleret sit
smykkefirma Giberg
Swiss Noble Forge med
urbrandet Giberg Haute
Horlogerie.

collect ur med charms
Collect ure fra 995,-

KONTAKT
36 302 306
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Danish Jewellery Design

More than One by San
—·—
Danish Jewellery Design
Made in Denmark
www.san-design.dk

Serenity Spring 2018
8kt guld med sølvkæde
HOUSE OF JEWELLERY * JESSENS MOLE 12 * 5700 SVENDBORG * TELEFON 6915 5500
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IN THE SPIRIT

Spirit Icons
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PULSE
Halskæde, 45 cm
0,010 ct wvs brillant
Pris 1.095,-

PULSE
Ørestikker med to
0,010 ct wvs brillanter
Pris 495,-

STARDUST
Halskæder, 45 cm
Forgyldt og rosa 895,Sølv 695,-

11

D
E

E

S

S

ECLIPSE
Halskæde, 45 cm
Rosaforgyldt
Pris 895,-
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TEMPTATION
Ringe. Pris 395,-
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PULSE
Ringe med 0,010 ct
wvs brillanter.
Pris 595,-
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GRACE
Ring i forgyldt
sterlingsølv 895,-

Spirit Icons’
2018-sæson

R

TREND
Øreringe
Sølv. Pris 495,-

spænder over
både stilfuldt
hverdagslook
og diskret
glamour.
Før starten med Spirit Icons havde
Daniel og Tim Christensen i flere år
succes med firmaet Timework Design,
hvor de blandt andet var dansk agent
for det schweiziske urmærke Alfex.

GRACE
Ringe i sort og
sterlingsølv: 795,Forgyldt og rosa:
895,PERFECTION
Halskæde, 45 cm
Forgyldt 1.095,-

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

Hvis du skulle studse over navnet Spirit
Icons, så skyldes det det danske firmas start
i 2011, da Daniel og Tim Christensen lancerede deres eget smykkebrand efter en
del år som importører af schweiziske ure.
De første kollektioner var alle baserede på
små sten og ikoner, der kunne placeres i
halskæder, armringe, øreringe og ringe.
Det gav dig fri mulighed for at skifte udseende og budskab. Ikonerne var rigt varierede og designet med flotte motiver og

CHIC Ringe
Sort, sølv, forgyldt
eller rosa. Pris 495,-

symboler. Ikonerne er nu udskiftet med
tidsløse elegante og moderne smykker,
hvor tanken om at, du kan mikse og matche, er ført videre. Blandt forårets nyheder
kan nævnes serierne Eclipse, Pulse, Perfec
tion og Temptation. Smykkerne er i sterlingsølv, forgyldte, rosaforgyldte eller sort
ruthenium. Flere af model
lerne glitrer af
pavérede zirkoner eller accentueres af en
enkelt diamant.
– Denne sæson handler om at skabe din

egen, unikke stil, hvor smykkerne er det
sidste touch, der definerer dit look, fortæller Tim, der opfordrer til at blande alle
smykkeserierne og sammensætte dem på
kryds og tværs:
– Om det er til hverdagen på arbejdet
eller studiet eller om det er til en nat i byen
eller en særlig begivenhed, så finder du
smykkerne her i kollektionen.
www.spiriticons.dk
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Det unge danske urmærke Borgvardt lancerer nu sin
8. kollektion, Nord Limited Edition 2018, der tager afsæt
i 1950erne kvalitetsbevidste design.
12

13

D

D

E

E

S

S

I

I

G

G

N

N

U

U

R

R

E

E

S

S

M

M

Y

Y

NORD LIMITED
EDITION 2018
40 mm 316L stål
Miyota 2025 quartz
Krystalsafirglas
Kalvelæderrem/Alligatorpræg
5 ATM
Pris 1.999,-
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GENTLEMEN
FORETRÆKKER STIL

Borgvardt Ure

Nord Limited
Edition kommer
med rem i sort,
brun og mørk,
hver version i blot
50 eksemplarer.

Borgvardt lancerede sine første ure i
marts 2015, da Lennart Borgvardt gik live
med sit ønske om et urmærke, specialiseret
i perfekte Limited Edition herreure, der kan
måle sig med store internationale brands.
– Det hele startede på den danske vestkyst nær Esbjerg, hvor jeg selv er vokset op

og har tilbragt et utal af somre og vintre.
Ligesom mange andre er jeg dybt forelsket
i den lange kystlinje og følelsen af den friske luft, der rammer ansigtet, mens man
kigger ud fra klitternes top, beretter Len
nart, der i sit design og iscenesættelse
lader sig inspirere af netop Vestkystens

karakterfulde og stemningsmættede natur.
Derudover bærer urene præg af 1950erne;
en æra, hvor det endnu var en selvfølge, at
varer var af god, gedigen kvalitet.
Siden starten har Borgvardt haft otte
kollektioner på banen; den nyeste hedder
Nord Limited Edition 2018 og består af 50

individuelt nummererede ure; hvert ur har
således sin egen personlighed.
– Du skaber historien med dit ur, og det
følger dig hele livet, forklarer Lennart, hvis
ure forhandles i udvalgte butikker landet
over og desuden er nået ud over grænsen
til fem andre lande. 
borgvardt-ur.dk


Nord Limited Edition 2018
er målrettet den moderne,
danske mand, der ikke
forlader hjemmet uden stil
og modebevidst energi.
Men de er nu også
velegnede til kvinder...

newnordic

Et graveret
Danmarkskort på
bagsiden af urene
minder om udgangspunktet. Urene er
desuden alle
nummerede og
dermed unikke.

Udstiller 17-19 august 2018
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ATTRACTION
Vedhæng med røgkvarts
Forgyldt sterlingsølv 595,-

POLKI ELEGANCE
DIAMOND BRACELET
Armbånd med
enkelt flad diamant

POLKI
SPLENDID
RING
Med enkelt
flad diamant
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SMALL ATTRACTION
Øreringe med lemon kvarts
Forgyldt sterlingsølv 445,-

D
E

LOVE CUP
Forgyldt sterlingsølv 645,-

POLKI SPLENDID RING
Ring med tre flade diamanter

I
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ENCHANTMENT
Øreringe med sort spinel
Rosaforgyldt sterlingsølv
445,-

POLKI SUNFLOWER EARRINGS
Øreringe med ni flade
diamanter i hver

U
R

Med sin smykkeproduktion
på en lille fabrik i Jaipur i Indien
hjælper Shikha Gupta lokale
kvinder til et arbejde, så de
kan brødføde deres børn og
familier. Shikha er selv født
i Danmark af indiske forældre
og har i sit liv nydt balancen
mellem sine to forskellige
baggrunde; en harmoni hun
søger at videregive i sit design.
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POLKI DIAMANTER
Shikha Gupta Jewelrys
nyeste serie med traditionelle,
flade, indiske Polki-diamanter
sat i enkelt, skandinavisk
design.
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Indiske farver,
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INFINITY
Ring med ametyster
Rosaforgyldt sterlingsølv
595,-
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diamanter og
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POLKI LIFE RING
Ring med enkelt
flad diamant

E

ædelsten møder

R

ATTRACTION
Øreringe med rosa kvarts
Forgyldt sterlingsølv 945,-

dansk design i
Shikha Guptas

Shikha Gupta Jewelry

univers.

MINDFUL SMYKKER
Alle kvinder skal kunne gå med smukke,
luksuriøse ædelstens- og diamantsmykker
til hverdag. Smykker, som tilføjer skønhed
og harmoni til deres liv. Det var det ønske,
der satte Shikha Guptas smykkefirma
igang.
Shikha er også life- og mindfulness
coach, og det er den samme balance,
positive energi og harmoni, hun i den sammenhæng arbejder med at give mennesker, som hun nu overfører til smykkernes
univers. Hun er født i Danmark af indiske

forældre og kalder sig dansker med indisk
baggrund og med en dejlig portion af
Østens mystik i sig.
– Med kombinationen af min indiske og
min danske baggrund har jeg mulighed for
at fusionere de smukkeste, indiske designs
med et rent, skandinavisk look, fortæller
Shikha, der designer alle smykker selv.
Flade diamanter
Shikhas kollektioner er præget af store,
farvestrålende ædelsten, cabochon- eller

facetslebne, hvor lys og farver kommer til
deres fulde ret. Et helt særligt indisk input
er hendes nye serie med flade, fairtrade,
konfliktfrie diamanter i smukke håndlavede
designs.
– Flade diamanter er ikke set særligt
meget i Danmark endnu, men Polki, som
de kaldes i Indien, har været brugt i
århundreder og findes alle steder gennem
den indiske historie. De er meget populære
i Indien og ses i mange traditionelle
designs, forklarer Shikha.

SUNSHINE
Ringe med Sky Blue topas
og rosakvarts 645,-

– I vores nye luksus diamantkollektion har
jeg kombineret Polki-diamanter med et
skandinavisk udtryk, så de kan bruges når
som helst og til priser, hvor alle kan være
med.
En hånd til lokale kvinder
Alle Shikhas smykker er håndlavede af
lokale arbejdere på en mindre fabrik i
Jaipur i Indien, og der bruges kun natur
lige, rene ædelsten.
– Visionen bag Shikha Gupta Jewelry er,

at give tilbage til de mennesker, der har
brug for det. Lederen af vores fabrik er en
talentfuld, lokal kvinde, og der er minimum
15-20 kvinder ansat, som er fantastisk
dygtige og er specialister i at arbejde med
elegante og delikate, luksuriøse, indiske
designs, men som alligevel kan have svært
ved at finde et ordentligt og trygt arbejde,
fortæller Shihka.
– På vores fabrik har de gennem deres
arbejde mulighed for at forsørge deres
familier og sikre, at deres børn kan komme

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

i skole og ikke er tvunget til også at arbejde. Dét er et af mine krav til fabrikken.
– På længere sigt er det min store vision
at bygge en privatskole med gratis uddannelse til lokalsamfundets børn og med et
uddannelsesniveau, der sikrer, at fattige
børn får en god og relevant uddannelse,
som kan rykke deres plads i samfundet og
give dem og deres familier et nyt og bedre
liv.
www.shikhagupta.dk

Dagmarkors
8 karat • 14 karat • Sølv • Sølv forgyldt

newnordic

Jewellery & Watch Show Copenhagen

Forside alle
størrelser

Bagside
De fem

Bagside
Fader vor
Bagside
Blank

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.

15x13 mm

20x17 mm

25x21 mm

30x25 mm

35x29 mm

40x33 mm

17.-19. august 2018
Interesseret i flere oplysninger?
Kontakt os på hw@designuresmykker.dk
www.newnordicshow.dk
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LAD GRÆSSET GRO
Heiring
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til et ny motiv i 2018
U

kollektionen fra Heiring.
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Blad med
0,02 ct diamant
1.555,-
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Familiefirmaet Heiring har
stor succes med deres Fjerkollektion, der både fungerer godt
alene og sammen med firmaets
Drømmefange-kollektion. Nu får de
lette fjer følgeskab af endnu et naturmotiv, nemlig helt almindelige græsblade. De er lange og slanke, og du
ser dem kun, hvis du lader græsset
gro. Det kan næsten ikke blive mere
dansk og mere jordnært, og der er
en fin tanke i, at Heiring tager
denne undseelige, lille plante,
som vi til dagligt plejer at træde
på, og ophøjer den til smykke.
Og i Heirings hænder er der
kommet en stor variation af
smukt formede blade, der ligesom fjerene er velegnede til at
bære i bundter og i kombina
tioner af de forskellige farver.
Smykkerne fremstilles på
Heirings eget værksted i
Randers af uddannede guldsmede.

Til højre:
Langt 795,Lille 495,-
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Lang 795,Kort 495,-

Armring 1.265,-

www.heiring.com

Broche 1.000,-

Øreringe
1.140,-

GRASS
Grass kommer i
14 og 18 kt guld samt
i forgyldt, oxyderet og
rhodiumbelagt sølv.
Priser eks. kæder.

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018
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MaryLou Jewellery

DEN GYLDNE TRÅD

20
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TIARÉ
Ring i 18 kt guld med
0,3 ct brillant og rubin.
3.200,-

Med sine organiske guldtråde og unikke opsætning

S

af ædelstene og perler sætter MaryLou Jewellery

I
G

sin egen signatur på dansk kunsthåndværk.
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BINU BINU
Øreringe i
18 kt guld med
ferskvandsperler
og spinel.
Pris 3.100,-
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FIL D’OR
Ørering i 18 kt guld med
morganit og South Sea perle.
Pris 3.100,-
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STRAWBERRY FIELD
Vedhæng i 14 kt guld.
Pris 3.700,-
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FIL D’OR
Ørering i 18 kt
guld med opal
og pink safir.
Pris 4.100,-
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STRAWBERRY FIELD
Ørering i 14 kt guld
med ferskvandsperle.
Pris 3.100,-
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TIARÉ
Kreoler i 14 kt guld med
peridot og safirer. Pris 2.700,BUTTERFLY
Øreringe i 14 kt guld
med ferskvandsperler.
2.800,-

MAXI PEARLS
Øreringe i
18 kt guld med
ferskvandsog Tahitiperler.
3.100,-

BOURGEON FLORAL
Armring i 14 kt guld.
6.500,-

Marie-Louise Joensen deler butik
med Julie Nielsdotter på Gammel
Kongevej i København.

Lige fra start af har MaryLou Jewellery
leget med ædelsten og farver. Bag firmaet
står smykkedesigner Marie-Louise Joensen,
og hun fortæller med sine smykkedesigns
et eventyr, der er kraftigt inspireret af den
orientalske og især den indiske verden; en
side af sig selv, som hun beskriver som sin
kaos-del. Den får afløb i valg af farver og
frie former og i for eksempel den grove,
hammerslåede behandling af ringskinner.
Samtidig er hun også draget mod det mere
stringente, nordiske touch, og smykkerne
skal helst indeholde begge dele.
I sit design adskiller hun sig positivt fra

tidens mere klassiske danske designs og
har med sin unikke stil hurtigt fået en bred
fanskare herhjemme.
Drømmen om guldsmed
Marie-Louise har haft en drøm om at blive
guldsmed, siden hun var helt ung. En ven
af familien introducerede hende for branchen og lærte hende nogle basisteknikker,
som sidenhen udviklede sig via kurser og
skolegang. Den egentlige smykkeerfaring
startede i 9. klasse, hvor hun var i praktik i
en smykkebutik, som efterfølgende blev til
et fast job.

Marie-Louise flyttede derefter til London,
hvor hun tog et kursus i voksteknik. Efter
hjemkomst tog hun grundforløb på Guldsmedehøjskolen, og under sin tid her startede hun MaryLou Jewellery.
– Den største glæde ved mit arbejde er
at få lov til at skabe minder og forhåbentlig
smykker, som kan gå i arv, fortæller hun.
Marie-Louise designer både ringe, øreringe, vedhæng og armbånd, særligt i 14
og 18 karat guld. Hun sælger sine designs
i sin egen butik på Gammel Kongevej 101
samt gennem udvalgte forhandlere. 	
marylou-jewellery.com

FIL D’OR
Ørering i 18 kt guld
med Tahitiperle og smaragd.
Pris 3.100,-

“HART”

14 kt. guld/hvidguld
Vedhæng kr. 4.900,Ørehængere kr. 8.800,Armring kr. 12.000,Ring m. 3 diamanter á 0,2 ct. W/VVS kr. 16.000,Ring m. 7 diamanter á 0,2 ct. W/VVS kr. 19.800,-

RAW

raw diamonds

Design: Traudel Toftegaard. Produceret i Danmark.
www.toftegaard.com
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Casio G-Shock modellen lyder navnet
Mudmaster, og det synes ganske velvalgt
til de udfordringer, Henrik Rædkjær og de
øvrige aspiranter i TV2s Korpset måtte
igennem. I anden sæsons seks afsnit blev
29 fysisk veltrænede mænd og én ditto
kvinde testet til det yderste på deres udholdenhed og selvopholdelsesevne – til vands,
i luften og i mudder. Én efter én faldt de
fra, indtil der efter otte dage kun var de to
vindere tilbage; Simon Bruntse Andersen
og Henrik Rædkjær.
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Vinder af TV2s Korpset,

E

Henrik Rædkjær, bar et

S
I

Casio G-Shock, som han

G

testede under alle

N

strabadserne for den

U

danske importør Stæhr as.
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Tabte fem kilo
Med sig havde Henrik sit G-Shock Mud
master, som han havde fået foræret af
Casios danske importør, Stæhr as, specielt
til tv-programmet.
– Henrik valgte netop et G-Shock, fordi
han havde hørt, det var det bedste på markedet, især inden for militæret, hvor mærket har et supergodt ry, fortæller pr- og
marketingkoordinator Merete Hovmand
fra Stæhr.
Henrik spiller fodbold på Danmarksserie

niveau, han er på landsholdet i strandfodbold, og han har desuden været i Livgarden.
Den grundlæggende fysik skulle derfor
være i orden, og op til programmets start
trænede han desuden benhårdt med
blandt andet løb og mange kilometers
vandring med fuld oppakning.
Alligevel satte de otte dage i Korpset sig
sin spor. Henrik tabte fem kilo og havde i
massevis af blå mærker og store vabler. På
intet tidspunkt fortrød han dog at havde
meldt sig; oplevelsen var derimod endnu
bedre en forventet. Ikke mindst var Mud
masters pålidelighed en stor glæde.
Testede G-Shock undervejs
– Jeg brugte især stopuret, kompasset og
LED-lyset. Stopuret var smart, når vi fik to
minutter til at klæde om. Så startede jeg
bare stopuret, og så vidste jeg præcis, hvor
lang tid der var gået. LED-lyset var til stor
gavn, når jeg kom tilbage fra nattevagt og
ikke behøvede at tænde natlampen. Kom
passet var naturligvis bare smart til at orientere sig efter, fortæller Henrik.

Uret har desuden rigtig mange andre funktioner, som er til gavn i situationer i militær
henseende eller under lignende barske og
udfordrende forhold. Nogle eksempler er
Bluetooth, beskyttelse mod magnetfelter,
solenergi, radiostyring, mute- og snooze
funktioner, termometer, alarmer, verdenstid og kalender.
– Jeg er imponeret over, at uret på intet
tidspunkt tog skade eller blev ridset, og at
det klarede alle udfordringer under vand
samt alle stød og vibrationer, lyder bedømmelsen fra Henrik.
– Det er som om, uret på en måde var
der for mig hele tiden, fortæller han, der
var vidne til, hvordan flere af de andre
deltagere undervejs i programmet havde
problemer med, at deres ure gik i stykker
eller ikke kunne bruges optimalt.
Det skete ikke for Henrik, der beskriver
Mudmaster som robust, funktionsdygtigt
og 100 procent anbefalelsværdigt til militær og anden udfordrende brug.
staehr.dk

25

D
E
S
I
G
N

U
R
E

E

MUDDERMESTEREN

S
M
Y
K
K
E
R

S
M
Y
K
K
E
R

Casio G-Shock

Den første
G-Shock
model DW5000
fra 1983.

G-SHOCK
Japanske Casios G-Shock ure blev skabt helt tilbage i 1983 af Casios chefdesigner Kikuo Ibe, som havde en drøm om et ur, der
kunne tåle alt. Over 200 håndlavede prototyper blev skabt og testet til destruktion indtil den første, nu ikoniske model DW5000,
ramte gaderne i Japan og begyndte sin rejse ud i verden som alle tiders stærkeste ur. Blandt andet levede G-Shock op til Ibes
egne Triple-10 krav: Vandtæt op til et tryk på 10 bar (100 meters vanddybde), stødsikkert ved fald fra op til 10 meter og med
10 års batterilevetid. G-Shock har vist sig at være så populær, at serien har overlevet årtiers modetendenser og stadig har samme
grundlæggende, kantede design. Den fysiske formåen er i dag udvidet til at kunne klare ikke blot stød og ekstreme vibrationer
men også centrifugalkraft på op til 15 G; mere end de krav, der stilles til cockpit-instrumenter.

Henrik Rædkjær med sin
Mudmaster GB-1000GB-1AER.
I baggrunden ses han med
Tais Zarp og Mark Linder Pedersen
i grusgraven, hvor deltagerne
blandt andet skulle slæbe tunge
træstammer op til toppen.
Foto Lars E. Andreasen.

G-SHOCK | Mudmaster
GB-1000GB-1AER
55 mm
Mudderresistent
Stødsikkert
Mineralglas
Resinrem
20 BAR
Pris 2.300,-

Denne annonce bringes
I ELLE & ALT for damerne.

PULSE

WITH DIAMONDS

www.spiriticons.com

S I LV ER C O L L E C T I O N
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Braun
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Der er nok en Braun-maskine
i stort set alle danske hjem.
Om det er en hårtørrer, en
stavblender, en barbermaskine eller en elektrisk
tandbørste. Braun stammer fra Frankfurt Am
Main, hvor ingeniør Max
Braun i 1921 grundlagde
firmaet, der fremstillede et
bredt udvalg af instrumenter og apparater. Braun har
lavet ure siden 1971, og forskellige modeller har vundet en
lang række priser som Red Dot,
Good Design og IF.

Axelco Line

Axelco Line er en
dansk urimportør med
en række, spændende
danske og udenlandske
mærker, der spænder
over et stort felt.
Der er minimalistiske
designklassikerne fra Jacob
Jensen til diamantprydede

N

luksusure fra Schweiz.
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AF URE
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Ebel

BRAUN PRESTIGE
Model BN0095SLG
43 mm rustfrit stål
Safirglas
Quartz kronograf
Gummirem
5 ATM
Pris 6.850,-
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JACOB JENSEN ECLIPSE
58 mm rustfrit stål Ronda quartz,
Mineralkrystalglas, 3 ATM
Model 480 3.290,Model 481 3.590,-

R

I en tid, hvor urfabrikation var en meget mandsdomineret
verden, blev schweizisk Ebel skabt på et noget anderledes
grundlag. Det var ægteparret Eugène Blum og Alice Lévy, der
i 1911 – ni år inde i deres ægteskab – grundlagde firmaet og
stadfæstede deres indbyrdes kærlighed ved at navngive firmaet efter forbogstaverne i ordene Eugène Blum Ét Alice Lévy.
Lige fra starten har firmaet været rettet mod at forene både
det maskuline og det feminine, idet Eugène tog sig af den
tekniske side med at opbygge brandet og koncentrere sig om
præcision, ekspertise og kvalitet, hvor Alice fokuserede på
designet med elegante, sensuelle, bløde linjer; noget det også
ses i de helt nye kollektioner som Wave og Sport Classic.

SECTOR 890
44 mm rustfrit stål
Quartz kronograf
Mineralkrystalglas
10 ATM
Pris 2.690,-

DESIGN URE SMYKKER — 3, 2018
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Sector
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Sector blev startet i 1973 og har hjemme i Santa Giustina in
Colle i nærheden af Venedig. Sector er sportsure, der kombinerer schweizisk teknologi med lækkert, italiensk design.
Firmaet sponsorer et internationalt team af mere end 20 atleter inden for en række fysisk hårdt krævende discipliner som
kite surf, mountain bike freeride, parkour, surf, climb og
snowboard – et forhold, der ses i firmaets motto: No Limits.
Teamet tester Sectors ure under ekstreme forhold – som da
Umberto Pelizzari i 1997 slog Verdensrekord i fridykning
(blandt andet i disciplinen No Limits) eller da Børge Ousland
samme år som den første person krydsede Antarktis’ 2.800
kilometer til fods – og giver værdifuld feedback til firmaets
teknikere og designere. Sector fører desuden en elegant smykkekollektion til både kvinder og mænd.
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Jacob Jensen

JACOB JENSEN
ASCENT
Model 140
42 mm rustfrit stål
Quartz
Safirglas
Pris 2.400,-
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EBEL WAVE
35 mm rustfrit stål
Quartz, Safirkrystalglas, 5 ATM
Model 1216303: 8 diamanter
0,052 ct. Pris 22.000,Model 1216304: 80 diamanter
0,520 ct. Pris 39.000,-

Jacob Jensen slog sit navn fast i 60erne
med sit designmotto Different but not
strange og en lang række design for blandt
andre Bang & Olufsen. Blandt firmaets
mange klassikere inden for urdesign kan
tælles 510-serien fra 1985, udviklet af sønnen Timothy og Max René, og med den
karakteristiske todelte urskive samt ikke
mindst 210-serien med dens specielle kvadratiske inddeling på rem og urskive.
Siden 1990 har firmaet været ledet af
sønnen Timothy, hvis motto er Form
Follows Feelings som modsvar til Bauhausskolens rationalistiske og minimalistiske
Form Follows Function.

S

EBEL SPORT CLASSIC
29 mm rustfrit stål/18 kt guld
47 diamanter i alt 0,305 ct
Quartz
Safirkrystalglas
Pris 41.000,-

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018
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EDOX LES VAUBERTS
Model 10236-37RC-BUIR
42 mm rustfrit stål/rosaguld PVD
Quartz kronograf
Safirkrystalglas
5 ATM
Pris 10.000,-
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Edox
Også Edox er et gammelt schweizisk urmærke, og også her gemmer der sig en kærlighedsaffære bag firmaets start. I 1884 lavede urmager Christian Ruefli-Flury nemlig et lommeur i gave til sin kone Pauline til hendes 25-års fødselsdag. Hun blev så imponeret over
den udsøgte gave, at hun overbeviste sin mand om, at han skulle starte sit eget urfirma i
byen Biel. Christian fulgte sin kones råd, og kaldte firmaet Edox, der er oldgræsk og betyder tidsmåling. Edox udmærker sig med en bred kollektion af luksuskvalitetsure til både
kvinder og mænd og har en ædel historie med adskille flotte præstationer. I 1961 tog
firmaet patent på en krone med dobbelt pakning for bedre vandtæthed; en opfindelse der
stadig benyttes af fleres schweiziske urmærker. I 1970 kom Edox med verdens første rigtige globale ur, Geoscope, der dækkede alle tidszoner ved at vise tiden i små 50 byer
kloden rundt.
I 1998 satte Edox en rekord, der efter eget udsagn stadig holder idag: Les Bémonts
Ultra Slim kollektion er verdens tyndeste kalenderur med et værk, der blot måler 1,4 mm.
I 2005 kom Les Bémonts Maître Horloger 5 Minute Repeater, der slog timeslag med en
rigtig klokke. Edox gør sig også inden for sportsure og har været officiel timekeeper ved
flere internationale sportsstævner som Class-1 World Powerboat Championship, World
Rally Championship, Dakar Rally, Extreme Sailing Series og World Curling Federation.

Wenger
I 1893 grundlagde Theo Wenger i
knivfabrik i Courtételle i Jura-distriktet
i Schweiz. Firmaet fremstillede blandt
andet de verdenskendte Swiss Army
knive, og fra 1997 af udvidede Wenger
produktionen til også at omfatte ure
og senere hen desuden kufferter. I
2005 blev Wenger overtaget af
Victorinox og har siden 2013 koncentreret sig om firmaets to mest succesfulde områder; ure og kufferter. M
Med serier som den maskuline Attitude
og den elegante Urban Donissima henvender Wenger sig lige godt til både
mænd og kvinder.
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WENGER
URBAN DONNISSIMA
Model 01-1721-103
35 mm rustfrit stål
Quartz
Safirbelagt mineralglas
10 ATM
Pris 2.190,-

WENGER
ATTITUDE CHRONO
Model 01-1543-105		
44 mm rustfrit stål
Quartz kronograf
Safirbelagt mineralglas
10 ATM
Pris 2.790,-
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DANISH DESIGN
Rustfrit stål
Quartz
Mineralkrystalglas
5 ATM
Model IQ15Q1175
40 mm
Pris 1.490,Model
IV15Q1175
30 mm
Pris 1.390,-

Danish Design
Danish Design er et dansk ur- og
smykkebrand, der blev startet i 1988.
Firmaet benytter sig af en række,
danske freelance designere til at
skabe solid, skandinavisk formgivning; for tiden er det
navne som Thomas Funder
Nielsen, Tirtsah og Jan Ege
berg.

EDOX LES BÉMONTS
Model 01120-37R-GIR
44 mm rustfrit stål/rosaguld PVD
Automatisk kronograf
Safirkrystalglas, 3 ATM
Pris 23.750,-

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018
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Hasla
Dejlig, lille guldklump
at have om halsen.
Forgyldt sølv fra Hasla.
Pris 1.020,-

Unspoiled
Jewels
34
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Charlotte
Bonde

Marlene
Juhl Jørgensen

AFRICA | Vedhæng og
halskæde i 18 kt guld.
Pris 21.000,-

SMALL CLAW | Forgyldt
ørering. Pris 400,-

Blondemodelleret armring i
forgyldt messing. Pris 1.793,-

Vibe
Harsløf

Rebekka
Notkin
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Engelbert

Halssmykke i 10 kt
guld med bogstav.
Pris 2.990,-

LIBRA PETIT SIGN
Guldhalskæde med
diamanter. Pris 5.419,-
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Malaika Raiss
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Uuhhhh, jeg er bange...
Lille forgyldt spøgelse
til 480,-
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Ørering i 14 kt
guld med ferskvandsperle og
0,03 ct diamant.
Pris 4.692,-

Ørestikker i
14 kt guld.
Pris 13.200,-
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Carré

N

U
R

E

Nuran
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14 kt rød- og hvidguldsringe
med 6 x 0,02 ct brillanter w/vs.
Pris 8.400,-
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Orit
Elhanati
Ørering i 18 kt guld
med fem pink koraler.
Pris 6.000,-

Jane Kønig
Et lille, rødt hjerte kan man
altid bruge. 18 kt guld og
koral. Pris 850,-
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Boucheron

K

Josina

Sødt, lille pindsvin
i 18 kt rosa guld med
rubiner. Set hos
Hartmanns til 63.500,-

MATISSE | Øreringe
i 18 kt guld med diamanter.
Pris 5.400,-

E
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East
Copenhagen
Jewellery
WINGS | Forgyldte
øreringe med hvide
zirkoner. Pris 939,-

Rebekka
Notkin
Armring i 14 kt guld.
Pris 22.800,-

Afin Atelier
STINGRAY EARRING
Ørering i 18 kt guld.
Pris 8.139,-

Pilgrim
Forgyldt messingarmbånd.
Pris 249,-

Støvring Design
Malaika Raiss

SmykkeLine | Sølvøresikker med
blyfri emalje. Pris 175,-

Små forgyldte elefanter. Pris 1.190,-

Keski Pomppu
THIS MOON AND BACK | Fra Avarus
Kollektionen. Guldring til 13.748,Ørestikker med diamanter til 19.356,-

Susanne Friis Bjørner
Forgyldt sølvarmbånd med røgkvarts, grå agat
og rosakvarts. Pris 900,-
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Randers Sølv
Sofie
Lunøe

Blomdahl
36

D

BRILLIANCE PUCK
HOLLOW | Halssmykke
i 316L stål med
Swarovskikrystaller.
Overfladebehandlet
for allerigsikkerhed.
Kæde 40-45 cm.
Pris 899,-

Pernille
Lauridsen

Sølvring med kugler.
Pris 1.175,-

WAVES | Ørering i
sterlingsølv med barok
Tahitiperle. Pris 1.200,-

Ring i sølv.
Pris 2.100,-
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Blomdahl
PUCK HOLLOW
Allerigsikre ørestikker
i 316L stål.
Pris 399,-

Nordic London
Jewellery
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Jane Kønig

S

ZODIAC | Stjernetegn i 18,5 mm
cirkel. Sterlingsølv til 350,-
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Keski Pomppu
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San – Links of Joy

E

Seksradet kædedesign i sterlingsølv
med stor ferskvandskulturperle.
Armbånd 1.475,- Halskæde 2.375,-
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Dyrberg/Kern
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Cocktailring med facetterede
krystaller. Pris 499,-

R

Støvring
Design

Lund
Copenhagen

Ørestikker i rhodineret og
forgyldt sølv med mat/blank
dobbelthjerte. Pris 550,-

Sofie Lunøe

Armbånd med 10 mm onyxkugler
og sølv. Pris 8.000,-

Hartmanns
SIGNATUR BRACELET | Armringe i guld,
rosaguld eller hvidguld. Pris 24.900,-

Marlene
Juhl Jørgensen
STUD | Armbånd i sølv.
Pris 2.200,-

Christina Jewelry & Watches
Christinas bud på en Mors Dag-gave er en lille håndfuld kampagnetilbud,
hvor du sparer en rund Plovmand på hvert smykke. Og hvornår er det nu?
Såmænd søndag den 13. maj.

Izabel
Camille
Sølvarmbånd eller læderrem
Med forgyldt hjerte 595,Med sølvhjerte 495,-

G

Tilfældigt udformede, unikke
øreringe i sølv. Pris 2.568,-

NORDIC SHORELINE | Ring i
massiv sterlingsølv. Pris 1.490,-

§

I

Sølvring til 750,-

Vedhæng i 14 kt hvidguld
med roset med 13 diamanter,
i alt 0,07 ct w/p1.
Pris 2.275,-

Vil du nå branchen
og forbrugerne?

Vil du markedsføre dig i Design Ure Smykker, så kontakt Henrik på hw@designuresmykker.dk for et godt tilbud.
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®

©2017 Garmin Ltd. or its subsidiaries

DESIGN URE SMYKKER — 3, 2018

DESIGN URE SMYKKER — 3, 2018

MAGTENS BILLEDER #3
41
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Vi er nået til 3. afsnit af vores føljeton om fotograf Iben

D

Kaufmanns optagelser til udstillingen Magtens Smykker.
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Denne gang er det tid til levende modeller...
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To medaljer fra Forsvaret for
international tjeneste, Ridder af
de Akademiske Palmers Orden
(indstiftet af Napoleon i 1808),
to NATO og en FN-medalje.

K

Efter mange dage med fotografering af
livløse objekter fra fortidens gemmer fik
fotograf Iben Kaufmann i starten af marts
lejlighed til at skyde nogle lyslevende væsener. I sit studie i København fik hun besøg
af fire veteraner fra militæret, herunder en
værnspræst. Alle er de rigt dekorerede
med ordner, og det var disse ordner og
deres ejere, der skulle foreviges til udstillingen.
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FN-medalje for tjeneste i det
tidligere Jugoslavien, Forsvarets
Medalje for International Tjeneste
i 1948-2009 og EF-medalje for tjeneste
i det tidligere Jugoslavien.

De kan finde vej!
Iben lyser op i et stort smil ved tanken om
sin fotosession med veteranerne:
– Det gik jo supergodt. De kom til tiden,
og de kan finde vej! Normalt skal folk ringe
for at finde mit studie, der ligger gemt inde
i en gård, og ofte går folk ind ved siden af
og spørger om vej. Det var der ikke én af
veteranerne, der gjorde; de er bare stifindere, de her! lyder Ibens begejstrede melding.
Iben fotograferer mange portrætter, og
her skilte de tidligere militærfolk sig ud fra
mængden.
– De var alle fire ekstremt nærværende
og helt til stede. Når jeg ellers fotograferer
portrætter, kan folk godt ankomme temmeligt stressede, og det kan tage nogen tid
at få dem til at slappe af.
Sådan var det ikke med veteranerne.
– De kiggede mig i øjnene, og når jeg
bad dem om noget, så gjorde de det!
Og så alligevel ikke helt. Iben ville have
værnspræsten til at indtage en bestemt
positur, der ville gøre sig godt på billedet,
men værnspræsten måtte gå kontra:
– Ej, sådan står man ikke, kom det i et
bestemt tonefald.
Den personlige historie
Génremæssigt var optagelserne af veteranerne noget helt for sig selv. Der var både
en personlig og en generel vinkel, som ligger ud over det almindelige portræt. De
fire veteraner skulle være sig selv, men

samtidig var de valgt til billederne i kraft af
dét, de repræsenterer, fortæller Iben.
Og netop den personlige vinkel er en
vigtig begrundelse for, at Museet på Kol
dinghus har ønsket at få billeder af faktiske
personer.
– Vi viser en del ordner og medaljer på
udstillingen og forsøger i hvert tilfælde at
få den personlige historie med og at få sat
et ansigt og en skæbne på, fortæller kurator Anni Nørskov Mørch.
– De fire veteraner har mange forskellige ordner; der er måske én genganger for
dem alle. Ordnerne er med til at fortælle
deres meget forskellige historier.
Fra højeste sted
Lige netop disse ordner er ikke ejet af
magthavere, som udstillingens titel Mag
tens Smykker indikerer, men repræsenterer
i stedet dét, vi i dag er enige om, skal have
en belønning fra højeste sted.
– Vi har ikke herhjemme haft så stor en
tradition for at indstifte krigsmedaljer og
ordner, men i løbet af de sidste 27 år har
militæret selv oplevet et behov for at
kunne anerkende vores soldater. Ikke
mindst fordi vores udsendte opererer i en
globaliseret verden, hvor nogle af vores
samarbejdspartnere som blandt andre USA
og Frankrig har en stærkere tradition for at
honorere militær indsats, forklarer Anni.
I Danmark får man således nu en orden,
når man har været udsendt i tre måneder,
er blevet såret eller har ydet en hel særlig
indsats. Og man kan tillige modtage for
eksempel en Natomedalje for den samme
udsendelse.

Udstillingen Magtens Smykker er en del af
fejringen af Koldingshus’ 750 års jubilæum
i 2018. Udstillingen åbner 6. maj.
ibenkaufmann.dk

MAGTENS SMYKKER
På udstillingen Magtens
Smykker kan man blandt
andet se korte film med
de fire veteraner og høre
deres historier. Veteran
er en fælles betegnelse
for alle, der har været
udsendt, og gælder således
også, selvom man fortsat
arbejder i militæret og
bliver udsendt påny.
Veteranernes ordner
er personlige og til evig
eje for modtageren og
dennes familie. Ordet
orden stammer fra det
latinske ordo, der
betyder rækkefølge.
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newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

Fotograf Iben Kaufmann ifærd med at kontrollere en optagelse af
en af de fire veteraner. Iben fotograferer for en række danske museer
foruden private virksomheder, heriblandt mange smykkefirmaer,
ligesom hun udstiller på smykkebranchens fagmesse New Nordic.
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Annoncering i 2018
Nr.

Udkommer

Frist for annoncer

4.
5.
6.
7.
8.

Ultimo maj
Primo august
Ultimo september
Ultimo oktober
Ultimo november

15.
12.
15.
15.
15.

maj
juli
september
oktober
november

ICICLE

EXCLUSIVE SIMPLICITY

Danske About Vintage

D

fortsætter en flot salgskurve

E
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og sætter turbo på med ny

I

salgsdirektør fra Sand.

G

Se frister for gratis redaktionel omtale på
www.designuresmykker.dk/annoncer.html
Kontakt Henrik Westerlund
på hw@designuresmykker.dk
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About Vintages
modeller har navne efter
betydningsfulde årstal i
urenes verden. 1815 er
året, hvor kronografen
blev opfundet.

1815 Chronograph
41 mm 316L stål
Miyota 6S11 quartz
Blå sunray skive
Buet safirkrystal
Italiensk læderrem
Pris 2.499,-

Siden den spæde begyndelse i 2014 har
About Vintage mere end fordoblet omsætningen hvert år. Salget er fordelt over hele
verden, hvor brandet føres i en række
retail- og konceptbutikker foruden i firmaets egen butik på Gothersgade 97 i Køben
havn.
Det betyder dog ikke, at det er blevet
tid til at hvile på laurbærene for de to stiftere Thomas Andersen og Sebastian Skov.
Tværtimod så skruer de nu yderligere op
for indsatsen med ansættelsen af Nikolaj
Peulicke Larsen som Global Sales Director.
Nikolaj kommer fra stillingen som Inter
national Retail Manager i det ansete modebrand Sand Copenhagen, og han vil fremadrettet spille en central rolle i den fortsatte globale vækst hos About Vintage.
– Vi glæder os meget til at få Nikolaj
med ombord. Nikolaj har erfaring med
internationalisering inden for retail samt
forretningsudvikling og kompromisløs
eksekvering. Han kommer desuden med et
stærkt netværk både nationalt og internationalt, siger Thomas.
Også Thomas’ partner Sebastian hilser
den nye medspiller velkommen:
– Vi ser frem til at blive udfordret benhårdt på vores retail og wholesale strategi.
Vi ved, at Nikolaj har de fornødne ressourcer, der skal til for at handle på alle de
spændende projekter og muligheder, som
i øjeblikket vokser på grund af den stigende internationale efterspørgsel på vores
ure. about-vintage.com

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

Nikolaj Peulicke Larsen er
Global Sales Director hos About Vintage,
hvor han skal bidrage til brandets fortsatte,
internationale vækst.

Since 2005
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The Original customisable jewellery with interchangeable colours

Easy setting via
smartphone app

An original creation by Altesse Paris
Made in France
Contact : Jens Astrup / +46 35 54441 / jeanett@jensastrup.se
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Strom
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ALIEN TID

Alien-figurens
skaber hyldes i
nyt ur fra
Daniel Strom.
47

BRAIN SALAS SURGERY
Herunder omslaget fra Brain Salad Surgery
med Emerson, Lake & Palmer, udsendt i
november 1973. Motivet er malet af Giger
med airbrush, efter sigende udført på en
enkelt nat.
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MUSEUM HR GIGER
Kommer din vej forbi
Gruyères i Schweiz
kan du besøge Museum
HR Giger i slottet Château
St. Germain, som Giger
købte i 1990erne.
Ved siden af museet
finder du Giger Bar,
hvor loft, gulv, vægge,
borde og stole er indrettet
i total Alien-stil. Der findes
også en Giger Bar på
Comercialstrasse 23
i byen Chur.

AGONIUM IN MEMORIAM HR GIGER
Uret er håndbygget i massiv sterlingsølv
med inderkasse i stål. Værket er et
automatisk ETA 2824 calibre, og glasset
er værk dobbeltbuet safirkrystal. Den
tredimentionelle skive i sølv gengiver
forside motivet fra albummet Brain
Salad Surgery. Remmen er af alligatorskind med sølvspænde. Desværre er
der ikke nogen danske importør af
Strom ure. Kan du ikke leve uden
Alien-uret her, må du derfor til udlandet
og formentlig skynde dig, da det kun
produceres i 99 eksemplarer.
Pris 16.999 CHF.

N

D

N

U
R
E

S
M
Y
K

K

Giger har også designet
en del smykker. Her ses
Tatoo Biomechanic Ring
i sterlingsølv. Kvindeben
smyger sig om fingeren,
mens venstre fod
tatoverer dig...
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AGONIUM
I det antikke Rom var Agonium
navnet på en festival for guden
Janus, afholdt 9. januar. Janus menes
af nogle forskere at have været gud
for al begyndelse; den første måned i
året er opkaldt efter ham.
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Et af Gigers
malerier, Li 1
fra 1974.
Alienfigurens hoved holder
urremmen, og kassen er graveret med
referencer til alien-designet. Urskiven
viser et menneskekranie fastholdt i et
mystisk maskine, mens gotiske visere
udmåler tiden. Det er som Fritz Langs
science-fiction film Metropolis fra
1927 opdateret i en art Gotham City.

Hans Ruedi Giger er måske ikke et navn,
der siger dig så meget, men der er en god
chance for, at du alligevel er godt bekendt
med ham. Da Ridley Scott i 1979 lancerede
den første Alien-film, var filmens uhygge
lige hovedperson nemlig skabt af Hans
Ruedi Giger. Figuren indbragte Giger en
Oscar i 1980 for Visual Effects.
Brugt mareridt
Giger er født i Schweiz i 1940, og i hans
barndom bidrog både mange års egne

mareridt, kælderen under familiens hus
samt truslen fra Anden Verdenskrig til en
fantasi, fyldt med uhygge og farlige skabninger. For at håndtere sin frygt, begyndte
Giger at tegne og bruge frygten konstruktivt som inspiration; en baggrund der som
voksen har ført til en lang karriere med
tegninger og malerier men også tatoveringer, figurer, møbler, smykker og et museum. I sine malerier er Giger en mester i
airbrush-teknikken, der gør de surrealistiske motiver skræmmende virkelighedstro.

Hjernesalatkirurgi
Længe før Alien-filmene i 80erne, var Giger
et kendt navn. Er du af lidt ældre dato, vil
du sandsynligvis kunne genkende Gigers
stil fra din ungdom. Mest kendt er nok
hans pladeomslag til det engelske, symfoniske rockband Emerson, Lake & Palmers
femte album, Brain Salad Surgery, fra
1973. Det velkendte kranie, indsat i en
mærkelig maskine, der åbner op for at
afsløre et smukt kvindeansigt er en klassiker. Stilen kan genfindes i en lang række

plakater, der prydede væggene på ungdomsværelser i 70erne.
Dødningeurmageren
Giger døde i 2014. Et af hans sidste værker
var et samarbejde med Daniel Strom; den
schweiziske designer og urkreatør, der heller ikke er helt uvant med uhyggelige motiver; i sin Agonium kollektion kredser Strom
indgående om dødningehoveder, drager,
engle, gotiske bogstaver og arkitektur. I
respekt for sin afdøde ven og samarbejds-

partner, har Strom ventet i tre år på at
lancere deres fælles værk, der har fået titlen Agonium In Memoriam HR Giger.
In Memoriam HR Giger er en levende
skulptur til at bære på håndleddet, bygget
over to af Gigers kendeste motiver; Alienfiguren og Brain Salad Surgery. Desuden er
det krydret med Stroms kærlighed til dødningehoveder samt typiske Strom-viserne i
gotisk snit. En sær forening af streng tidsmåling, mennesket fanget i maskinen,
storladen symfonisk rock og sci-fi uhyrer.
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DRONNING I HJERTET

Ro Copenhagen
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Royal Collection er til alle
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kvinder, der fortjener at bære
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deres egen krone. Nyeste skud
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i samlingen er en tætpakket
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diamantring, der er en
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dronning værdig.
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Royal Diamantring sammen med to andre
ringe i Royal Collection. Øverst ring med
dots til 7.500,- og nederst til 6.500,-

Margueritter, sølv forgyldt hvid emalje

rocopenhagen.com

Creol 7,5mm,
Vejl.
udsalgspris
kr. 695,Margueritter,
sølv
forgyldt
hvid
emalje
Margueritter,
sølv
forgyldt
hvid
emalje
Ørehængere
3x5mm,Vejl.
udsalgspris
kr. 925,Margueritter, sølv forgyldt hvid
emalje

Royal Diamantring
fremstilles i 18 kt
satineret rød- eller
hvidguld og er sat
med mellem 60 og 80
brillanter på i alt
0,18 til 0,24 ct tw/vs.
Pris 15.900,-

newnordic
Udstiller 17-19 august 2018

Armring
7x5mm,
Vejl.
udsalgspris
kr. 1.475,Creol
7,5mm,
Vejl.
udsalgspris
kr. kr.
695,Creol
7,5mm,
Vejl.
udsalgspris
695,Ørehænger
5mm,Vejl.
Vejl.udsalgspris
udsalgspriskr.
kr.925,595,Ørehængere
3x5mm,Vejl.
Creol
7,5mm,
udsalgspris
kr.
695,Ørehængere 3x5mm,Vejl. udsalgspris
kr.
925,Armring
7x5mm,
Vejl.
udsalgspris
kr. kr.
1.475,Ørehængere
3x5mm,Vejl.
udsalgspris
kr. 925,Armring
7x5mm,
Vejl.
udsalgspris
1.475,Ørehænger
5mm,
Vejl.
udsalgspris
kr. kr.
595,Armring
7x5mm,
Vejl.
udsalgspris
kr.
1.475,Ørehænger
5mm,
Vejl.
udsalgspris
595,Ørehænger 5mm, Vejl. udsalgspris kr. 595,-

NB! Vi tager forbehold for prisændringer og trykfejl.

Y

NB! Vi tagerNB!
forbehold
Vi tagerfor
forbehold
prisændringer
for prisændringer
og trykfejl. og trykfejl.

Ro Copenhagens Royal Collection består
af krone-ringe, som kan kombineres på
forskellige måder, der giver dig mulighed
for at sammensætte dit eget personlige
udtryk.
Nu er der kommet en ny ring i serien;
Royal Diamantring, sat med fine brillantslebne diamanter hele vejen rundt.
– Jeg vil gerne give kvinder muligheden
for at kunne sammensætte en mere eksklusiv kombination af ringene, fortæller
designer Helle Leiberg Nissen.
Smykkerne i Royal Collection var blandt
de første, Helle designede, da hun startede
Ro Copenhagen i 2015. Idéen til Royal
opstod, da hun ønskede at skabe et helt
særligt smykke til en nær veninde. De
eventyrlige ringe blev til virkelighed og gav
enhver kvinde, med en dronning i hjertet,
mulighed for at bære sin egen krone.
Ro Copenhagen fås i et lille dusin eksklusive guldsmedebutikker landet over
samt i en butik i det fashionable indkøbskvarter Marylebone i hjertet af London.

M

DESIGN URE SMYKKER — 3, 2018

Den er god nok; sommeren
er på vej. Hvis ikke det ses af
vejret, så kan det måske ses
af Per Borup Designs nye serie
Espalier, der tager hul på
sommerhavens glæder.
50
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ESPALIER
Lås til halskæde
14 kt guld
Pris 13.325,-
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Per Borup Design

ESPALIER
Ørestikker
14 kt guld
Pris 16.250,-

ESPALIER
Ring i 14 kt guld
Pris 11.050,Med 0,20 ct brillanter
Pris 19.575,-

Som optakt til forår og sommer har Per
Borup Design ladet sig inspirere af havens
glæder og herunder espalieret, der måske
danner afskærmning om et lille, privat
hjørne af haven og er støtte for roser,
kaprifolier eller andre velduftende blomster. Motivet er brugt til at skabe et smukt,
blødt gitter i en unik form, der dekorativt
pryder ringe, øreringe og en halskædelås.
Den regelrette stringens i et espalier er blot
skitseret og giver nærmest indtryk af, at
espalieret selv er blevet en levende plante.
Espalier kommer af det latinske spatula,
der betyder skulder. Espalier er også betegnelsen for den æresport, to rækker af personer kan danne foran kirken ved et bryllup, og det er vel en ganske passende,
subtil hentydning...
www.perborupdesign.dk

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

I anledning af

Mors Dag
Special ❤ pris
Sæt med ørestikker og halskæde
1.775,-

❤

pris er gældende t.o.m. 27.05.2018
Forbehold for trykfejl, manglende levering, prisændringer samt udsolgte varer.

8 kt. guld med
syntetisk cubic zirconia
ØRESTIKKER 1.495,VEDHÆNG
995,med sølvforgyldt kæde

www.stovringdesign.dk

