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årets student
925 sølv. Rød / Blå emalje

Pris 695,-

Marguerit
vedhæng
475,-



Hæmatit kæde 95 cm 
med 14 mm vedhæng. 
Vælg mellem grå eller hvid kugle. 
Ørestikker vejl. udsalg. 155,- 
Kæde vejl. udsalg 495,-

www.stenform.dk
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FOrsIden
Skagen Denmark
designer series
designet af Hiromichi Konno

Dameur SKW2012 kr. 1.198,-
Fossil Denmark A/S. Tlf. 4588 3460

hIStoRIER!

Dette nummer er fyldt med historier. Fra sådan-startede-det om Flora 

danicas 60 år på banen over Lei Foos eksperimenter på kroppen, en 

sommerhave hos sence Copenhagen, mere sommerstemning i Mette 

saabyes hyldeblomster til æventyret om et par gamle aflagte smykker, 

der blev til et rigtigt guldplekter. 

 rikke Brogaard og hendes firma Cahana giver dig mulighed for at 

bære en lille skriftrulle med din helt egen tekst på dig; en bekræftelse 

eller et ønske, der hjælper dig hen mod dit mål. Claus svane fra svane 

& Lührs deler tyve års historie med det tyske firma Manu schmuck-

werkstatt, hvis smykker han er agent for i skandinavien. Vi bringer et 

lille udpluk af deres mange flotte designs. 3d Inventar har skabt en ny 

butik for Carat på Fisketorvet i København. Butikken er en oplevelse for 

øjet og en fryd for den smykkeglade gæst. Pandora har åbnet deres 

hidtil største konceptbutik i norden. den ligger på strøget i København 

og har sikkert medvirket til firmaets kraftige vækst i første kvartal. 

 en særlig afart af historier er rygter. et af dem handler om et snarligt 

armbåndsur fra Apple. Med tanke på populariteten af iPod, iPhone og 

iPad åbner iWatch – som uret kaldes blandt rygtesmedene på nettet – 

spændende muligheder for at hive nye kundergrupper ind i urmager- 

og guldsmedebutikkerne. Foreløbigt er oplysningerne få og usikre – vi 

lover at følge op på dén historie.

 rigtig god læsning – og god inspiration!

Vi tog kontakt til Thomas Vadsbach fra firmaet, som hurtigt fandt tid i sin 

travle kalender til at  besøge os for en præsentation af Christina Watches.

 

Hele pesonalet var begejstret for urene og ikke mindst for de mu-

ligheder Collect urene giver. Vi tog urene og de nye læderarmbånd 

med charms ind. Det har vi ikke fortrudt. Nu cirka 3 måneder efter 

kan vi konstatere, at det var en klog beslutning. Vores kunder er 

begejstret for Collect urene og kampagnearmbåndene fik vi udsolgt 

på kort tid. Nu venter vi bare på, at kunderne kommer tilbage for 

at købe ekstra diamanter, ædelsten og nye læderremme til urene og 

charms til såvel urene som til de nye armbånd, der fåes i sort og flere 

farver. Så skulle den sommeromsætning være hjemme.

Anne Louise og Trine, Guldsmed Lauridsen i Svendborg

Vi maNgleDe forNyet opmærkSomHeD på 
VoreS ure og læSte om kollegaer, Der 
HaVDe SuCCeS meD CHriStiNa WatCHeS.

guldsmed 
lauridsen

SVeNDborg

tlf. 36 302 306
www.christinawatches.dk
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EKSpERIMENtER
pÅ KRoppEN
Københavnske dJ og guldsmed Lei Foo skaber synergi mellem æstetisk balance og legende former, 

der bruger kroppen som klangbund for eksperimenterende, skulpturelle smykker, der smyger sig 

om finger, øre, hånd og hals.

Stylist: Nanna Rosenfeldt-Olsen
Make-Up: Ayoe Nissen
Fotograf: Ida Buss

Produktbilleder og portræt:
Anders Hybel Braüner

Af Christian Schmidt



Trods et udenlandsk klingende navn er 
Lei født københavner, og hendes design så 
skandinavisk minimalistisk og stringent 
som nogens.
 Men Lei har også asiatiske rødder og 
både dette, og at hun arbejder som dJ 
betyder, at hun har rejst verden rundt, hvor 
hun har hentet inspiration fra forskellige 
urbane scener. det afspejles i hendes 
smykker, der tilsætter kant og ekstrava-
gance til det feminine udtryk. Med andre 
ord; smykker til den moderne, modige 
kvinde, der kaster sig ud i sin egen iscene-
sættelse – og i livet i storbyen. 
 Lei har lige nu fire markante kollektio-
ner – O, CLOVer, LuCK og FLInG – der har 
hvert deres særlige udtryk, men som ikke 
desto mindre supplerer hinanden udmær-
ket. På billederne herover har modellen 
således både CLOVer, LuCK og O på 
samme hånd. det er netop Leis intention at 
du frit deltager i legen med kroppen og  
kombinationerne. det gælder også inden 

for den enkelte kollektion, hvor styles er 
lavet til at kunne bruges på forskellig vis alt 
efter humør:
 – O-kollektionen er et godt eksempel 
herpå, fortæller Lei. O-FALL og O-stICK er 
helstøbte smykker hver for sig, men også 
rigtig gode sammen. Asymmetrien er der-
for i fokus, samtidig med at kollektionen 
stadig står ud som en helhed.
 et andet eksempel er FLInG øreringen, 
hvor en lille rumpeformet flade kan kombi-
neres med en lang, der sættes fast bag 
øreflippen og skaber en tredimentionel 
virkning.

Nye steder til smykker
Lei eksperimenterer bevidst med, hvordan 
smykker kan bæres på nye måder og også 
gerne nye steder på kroppen. Hånd ringen 
på billederne herover er opstået på den 
måde:
 – den er buet, så den følger 
håndryggen, og sidder faktisk 
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Modelbillederne her opfordrer til at bære 
mange smykker. Lei Foo har designet arm-
ringe og fingerringe, der på bogstavelig vis 
overdænger hånden; de små fingerringe, 
der kan sidde på mellemste led og hendes 
egen opdagelse – håndringen, der pryder 
midten af håndryggen. 

Lei Foo med en af 
sine egne øreringe.

O FALL
Ørering
Sølv og oxyderet 800,- pr stk
Forgyldt 925,- pr stk

LUCK bracelets, 
håndring og 
fingerringe samt 
FLING cuffs.
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overraskende godt fast på hånden, fortæl-
ler hun med et smil.
 For Lei er smykker især meningsfulde på 
grund af deres bæredygtige og tidløse 
natur:
 – Værdien af   et smykke beholder og 
tilegner sig en symbolsk betydning for den, 
der bærer det. smykker udtrykker person-
lighed og giver mulighed for at fremhæve 
individuel stil.

Lei begyndte at arbejde med smykkedesign 
i 2004 på kunstskolen escola Massana i 
Barcelona. efter at have været i lære hos 
guldsmed Charlotte Balle i København har 
hun arbejdet for forskellige kunstnere. Hun 
er tro mod sit håndværk og alle hendes 
smykker er håndlavet i danmark i ædle 
metaller og sten.  

www.leifoo.dk

O STICK
Sølv og oxyderet 325,- pr stk
Forgyldt 400,- pr stk

FLING
Sølv og oxyderet 800,- pr stk
Forgyldt 950,- pr stk

O CUFF
Fingerring
Sølv og oxyderet 300,-
Forgyldt 350,-

O NECKLACE
Sølv og oxyderet 1.700,-
Forgyldt 1.950,-

CLOVER
Ring
Sølv og oxyderet 750,-
Forgyldt 950,-

FLING
Sølv og oxyderet 800,- pr stk
Forgyldt 950,- pr stk

O 5
Består af O STICK og to løse 
ringe. Sølv og oxyderet 1.200,- 
pr stk, Forgyldt 1.400,- pr stk
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hAvfRUER tIl AllE
sandlaus jubilæumshavfrue kommer nu til „almindelige“ priser og i mange nye styles.

Julie Sandlau fejerede sit 10 års jubilæum 
i efteråret med serien Mermaid Fine Jewel-
lery (omtalt i design ure smykker nr. 7, 
2012). serien var i 18 karat rød- og hvid-

guld og tæt bestrøget med brillanter og 
til priser, der måske var noget uvante fra 
hende af. 
    til jubilæumskollektionen måtte hun 
begrænse sig til et mindre antal styles og 

har derfor, som hun siger, haft en masse 
designs liggende i skuffen. da der naturligt 
nok har været stor efterspørgsel på 

Mermaid serien i det „normale“ sandlau-
prisleje, har hun heldigvis haft fingrene 
nede i skuffen og kan nu sprede glæde 

med en række nye havfruesmykker i for-
gyldt sølv med havblå krystaller og zir-
koner.   

www.juliesandlau.com

Julie Sandlau

Sammen med de helt nye dssigns er der også 
en del gengangere fra Fine Jewellery serien; 
nu blot forgyldtte eller i sølv med zirkoner. 
Blandt andet denne store oxyderede sølvring 
til 1.800,-. Bemærk de flot tegnede 
havfruehaler på siden af ringen.

Øreringe med 
blå krystaller 
og zirkoner.
Pris 1.200,-

Flotte, snoede 
øreringe i oxyderet 
sølv med dråber af 
grønne krystaller 
og zironer. 
Pris 3.200,-

Vedhæng i 
oxyderet sølv 
med grøn krystal-
kugle.  Pris 1.700,-
Lille vedhæng i 
oxyderet sølv med 
hvis topas 250,-
Halskæde 60 cm 
oxyderet sølv 
til 850,-

Store kreoler med svungne 
havfruehaler i forgyldt sølv 
med zirkoner. Pris 2.900,-

Fingerring i forgyldt 
sølv med blå krystal og 
zirkoner. Pris 2.500,-



tlf. 36 302 306
www.christinawatches.dk

PriSer fra 195,-

sterling sølv
CHarmS i

med æGTe ædeLSTen

desIGn ure sMYKKer — 4, 2013

WWW.KIRSTENDYRUM.COM

Stort udvalg af facet- & cabochonslebne fattesten.
Stenkæder & anborede dråber i par.

Diamanter, champagne/cognac - sorte - grå
faceterede & rosenslib samt rå. 

Specialslib udføres.

www.crystaldesign.dk  -  info@crystaldesign.dk
Åbent Gothersgade 12 - hveranden mandag 10.00 - 16.00

Ring 27110804 / 75780805 og få et udvalg tilsendt.
1123 Kbh. K - 

Ring alle hverdage mellem 10.00 og 16.00!
Åbent i København hveranden mandag!

Crystal Design
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Det er svært ikke at blive suget ind i CARAT på Fisketorvet med 
det store åbne ingangsparti, flankeret af to baggrundsbelyste logoer 
og i et lækkert miks af nøddetræ og hvid højglanslaminat.

Vue gennem rummet, hvor loft, diske og gulv danner en indbydende helhed. Prikken over i’et er de luftige loftslamper, der som små 
totter af flødeskum svæver umærkeligt over smykker og ure.  

3d Inventar og det svenske arkitektfirma tillberg design har skabt en imponerende visuel 

og rumlig oplevelse for Carat smykker & ure på Fisketorvet i København.

desIGn ure sMYKKer — 4, 2013



I januar måned stod Carat smykker & ure klar på Fisketorvet i 
København. den er  arkitekttegnet af tillberg design i sverige og 
har derefter været igennem et par mindre tilretninger og forslag 
fra 3d Inventar, som har stået for opbygningen. Blandt andet har 
3d Inventar har en finger med i belysningen, så det færdige resul-
tat er mere end tilfredsstillende for alle parter.
 – diskene er udført i nøddelaminat med Led-lys til belysning af 
varerne, så hverken ekspedient eller kunde synes, at lyset er irrite-
rende. Vægskabe og vinduesudstillinger er udført i højglans lami-
nat, ligeledes med Led-belysning, som ikke irriterer øjet, men giver 
et godt behageligt lys, fortæller Claus Halken fra 3d Inventar i 
sønderborg.
 Blandt de mange specielle detaljer i butikken springer kasse-
disken i øjenene. den er opført som en dobbeltdisk, med en front 
fræset ud som et design med bløde kurver og eksklusivt look. Bag 
kassedisken er der lager, opført i samme nøddelaminat som ekspe-
ditionsdiskene, og med Carats logo fræset ind i bagpladen med 
rustfri stålfyldninger.
 – Alt er udført i højeste kvalitet, med Led-belysning i alt og med 
Intelligent elektronisk låsesystem, slutter en tilfreds Claus Halken.  
  
www.3d-inventar.dk

Kommandocentralen er den hvide disk og  
den imponerende baldakin i nød. Herligheden 
skjuler noget så jordnært som lager.

Et spændende stemningsskift med blank, sort væg og et 
roligt fordybelsesområde ved bordet i midten, markeret 
med et dyblilla tæppe og spejl i loftet med logo. guldsmedjen

ribe

for mig er det af afgørende og stor betydning at der bliver brugt 

ægte ædelsten i både urene og de nye vedhæng og charms.

på trods af den sunde sydvestjyske skepsis, har det ikke været svært 

at omsætte konceptet med ur og armbånd i et. De mange mulige 

tilvalg til et basis ur har ikke gjort handlen mere kompleks, tvært 

imod! Nu er det let at opnå et mersalg i den samme handel.

muligheden for at kombinere, udskifte og supplere ad libitum er 

genial og ideen er let at formidle til kunderne. Så der har været god 

handel, og daglig efterbestilling, fra dag et! 

Christina Watches er et super supplement til de andre ure, jeg i for-

vejen har valgt at have i butikken! 

Henrik Houstrup Skjønnemand, Guldsmedjen ribe

Da DeN HaNDelSrejSeNDe fra CHriStiNa 
WatCHeS præSeNtereDe mig for Det Nye 

koNCept, Var jeg Hurtig ”Solgt” 

tlf. 36 302 306
www.christinawatches.dk

desIGn ure sMYKKer — 4, 2013



desIGn ure sMYKKer — 4, 2013

14

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

bloMStEN DER 
holDER EvIGt

Flora Danica Jewellery



Flora Danica blev startet i 1953 af den 
danske danser og artist, Orla eggert. Orla 
havde altid arbejdet for sig selv, besluttet 
på at skabe en profitabel forretning for sig 
selv.
 I 1933 åbnede han sin egen danseskole, 
hvor han underviste i step – den nye trend 
fra usA. teknikken havde han lært sig selv 
ved at se amerikanske musicalfilm. skolen 
havde succes og Orlas ekspertise udi dan-
sen steg. I 1936 begyndte han at optræde, 
først i lokale restuaranter, men snart blev 
hans talent opdaget og i 1937 indtog han 
scenen på Københavns fashionable nat-
klubber og dansehaller. det var her – på 
scala – at han mødte sin senere hustru, 
Grete. Hun var datter af en skoleinspektør 
og til hans fortrydelse medvirkede hun i en 
dansegruppe. Fra 1939 til 44 optrådte de 
sammen på internationale varietéer og 
natklubber i nordeuropa. I 1944 ventede 
de barn og besluttede at det krigsplagede 
Holland ikke var stedet at opforstre en 
baby. de vente derfor tilbage til danmark 
–  på cykel.

Flora danicas grundlægger var entreprenør, pioner og opfinder. Blandt andet lærte han sig  

selv stepdans, var først her i landet med både glaskunst og kunstige perler – og opfandt teknikken 

bag de guldbelagte danske blomster. I år fylder smykkefirmaet 60 år.

Orla havde nu en familie at forsørge, og 
med hjælp fra nogel hollandske glasma-
gere startede han en fabrik for glaskunst, 
som var en nyhed herhjemme på det tids-
punkt. Glasproduktionen fortsatte til 1947, 
hvor Orla introducerede kunstige perler i 
danmark. dengang var ægte perler højeste 
mode, og muligheden for at erhverve billi-
ge perler blev modtaget med kyshånd af 
utallige kvinder. det resulterede i et stor-
slået salg; på sit højeste beskæftigede 
fabrikken 30 ansatte alene i produktio-
nen. denne æra kom til en brat afslut-
ning i 1952, da konkurrerende og 
meget billige imitationsperler fra 
Fjernøsten dukkede op.

Forgyldningens mystik
den følgende vinter var Orla og 
Grete på besøg på rosenborg 
slots museum med den natio-
nalhistoriske samling. Her blev 
Orlas opmærksomhed fanget af 
en 200 år gammel salondekora-
tion, der bestod af forgyldte dyr, 
fugle og blomster. Idéen om at 
fremstille forgyldte blomster og 
blade to form.
 Hans initiativrigdom og opfind-
somhed til trods, var Orla ikke en tek-
nisk funderet person. Han tilbragte 
dage i det lokale bibliotek med næsen 
begravet i bøger om elektrolytisk metalbe-
lægning, som den tekniske betegnelse for 
forgyldning eller forsølvning hedder. da 
han omsider mente at mestre teorien spen-
derede han sine sidste penge på glaskruk-
ker, kemikalier og elektrisk udstyr. det blev 
samlet på hans køkkenbord og her blev det 

første Flora danica  stykke til. resultatet var 
ikke godt. Metallet  fæstnede sig til over-
fladen på en meget uensartet måde og 
skjulte helt strukturen i bladet. I ugevis 
eksperimenterede Orla med forskellige 
opskrifter for belægningen. Omsider lyk-
kedes det; den rette formel var fundet, og 
produktionen kunne sættes igang.
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I 1971 grundlagde Orla Eggert sammen med 
blandt andre Simon Spies og Poul Bundgård  
The International Golden Parsley Club (den  
gyldne persilleklub), hvis formål var at gøre livet 
sjovere for folk. Klubben var kun for mænd og 
optagelse krævede at to allerede medlemmer 
sagde god for en. Medlemstegnet var den  
forgyldte Flora Danica persillenål, der her vises 
frem af Dirch Passer og Poul Bundgaard.

Da Pamela Anderson besøgte København i 2011 
for at promovere rent drikkevand i verden, faldt 
hun pladask for Flora Danica, så hun rejse hjem 
med en kuffertfuld smykker. Til et event på 
Hotel Sankt Petri bar hun Forglem-mig-ej ringen 
FM87 i sølv. Pamela signerede 10 Flora Danica 
gaveæsler, der blev solgt på eBay til støtte for 
rent drikkevand sagen.

Grete og Orla Eggert i en dejlig svingom.

Fra scrapbogen

FORGLeMMIGej
Ring og armbånd
i forgyldt 925 sølv.
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Oprindeligt var der faktisk et rigtigt blad 
eller blomst inde i hvert smyk ke, der blev 
elektrolytisk formet i kobber og derefter 
forgyldt. Men med stigningen i efter-
spørgslen er det simpelthen for svært at 
dække behovet for friske originaler året 
rundt. smykkerne lavedes derefter på bag-
grund af afstøbninger af fauna og flora og 
fra 1995 udelukkende i 925 sterling sølv og 
med 24 karat forgyldninger.  
 Produktionen foregik i kælderen i Orla 
og Gretes private hjem i Valby, og smyk-
kerne solgtes under navnet eggert, natur-
ens smykker. I 1954 registrede Orla navnet 
Flora danica.

Første salg
Fra sin perleperiode havde Orla skabt gode 
personlige relationer til ledelsen i Illum. de 
lod ham låne en salgsdisk i stormagasinets 
lobby og herfra startede salget af Flora 
danica. snart blev den nye vare opdaget af 
guldsmedebutikkerne i København og 
gradvist blev Flora danica solgt i flere og 
flere butikker.
 Fra denne beskedne begyndelse er Flora 
danica idag vokset til et internationalt 
anerkendt smykkefirma, der er registreret i 

Royale relationer

Flora Danica har tradition for royale for-
bindelser. I 1979 inviteredes firmaet til en 
udstilling af Prinsesse Grace af Monaco. I 
1992 blev Flora danica bedt om at frem-
stille et sølvbryllupssmykke til dronning 
Margrethes og Prinsens sølvbryllup. 
smykket, en broche, var personligt desig-
net af dronningen selv og blev givet som 
gave fra dronningen til alle de kvindelige 
gæster ved kongeparrets gallamid-
dag. I 1995, i forbindelse med Prins 
Joachims og Alexandras bryllup, 
fremstillede Flora danica et prinses-
sesmykke, som blev en stor succes 
over hele landet. 
 I 2004, i anledning af Kronprins 
Frederiks og Marys bryllup, skaber 
Flora danicas mangeårige designer Jens 
Windfeldt et erindringssmykke, lavet 
som et hjerteformet spindelvæv, dan-
net af Australiens nationalblomst (the 
Golden Wattle, herhjemme kendt som 
mimose), som underfundigt har fanget den 
danske kongelige krone i sit spind. Og i 
2011 udførte Anja Blinken berg et diadem 
til Prinsesse Marie og en smykkeserie over 
temaet den franske lilje.

Øverst: Diadem, designet af Anja Blinkenberg, 
over temaet den franske lilje, som (nederst) blev 
overrakt af direktør Vagn Ibsen til Prinsesse Marie 
på guldsmedebranchens sommermesse i 2011. 
Samme år lancerede Flora Danica en smuk serie 
over blomsten.

Dronningens eget design med hvedeaks og 
bøgeblad; symboler på Danmarks natur og 
agerbrugs tradition.



Den australske nationalblomst, The Golden Wattle  
fanger den danske kongekrone i sit hjerte    formede 
spind i smykket til kronprinse parrets bryllup i 2004.
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PriSer fra 195,-

sterling sølv
CHarmS i

med æGTe ædeLSTen

over 40 lande; siden 1961 i sverige og 
norge, i årene 1962 til 69 udvidedes mar-
kedet til tyskland, Japan, Canada, usA og 
mange andre europæiske lande. I en perio-
de solgtes en særlig kollektion, the Queens 
Collection, også i Harrods i Lon don. Flora 
danica deltager også i internationale smyk-
kemesser.

Næste generation
I 1970 flyttede firmaet fra de efterhånden 
trange kælderlokaler i Valby til en nyindret-
tet ejendom i Hvidovre. Alle aktiviteter 
samledes her, og Flora danica åbnede sit 
eget guldsmedeværksted, hvor alle smyk-
ker fremstilledes. I 1971 registreredes fir-
maet som aktieselskab under det mere 
internationale navn Flora danica Jewellery 
of Copenhagen. samme år døde Orla, og 
den daglige ledelse overtoges af hans svi-
gersøn Hans Jørgen Buhl-thomsen. Hans 
tog i løbet af de næste små ti år firmaet ind 
på det voksende duty-free marked, hvor 
nye store kunder som Air Canada og thai 
International Airways førte til de specielle 
serier, henholdsvis forgyldte ahornblade og 
orkideer. Frem til 1990 steg eksporten 
kraftigt især i skandinavien og tyskland og 

Farvede 
lykkearmbånd 
i friske farver.



JYLLAND Aalborg Henrik Ørsnes Aalborg Storcenter Henrik Ørsnes  Aars Hinrichsen ApS Guld Sølv Ure Bjerringbro Bamberg Brabrand Guldsmed
KnudPedersen Brande Din Smykkebutik Dronninglund Brillehuset Esbjerg Christoffersen Guld-Sølv-Ure, City Guld, Guldsmedien Fjerritslev Flintholm
Fredericia Guldsmed Ranch Svendsen Frederikshavn Michelle A Grenå Byens Guldsmed Grindsted Guldsmeden Haderslev Poul Normann Hammel 
Hammel Guld-Sølv-Ure Herning Lambæk Guld & Sølv, M. C. Mortensen Hjallerup P.J. Clausen Hjørring Guldsmed Visholm, Hassing Hobro Henrik Ørsnes
Holstebro Nicolaisen Horsens Guldsmed Gram Kolding Guldsmed Ranch Svendsen Kolding Storcenter Guldsmed Mensel Lemvig Engens Ure-Guld-Sølv 
Løgstør Clemmensen Nibe Schack Guld & Sølv Nykøbing M Cortsen Ure-Guld-Optik Randers Guldsmed Bræmer-Jensen Ringkøbing Carl Johnsen Ry 
Luna Sølv & Guld Rønde Kaj P. Nikolajsen Silkeborg Guldsmed Boye, Christoffersen Guld Sølv Ure Skanderborg Hugo Mortensen Skive Hartmann Skjern
Østertoft Smykker og Ure Skærbæk E.J. Mathiasen Struer Profil Optik Sønderborg Susannes Guld & Sølv Thisted Bendixen Tinglev Ritas Ure, Guld & Sølv Varde
Varde Guld & Sølv Vejen K.Kipp Vejle Ranch Svendsen Guld & Sølv Viborg Guldsmed Norup Viby J Juul Smykker + Ure Åbenrå Thorsmark Århus 
Guldsmed Boye, Guldsmed Knud Pedersen 

SJÆLLAND M.V.: Birkerød A. Madsen Dianalund Thorben Andersen Helsinge Frandsen Guld Sølv Ure Hillerød Jan Ehlers Holbæk Christinas Guld & Sølv
Høng Wirz Jyderup Gretas Guld · Sølv · Ure Kalundborg Smykke Design Kastrup Tårnby Guld & Sølv København Anni Jensen Guld & Sølv, Hofjuveler P. Hertz
Køge Hegelund Guldsmed & Urmager Lyngby Palæet Næstved Marcussen Guld & Sølv Roskilde Anytime Ure & Guld  Slagelse Sparre Sørensen Tølløse 
Jan Frost Tåstrup Ulla Hyldtoft Smykker & Ure Vanløse Bidstrup Ure Guld Sølv 

FYN Assens Guldsmed Dyrup Nyborg Gravergårdens Smykker Odense Jørgen Nielsen, Guldsmed Surel Odense NV Christoffersen Ringe Bona Dea
Svendborg Guldsmed Lauridsen

De eksklusive smykker fra WESSELTONSERIEN har en speciel bytteret, så smykket kan byttes til et nyt 
med en større diamant eller til en anden af de elegante bytteserier i Wesseltonfamilien.

Design Traudel Toftegaard
www.toftegaard.com
Produceret i Danmark
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Bytteserien består af ringe,
ørestikker og vedhæng i 
14 kt. rød- og hvidguld. 

Priser fra kr. 3.995,-

Nikkelfri

CLASSIC®

Priser fra kr. 3.695,- Priser fra kr. 5.200,- Priser fra kr. 6.700,-
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lp ure, 
guld & sølv

eSbjerg

men da den nye hemmelighed kom frem, må vi indrømme at vi blev 
overraskede for læder har aldrig været vores passion. Det var en hel 
ny verden for os.

men hvilken verden, en kæmpe succes, da man kan bruge sit 
bestående ur.  uret og armbåndet er perfekt, da det bliver tilpasset 
til den enkelte kunde.

Så føler kunden,  at det er meget personligt,  da man selv kan 
udsmykke det med de mange flotte charms.

Succesen var så stor til jul, så vi ikke kunne få varer nok.

Vi er glade for at det bliver fulgt op af et nyt kampagne armbånd 
til 495,- .

Jeanette dammark, LP Ure Guld og Sølv

Vi fik CHriStiNa WatCHeS i butikkeN  
Da Det kom frem. Det bleV eN Stor 

SuCCeS meD brillaNter.

firmaet voksede til 20 ansatte med 
agenter i en lang række lande.
 I 2000 døde Grete og Hans gik på 
pension. selskabet overtoges af Orla 
og Gretes yngste datter Helen, som 
forsatte ledelsen sammen med sin 
mand frem til 2005, hvor Flora 
danica blev købt af Anette og Vagn 
Ibsen.
 
Moderne løft
Anette og Vagn kører firmaet 
videre med stor respekt for dets 
gamle og flotte traditioner, men 
giver det samtidig et moderne, 
tidsvarende løft med introduk-
tion af en række nye motiver 
og materialer som eksempel-
vis lædersnøre til vedhæng 
og armbånd – tiltag, der 
også får fat i et yngre publi-
kum end hidtil. en nye serie 
bredbladet persille udvikles i 
samarbejde med Monica 
ritterband i 2008, ligesom der 
benyttes andre eksterne desig-
nere for at give nyt input. 
smykkerne får nye elegante 
æsker, firmaet får nyt logo og 
resultatet lader ikke vente på 
sig; en kundestigning på 300 
procent blot i danmark og 
nye eksportmarkeder som 
Au stra lien i udvikling.
 Flora danica har videre-
ført det mangeårige, tætte 
forhold til kongehuset; i 
2011 fremstiller Flora danica 
således et særligt diadem til 
Prin sesse Marie, designet af Anja

TANG 
Halssmykke
i forgyldt sølv 
på sort snor 
til 595,-. Serien 
fås også i 
White Bronze. 

Jim Lyngvild har selv indsamlet vilde 
blomster, tang og fjer omkring sin 
bopæl Ravnsborg på Fyn til Flora 
Danicas nyeste serie.

FJER style 
JL 5006

fra Flora 
Danicas helt 

nye serie, 
designet af  

Jim Lyngvild. 
Forgyldt fjer på 

sort snor 1.295,-
Fås også i White 

bronze til 1.095,-

Blinken berg over temaet den franske lilje. Og 
samspillet med eksterne kreative kræfter er 

for nyligt fulgt op med en flot og meget 
anderledes serie skabt af Jim Lyngvild.  
 

www.floradanica.com



desIGn ure sMYKKer — 4, 2013

20

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

Manu Schmuckwerkstatt blev grundlagt i tyskland af guldsmed Ilse ebert for 25 
år siden sammen med sin mand Horst. I dag føres virksomheden og Ilse eberts 
grundlæggende visioner for kollektionerne ud af ægteparret susanne og Johannes 
Weege. 
 – Ilse ebert grundlagde Manu, da hendes børn var vokset op, og 
hun igen ville prøve kræfter med arbejdslivet, fortæller Claus svane, 
der har samarbejdet med Manu i mere end 20 år og er agent i både 
danmark, norge og sverige. 
 – Ilse begyndte at levere sine smykker til guldsmedeforretnin-
gerne, og virksomheden udviklede sig stille og roligt, ikke mindst da 
en af familiens venner, en pensioneret ingeniør fra VW-fabrikkens 
ventilfabrik, viste hende, hvordan man kunne anvende fjedrestål til 
at opnå effektfulde låse, som i dag bruges i smykkerne.
 Grundtanken bag Manu smykker er ifølge Ilse ebert selv, at 
smykkerne i sig selv er små skulpturelle værker:
 – Jeg elsker arkitekturen bag de små former, siger Ilse ebert. det 
gør mig glad at se en selvstændig kvinde bære Manu smykker som 
prikken over i’et.
  trods det, at hun ikke længere er aktiv i firmaets virke, skinner 
hendes visioner stadig igennem smykkernes formsprog, mens susanne 
og Johannes har sørget for, at designet i dag er raffineret til den næste 
generation. smykkerne er i 925 sølv med påvalset guld, med ferskvands-
perler, ædelsten og diamanter  
 
www.svane-luhrs.dk  |  www.manuschmuck.de

ARKItEKtoNISK
SMYKKEKUNSt

Kæde af guld og sølv 
og vedhæng med perle.

Manu forhandles i Danmark af få, 
men udvalgte guldsmedeforretninger. 
Priserne ligger cirka fra 3.995,- for 
halskæder, fra 2.995,- for armbånd, 
fra 1.499,- for øresmykker og fra 
899,- for ringe.

svane & Lührs har 

i over 20 år forhandlet 

det tyske smykkemærke 

Manu, som har sin helt 

egen rene, elegante og 

fantasifulde stil.

Manu Schmuckwerkstatt

Sølv og guldring
med forskellige
ædelsten.
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Ørestikker
i sølv og guld
med forskellige
ædelsten.

Halskæde af akvamarin
med udskiftelig lås, der 
kan vendes og er i guld på 
den ene side og sølv på 
den anden.

Ørestikker nærmest 
som små reder 
af fettucini...

Sort kæde med 
udskiftelig lås, der kan 
vendes og er i guld på den 
ene side og sølv på den 
anden.

Sølv og guldring
med forskellige
ædelsten.
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StøRStE pANDoRA 
bUtIK I NoRDEN

Den 19. april åbnede Pandora en ny 
såkaldt konceptbutik på strøget, Amager-
torv 18-20, i København. Butikken er med 
sine 80 m2 den største Pandora konceptbu-
tik i norden og tilbyder, ligesom de øvrige 
konceptbutikker, den fulde smykkekollek-
tion fra charms til ringe og ure.
 – den begejstring, som vores kunder 
verden over udtrykker, når de oplever det 
komplette Pandora-univers, skal selvfølge-
lig være let tilgængelig i danmark, hvor det 
hele startede, fortæller Kasper Grue, VP 
Pandora nordic. 
 – Vi er stolte af at kunne åbne dørene 

til endnu en Pandora konceptbutik i 
norden. en butik, som ikke bare er den 
største i regionen, men som også danner 
rammen om en enestående smykkeople-
velse for vores kunder.
 Konceptbutikkerne er en vigtig brik i 
Pandoras store salgsnet. Af firmaets i alt 
10.374 forhandlere verden over, er knap 
900 af dem konceptbutikker, men de står 
for hele 47 procent af firmaets direkte salg. 
Pandora har i dag konceptbutikker i byer 
som new York, rio de Janeiro, London, 
Paris, Moskva, Hong Kong, sydney og Bei-
jing og forventer at åbne ca. 150 flere i år.

Pandora blev stiftet i 1982 og har  base i 
København. Firmaet beskæftiger på ver-
densplan over 6.000 medarbejdere, hvoraf 
4.000 arbejder i Gemopolis i thailand, hvor 
smykkerne fremstilles. I 2012 omsatte 
Pandora 6,7 milliarder kroner i de mere 
end 70 lande, hvor smykkerne forhandles. 
I første kvartal i år steg omsætningen 40,6 
procent i forhold til sidste år. CeO Bjørn 
Gulden tilskriver det lanceringen af Valentin 
dags kollektionen i 1. kvartal modsat tidli-
gere i 4., at Påsken faldt i 1. kvartal modsat 
i 2., samt bedre produkter og markedsfø-
ring ikke mindst fra konceptbutikkerne.  

Pandora styrker det vigtige 

salgsled, konceptbutikken, 

med den hidtil største butik i 

norden, centralt placeret på 

strøget i København.

Pandora har konceptbutikker i omkring 50 lande verden over, og den nys indviede Strøgbutik fik ikke lov at være yngste medlem længe. Allerede den 25. 
april åbnede den næste i rækken; nemlig den første konceptbutik i Norge, i den populære turistby Bergen.
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www.melcher-cph.dk
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hYlDEN bloMStRER
der er rene sommerstemning med blomstrende hyld og flotte bær 

i Mette saabyes nye kollektion for troldekugler.

Mette Saabye By troldekugler er en eks-
klusiv 925 sølvkollektion, der indfanger 
hylde blomstens søde og delikate natur. 
Kollektionen føres i en begrænset mænge 
og kun hos udvalgte forhandlere. 

 Mette saabye er uddannet guldsmed 
og har designet for troldekugler siden 
2000. Hun har studeret smykkedesign i 
Firenze på Fuji studio og på Institut for 

Ædelmetal, hvorfra hun fik sin eksa-
men i 1996. Hun har siden arbejdet 
som designer og smykkekunstner.
 Mette har modtaget et utal af 
prestigefulde priser for sine arbej-
der blandt andet sct. Loye prisen, 
der er Københavns Guld smede-
laugs prestigefyldte anerkendelse til 

unge talenter, Biennaleprisen for 
Kunst håndværk og design samt statens 

Kunst fonds 3-årige arbejdslegat. Mette er 
for tiden også oldermand for Københavns 
Guldsmedelaug.  

www.saabye.biz
troldekugler.dk

Sølvbroche sammensat af små 
hyldeblomster. Pris 3.000,-

Hyldeblomst knopring
i sølv med diamant og peridot. 
Pris 1.000,-

Fås også med diamant 
og granatæble.

Hyldeblomst øreringe. 
Pris 300,-

Hyldeblomst bundt øreringe. 
Sølv og guld.
Pris 1.600,-

Hyldeblomst 
bundtring
i sølv 
sammensat 
af syv små 
hyldeblomster. 
Pris 1.000,-

Hyldeblomst ring 
i sølv og guld. 
Pris 1.000,-

Troldekugler



Armbånd med Swarovski Krystaller 
og blødt lammeskind, som fås i forskellige farver

– alle med magnetlås. Vejl. pris 595,-

Joy 4 You by San – Ny armbåndsserie!
rundsyet lammeskind inkl. en stor charm og magnetlås.

Vejl. pris 790,-

www.san-design.dk
 tlf. 8689 0099

Fairytale by San 
nu med "stingray" mønster i forskellige farver 

med blank eller guldfarvet magnetlås. Vejl. pris 375,-

tlf. 36 302 306
www.christinawatches.dk

keld olsen
guldsmed

fielDS & amagerbrogaDe

kombinationen af uret og læderarmbåndet med charms med ægte 
ædelsten, passede godt ind i vores eget koncept som guldsmede bu-
tik, hvor vi netop sætter kvalitet og unikke smykker højest.

Vi valgte at introducere Collect serien med inventar i begge vores 
butikker, da vi tror på at kunderne i dag ønsker at se det fulde ud-
valg. 
 
Vi har fra første dag set en stor interesse fra vores kunder og må 
betegne den første måned som forhandler som en god succes. 

Lise Søby, Guldsmed Keld Olsen

blaNDt De beDSte proDukt-iNtroDuktoNer 
HoS kelD olSeN NogeNSiNDe! 
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fEDE foRMER & 
SoMMERfARvER

senCe Copenhagen 

præsenterer en frisk ny 

high-end designersmykker 

sommerkollektion.

Sence Copenhagen er skabt af unge 
skandinaviske designere med en passion 
for at kombinere mode og smykker. den 
nye sommerkollektion henter en glad, frisk 
farvepalette fra æblegrøn og koralrød til 
bløde pasteltoner, udtrykt i faret læder og 
ædelsten.Chefdesigner Gitte Holmskov 
beskriver den sådan:
 – Vi rejst til en imaginær sommerhave. 
Vi har ledt efter følelsen af at være i solen, 
more sig med gode venner, samle grønsa-
ger i haven for at dele dem til frokost. Vi 
har visualiseret bøgetræernes form, når 
deres grene bevæger sig langsomt i vinden 
og sommerblomsternes farver mod det 
varme grønne græs...
 – Min filosofi om design generelt er: 
Hold det enkelt, gør det elegant og brug 
gode materialer. det gælder også, når jeg 
designer smykker. Hos sence Copenhagen 
betyder det også at holde mig ajour med 
de nyeste modetrends og arbejde med 
sæsonens farver.
 sence Copenhagen sælges i tyskland, 
schweiz, england, Irland, Frankrig, Østrig, 
Holland, Belgien, sverige, norge, Finland 
og danmark.  

www.sencefashionjewelry.com

Sence Copenhagen

Af Christian Schmidt

Harlekin armbånd
og øreringe med 
aventurin, agat, 
labradorit, kvarts
og akvamarin.
Forsølvet eller
forgyldt messing
med worn look.

URBAN GIPSy armbånd
af læder og forgyldt messing
med worn look.

Harlekin armbånd
af forgyldt messing
i worn look med
rose aventuriner.
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Ring i forsølvet og
forgyldt messing i
worn look med 
grøn aventurin.

SUMMeR ROMANCe
Halskæde i forsølvet 
messing med amazo-
nit og lemon jasper.

COLOUR BOBBLES
Forgyldt messing 
i worn look og 
fremtittende 
rose aventurin.
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SoMMERtID

UR fRA ApplE?

På nettet udbydes denne såkaldt 
»Original authentic brand new 
Apple iWatch 2 32GB« til 209 USD. 
Den har WiFi og Bluetooth,  
RSS Reader, vejrmelding, LCD projektor 
der kan vise billeder fra din iPhone eller 
iPad samt indbygget kamera.

CERTINA DS Eagle
Bred kasse og solid 
krans med smuk 
carbonfiber detaljering. 
24-timers GMT, 
gummirem og vandtæt 
til 200 m. Fra 7.900,-

Ifølge rygter har Apple eksperimenteret med Willow Glass, der kan bøjes rundt om håndleddet,  
lige så let som papir, uden at knække. Designmæssigt skal der måske derfor spekuleres i helt andre 
baner en disse bud, som verserer på nettet – også selv om de har prøvet at ramme Apple-looket.

Af Christian Schmidt

nettet svirrer med rygter om 

et kommende ur fra Apple. 

Mens det lader vente på sig  

er der en række andre stærke 

bud på sommerens ur.

På Apples egen hjemmeside er der ikke 
et ord om det. Og hos Humac i danmark 
ved man lige så lidt, som alle andre og 
venter i selv spænding, fortæller marke-
tingkoordinator Anders Juhl. Ikke desto 
mindre svirrer nettet med rygter om et 
snarligt armbåndsur fra Apple. det er alle-
rede døbt iWatch, og der er mange forskel-
lige fantasifulde bud på, hvordan det ser 
ud. Man kan tilmed allerede købe et 
iWatch med æblelogo og det hele. 
 Ifølge forretningsudviklingsekspert og 
bestseller business-forfatter Bernard Marr 
vil det kommende Apple ur ikke blot for-
tælle tiden, men også monitorere dig – for-
tælle hvor du er, hvad du har spist, hvor 
mange kalorier du har forbrændt og hvor 
godt du har sovet – samt naturligvis være 
på nettet og kontrollere dine andre Apple-
enheder som iPhone og iPad via stemmen. 
uret afsender koden til din dørlås og beta-
ler også ved kassen uden at du skal have 
dankortet op af lommen.
 det største potentiale ligger dog ifølge 
Marr i det, der kaldes Big data. Hvis alle 
bærer en intelligent armbåndsgadget som 
Apple uret, der måler, hvor godt du har 
sovet, hvor mange skridt du har gået idag 
og så videre – og alle disse data samles, vil 
det give et helt unikt indblik i befolknin-

gens sundhedstilstand og levevis.  

CERTINA DS 
Limited Edition
40 mm poleret 316L rustfri 
stålkasse med børstede horn  
og poleret krans. Gennemsigtig 
bagkasse med kig til den sorte 
rotor med Certinas skildpadde-
logo indgraveret. Rosa-guld PDV 
på visere og indeks. Vandtæt til 
100 m. Pris 5.400,-
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Limiteret Seiko Astron Kintaro Hattori model
I 2012 lancerede Seiko Astron GPS Solar, der skaber forbindelse til 
GPS netværket og selv justerer det nøjagtige klokkeslæt uanset, 
hvilken af de 39 tidszoner, uret befinder sig i. Urets energikilde er 
lys, og det har begejstret urentusiaster verden over. Hvis du kan se 
himlen, kender du også det lokale klokkeslæt – med en præcision 
på 1 sekund for hvert 100.000 år og uden batteriskift. I år kommer 
en speciel limiteret udgave i 5.000 eksemplarer som en hyldest til 
Seikos 100 års jubilæum og firmaets grundlægger Kintaro Hattori.

Kintaro Hattori Special edition er det første ur, der bærer Kintaros 
navn og motto: One step ahead of the rest. Ordene omkranser det 
første ”S” logomærke, der blev registreret af Kintaro i 1900. Kun 
på denne limiterede model er der sort onyx indlagt på kronen, og 
bynavnet TYO er trykt i guld. 
 Seiko Astron GPS Solar  er i high-intensity titanium, en legering 
af titanium, niobium og jern, der er væsentligt hårdere og mere 
modstandsdygtig overfor ridser end rustfrit stål. Pris 24.900,-

Maurice Lacroix Pontos S Extreme
Maurice Lacroix har i år lanceret en ny 
limiteret model i deres populære Pontos S 
serie; Pontos S extreme, der er designet af  
danske Henrik Fisker, som har skabt nogle 
af de mest kendte BMW og Aston Martin 
modeller – og desuden et ur for Rosendahl. 
Pontos S extreme er udført i et helt nyt 
materiale, Powerlite®; en legering, der 
består af aluminum, magnesium, titanium, 
zirconium og keramisk. Kronen og 
Chronograph knapperne er helt i titanium. 
Automatik Chronograph, læderrem med 
kontrast stikninger. NATOrem medfølger. 
Hvælvet safirglas med anti-refleks på begge 
sider. Vandtæt til 20 bar. Pris 36.750,-

Certina 125 år
Certina blev grundlagt i 1888 af brødrene 
Adolf og Alfred Kurth i Grenchen. Som en 
af de få virksomheder i den schweiziske 
urindustri har mærket produceret ure i hele 
sin historie; selv under begge verdenskrige 
og urkrisen i 1980'erne. Takket være lance-
ringen af DS-1 med det unikke Double 
Security-koncept i 1960 og de følgende eks-
peditioner, såvel som sit mangeårige samar-
bejde med motorsport, har Certina været 
det schweiziske sporty urmærke siden 1995. 
 jubilæet fejres blandt andet med 
CeRTINA DS Limited edition på 5.000 stk. 
Uret har et nyt automatisk værk med en 
ekstraordinær gangreserve på 80 timer. 
Med blandingen af designelementerne fra 
mærkets tidlige år med mere morderne, 
æstetiske detaljer, såsom rosa-guld PVD og 
en gennemsigtig bagkasse, befinder DS’en 
sig komfortabelt mellem i går og i dag.
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NYt NAvN & StYlES

det smukke køn 

forvandler nu Bendtners 

smykkeserie og forårsager 

samtidig navneskift til 

noble by Bendtner.

De rå og unikke smykker, som danmarks 
angrebs-es nicklas Bendtner selv designer, 
har oplevet en stigende interesse fra en 
uventet kant, fortæller direktør og far til 
nicklas, thomas Bendt ner: 
 – Helt ærligt, så er vi faktisk lidt over-
raskede. Vi havde egentlig tænkt smykker-
ne som udelukkende til herrer, men vi må 
bare konstatere, at det i virkeligheden også 
er kvinderne, der viser interesse. Vi følger 
derfor markedet og deler nu vore produk-
ter op i deciderede herre- og dameserier 
med en række nye spændende armbånd i 
rokkeskind: Concept og signature double 
til kvinder samt soul, signature Orange 

edition og urban signature Orange edition 
til mænd. Armbåndene er i massivt 925 
sølv med patenterede låse og i farvet rok-
keskind, som er slebet og behandlet til den 
helt rigtige smidighed og overflade. 
 Firmaet benytter samtidig lejligheden til 
at skifte navn til noble by Bendtner, der 
dækker konceptet bedre:
 – det er faktisk perfekt, for mænd 
køber et smykke, måske een eller to gange 
i deres liv, mens kvinder køber een til to 
gange om året. Heldigvis er vi fleksible og 
kan let lægge en lille kursændring som 
denne her, smiler thomas.
 – Vi kan se på bestillinger og tilbage-

meldinger fra guldsmede, messer og eks-
perter, at tendensen er meget tydelig: 
Mændene bestiller ringe, armbånd og hals-
kæder i de mere diskrete farver som sort, 
mørkeblå, grå og brun, mens pigerne nok 
er vilde med både disse farver, men i ligeså 
høj grad vælger turkis, pink, rød og lig-
nende sprælske nuancer i noble by 
Bendtners Wildlife-serie med dyre-motiver. 
det er især hvalhale-armbåndene; i sølv og 
med sorte diamanter.
 noble er for nyligt også gået i luften 
med en ny hjemmeside samt Facebooksiden 
noble by Bendtner.  
 www.noblebybendtner.com

Soul
Dobbelt armbånd i 
massivt oxyderet 925 
sølv og rokkeskind i 
farverne sort, grå, brun 
(billedet) og mørkeblå. 
I str. 19, 21 og 23 cm. 
Pris 2.195,-

Urban Signature, Orange Edition
Sort rhodineret 925 sølv med 6 håndsatte sorte diamanter på 
tilsammen 0,06 carat. Dobbelt armbånd i orange rokkeskind i 
str. 19, 21 og 23 cm. Pris 3.295,-

Signature, double
Rhodineret massivt 925 sølv med 6 håndsatte 
sorte diamanter på tilsammen 0,06 carat. 
Dobbelt armbånd i sort, grå, brun, mørkeblå, 
turkis (billedet), orange, grøn, rød, sand eller 
pink. I str. 38 og 40 cm. Pris 2.795,-

Concept
Armbånd i massivt oxyderet 925 sølv og 
rokkeskind i sort, grå, brun, mørkeblå, turkis, 
orange, grøn (billedet), rød, sand eller pink. 
I str. 18, 19 og 20 cm. Pris 1.295,-

Noble by Bendtner



www.solskov.info

dessin B4
Isat 0,03 ct. brillant, Wesselton Vs
Vejl. udsalg fra 5.000,- pr. par.

FÅR DU ANDEL I NETHANDLEN  ?
Få din helt egen netbutik, alt incl. 4.995,-

Diamant ring 0,10 ct.
Netpris 2 .995,-

Din netbutik opdateres af leverandøren med 
pris og lager. Varen afsendes også for dig.

Du skal dog selv hæve pengene !

96 462200

tlf. 36 302 306
www.christinawatches.dk

PriSer fra 195,-

sterling sølv
CHarmS i

med æGTe ædeLSTen
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GAvEN tIl GUItARIStEN 
DER hAR Alt

– Det var klart en yndlingsopgave, selv 
om det nok er den enkleste ting, jeg 
nogen s inde har skabt, fortæller guldsmed 
Karin Castens om halssmykket med plekte-
ret i guld. 
 det var bestilt af Line som en gave til sin 
mand, Kims 30 års fødselsdag: 
 – Line gerne ville vise sin support til 
Kims musik ved at give ham dette specielle 
smykke. Hun havde en ring af 8 karat guld 
og en ankelkæde af 14 karat hvidguld 
med, som hun gerne ville bruge til smyk-
ket. til sammen gav det hvide og røde guld 
en fin, sart farve. Jeg synes, det er sådan en 
smuk måde, overfladen chancerer på, og 
det faktum, at kanten er helt blank, er 
både en elegant og subtil måde at vise 
materialets kostbarhed på. Og så var det jo 
en utroligt personlig måde at genbruge sit 

guld og vise sin støttende kærlighed på, 
smiler Karin.
 Men kan man nu også spille med plek-
teret, tænker jeg. Og må nødvendigvis 
ringe til Kim og høre om han har prøvet:
 – det har jeg ja. det lyder rimelig højt, 
når man spiller med en stålplekter. den er 
meget skinger og diskant men er sjov og 
giver en lækker lyd.
 Lyden er blevet testet på gamle klassi-
kere – alt fra Jimi Hendrix til Kim Larsen, 
som Kim siger – og derudover en masse 
cubansk og spansk.

Nyt liv til gammelt arveguld
Karin laver mange sådanne bestillingsop-
gaver for sine kunder i værkstedsgalleriet 
på Holbergsgade 19 i København:
 – Mange af mine kunder beder mig om 

at skabe et smykke til dem, hvor de kan 
bevare og genbruge gamle smykker. det 
kan der være mange gode grunde til. det 
kan være arveguld, genbrug af en vielses-
ring som er blevet ”overflødig” eller en 
radikal ændring af et eksisterende smykke.
 – For hvad gør man, når man har arvet 
en murstenskæde af sin højtelskede afdø-
de mormor, men ærlig talt synes den er 
grim? enkelte bider tænderne sammen og 
går med den alligevel og kalder det ”retro” 
(kudos til jer!). Andre lader ganske enkelt 
kostbarhederne ligge i skuffen og kigger 
på dem, når de falder over dem. Og så er 
der dem, der bare ikke vil finde sig i ikke at 
kunne mindes og ære sine afdøde familie-
medlemmer lidt oftere. de kommer til mig. 
Og de er faktisk trendy, som man siger!  
 www.gallericastens.dk

slash har den ikke. Heller ikke eric Clapton. eller Jimmy Page, eddie van Halen eller Mark Knopfler. 

talen er naturligvis om den ultimative guitarist-gadget – et plekter i guld! 

Guldplekter
Dette luksusplekter er designet som gave til en meget 
musikalsk mand. Det er skabt af guld – en meget speciel 
og personlig blanding af kundens hvidguld og gule guld, 
som har givet en ganske lys og sart farve. Overfladen er 
ruet op, mens kanterne er poleret helt blanke. Det kan 
bæres i en lædersnor om halsen, eller, som det var tænkt, 
bindes fast til guitaren, så det altid er klart til at levere 
det næste nummer med en ekstra sprød lyd.

Guldsmed Karin Castens 
kan besøges i sit værksteds-
galleri i Holbergsgade 19 
i København.

Af Christian Schmidt



Til graveringTil foto Til foto og gravering

Priserne er vejl. for medaljoner til foto8 kt.  •  14 kt.  •  14 kt. hvid Sølv  •  Sølv rhodineret

8 kt.

875,-
8 kt.

1.450,-
8 kt.

1.950,-
8 kt.

875,-
8 kt.

1.450,-
8 kt.

1.950,-

Sølv

425,-
Sølv

595,-
Sølv

795,-
Sølv

425,-
Sølv

595,-
Sølv

795,-

8 kt.

1.150,-
8 kt.

1.795,-
8 kt.

2.895,-
8 kt.

1.150,-
8 kt.

1.795,-
8 kt.

2.895,-

Sølv

495,-
Sølv

725,-
Sølv

1.195,-
Sølv

495,-
Sølv

725,-
Sølv

1.195,-

Medaljon annonce 01h.indd   1 19-07-2011   12:30:31
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Cahana betyder at ønske.

Med den flotte smykkeserie af 

samme navn, ønsker designer 

rikke Brogaard at give alle

muligheden for hver dag at 

bære en bekræftelse eller et 

betydningsfuldt ønske på sig 

– som en konstant støtte og 

påmindelse om, hvad der er 

vigtigt for dig.

Cahana betyder at ønske på hindi. Ideen 
bag Cahana er at skabe muligheden for, at 
du hver dag kan bære din bekræftelse eller 
ønske på dig, som en påmindelse om, hvad 
der er vigtigt for dig.
 – At lave en bekræftelse, er en mulig-
hed for at bringe fokus på det, du i hjertet 
ønsker dig. Bekræftelser kan laves på 
mange måder. du kan gentage dit mål 
eller mantra højt hver dag, skrive dem i din 
dagbog hver aften eller lignende. Men fæl-
les for bekræftelserne er, at de hjælper dig 
med at synliggøre og virkeliggøre dine mål, 
fortæller rikke Brogaaard, der for kort tid 
siden gik i luften med sit eget firma 

Cahana, som allerede har påkaldt sig op -
mærksomhed fra bloggere og stylister.   
– Ofte bliver ønsker først opnåelige, når du 
tør sætte ord på dem. det vil hjælpe dig til 
at forblive tro mod dine inderste ønsker og 
håb. det vil være en ledetråd i dine daglige 
beslutninger, hvor vi i hverdagen let kom-
mer ud af kurs på grund af forventninger 
og påvirkninger fra vores omgivelser.

At bruge den gode energi
rikke taler ud fra egen erfaring:
 – Jeg har lavet bekræftelser hele mit 
voksne liv. Jeg har brugt dem i min hverdag 
til både stort og småt. Men det var først, da 

min storesøster fik konstateret brystkræft i 
2009, samme år som min datter Lily kom til 
verden, at tanken om Cahana opstod, for-
tæller hun.
 – Jeg følte, at jeg savnede en mulighed 
for at kunne have mine ønsker tæt på mig 
hele tiden. Både som en trøst, men også 
for primært at kunne fokusere på de posi-
tive tanker.
 – Min søster døde i august 2010, men 
ud af forløbet voksede ideen om Cahana 
stille og roligt frem mod at blive en realitet 
i 2012.
 de sidste mange år har rikke boet 
rundt om i Verden, blandt andet i Los 

EARTH vedhæng 
i sterling sølv med 18 
karat guld belægning.
Børstet overflade.
Pris: 1.750,-
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Cahana

Foto Iben Kaufmann

Cahana
Cahana er flotte kaspler af sølv,  
formede som dråber eller kugler – 
henholdsvis DROP og EARTH, hvor 
den nederste del kan skrues af, 
så du kan lægge et lille stykke papir 
med dit ønske i. Smykkerne er til at 
bære om halsen i lange, kæder eller 
bløde, flettede snore i forskellige 
farver med manchetter i sølv eller  
forgyldt sølv. Du kan vælge Cahana  
i blank eller mat overflade og i  
forskellige variationer af snore.

Rikke Brogaard 
med sin datter Lily, 
der blev født samme år, 
som tanken om 
Cahana tog form. 

DROP vedhæng 
i sterling sølv.
Poleret overflade.
Pris: 1.295,-

Flettet nylonsnor 
med sterling sølv 
manchetter.
Pris: 170,-
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DROP vedhæng 
i sterling sølv.
Børstet overflade.
Pris: 1.295,-

Vi har talt meget med alle vores begejstrede kunder, der synes Col-

lect-konceptet er fantastisk. rigtig mange har storsmilende sagt: 

”Hvorfor er det ikke mig der er kommet på den idé”. Vores egen 

holdning er, at det er et nytænkt system, som vores kunder er blevet 

meget glade for.

at man så har mulighed for at kombinere ure, armbånd og charms 

er uden tvivl rigtig godt set. Vi valgte tårnet til de flotte ure, og det 

virker som en magnet, når kunderne kommer ind i butikken. Det er 

virkeligt et flot tårn. Varerne tager sig super godt ud i det. 
 

Vi har i julemåneden solgt usædvanlig godt af Christina-urene samt 

armbånd og charms. Det har nærmest været helt overvældende, når 

kunderne igen og igen har bedt om at se på Christina-ure. 

Vores kunder har allerede nye ideer til ønskesedlen. og det er vi jo 

rigtig glade for.

Charlotte Linde Bentzen, Carlo Christiansen

Vi bleV meget oVerVælDeDe og oVerraSkeDe, 
Da Vi bleV præSeNteret for Det Nye CHriStiNa 

ColleCt, armbåND og CHarmS-koNCept 

tlf. 36 302 306
www.christinawatches.dk

   carlo 
christiansen

freDerikSSuND



desIGn ure sMYKKer — 4, 2013

Angeles, Zürich og Antwerpen. Hun er medstifter af brillefirmaet 
entourage of 7 og har, som hun udtrykker det, været så privilegeret 
at være selvstændig siden 2006. 
 – Både at starte virksomhed og at bo  sætte sig i en anden del af 
Verden kræver, som så mange andre ting, en masse energi og gå 
på mod. tit blev jeg usikker og bekymret for, om jeg traf de rigtige 
valg. I de situationer har jeg altid forsøgt at bruge og fokusere på 
den gode energi. det, som desværre sker, når vi bruger energi på 
bekymringer, er, at vi blokerer for, at de gode tanker kommer frem. 
tanker og ideer som kunne flytte os fra der, hvor vi befinder os og 
frem mod noget bedre. som Mark twain en gang skrev:   
 – Jeg har haft så mange bekymringer, der sjældent er blevet til 
noget!
 – For mig betyder det, at jeg prøver at leve i nuet. Vi kan sjæl-
dent bruge igår til noget, og vi ved ikke, om vi har imorgen. Ved at 
leve og være tilstede her og nu, kan vi slippe bekymringerne og 
frygten og fokusere på den gode energi.

Lav en bekræftelse
et Cahana smykke er først færdigt, når du har lagt din bekræftelse 
i det. der er ingen rigtig eller forkert måde at lave en bekræftelse 
på. det vigtigste er, at det er et ønske, et mål eller en tanke, som 
kommer fra dit hjerte:
    – Giv dig selv lov til at mærke efter, hvad der er vigtigt. Ofte 
er det ikke det, vi lige har i hovedet, som betyder mest, foreslår 
rikke. 
     når du er afklaret, tager du én af de papirruller som følger 
med smykket, og skriver dit ønske på. Fold papiret, placer det i 
smykket og skru kapslen på, så har du din bekræftelse. der følger 
flere papirruller med smykket, så du kan ændre din bekræftelse, 
når du føler, at dit ønske enten er blevet opfyldt, eller at noget 
andet er blevet vigtigere for dig.
 – Med Cahana er det mit håb, at du ved at bære dit ønske på 
dig kan mærke og få glæde af den gode energi i din hverdag. Jeg 
ønsker dig glæde, lykke og latter, slutter rikke.  

www.cahana.dk

EARTH vedhæng 
i sterling sølv.
Poleret overflade.
Pris: 1.495,-

EARTH vedhæng 
i sterling sølv med 18 
karat guldbelægning.
Børstet overflade.
Pris: 1.750,-

være med
Du kaN ogSå

i SUCCeSen

www.christinawatches.dk

BLIV FORHANDLER
kONtAkt Os

Tlf.  36 302 306

CHarmS i SterliNg SølV 
meD ægte æDelSteN

Priser fra 195,-
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se LInKs På WWW.desIGnuresMYKKer.dK

Izabel Camille
ØRERINGE 
925 sølvkreoler.
Pris 1.450,-

Sif Jacobs
SØLVRINGE 
925 sølvringe tætpakket 
med zirkoner i et udvalg af 
farver. Fra 599,- til 1.199,-

1 People
ØRESTIKKER 
i sølv med blå
Swarovskikrystal.
Pris 300,-

C6 by Anne Cohen
PINK ARGyLE WIDE
Ring i carbon, drysset med pink og klare diamanter.
Pris pr. forespørgsel. 

Blomdahl
STARLIGTH PENDANT CRySTAL BALL 
Diskokugle på lang ørehænger i rent 
medicinsk titanium. Fås i flere 
varianter. Pris 499,-

By Birdie
WATERLILLy CUP RINGS 
Håndsmedede unika kombinationsringe af hamret 
925 sølv og 585 guld. Med ferskvandsperler,  
ametyster, turmaliner og cabochonslebne 
akvamariner. Lille fra 2.800,- 
Stor med perle 4.995,-  Med akvamarin 5.995,-

Taani linn
Serie i oxyderet 
sølv med perler. 
Ørestikker 600,-
Ring 800,-
Vedhæng 900,-



i n s p i r e d  b y  a r c t i c  b e a u t y

BERING L INK COLLEC TION
Ring Kr. 599,-  .   Ur Kr. 1.799,-  .   Øreringe Kr. 599,-

www.ber ing t ime.com



denne unikke smykkeserie er skabt 

i tæt samarbejde med mode ikonet Jim Lyngvild.

Inspirationen stammer fra ravnsborg, 

hvor Jim Lyngvild har samlet alle blomsterne, grenene 

og fjerene. ud fra dette har Flora danica skabt 

en fantastisk smykkeserie, der er produceret 

i White Bronze og med 18 karats forgyldning. 

serien består af 20 smykker.

FJer style JL 5005
Broche/Vedhæng i sort snor
White bronze 1.095,- kr.
Forgyldt 1.295,- kr.

rOsenKnOP style JL 5003
Vedhæng i sort snor
White bronze 395,- kr.
Forgyldt 495,- kr.

PersILLe m/lemon sten style JL 5012
Vedhæng i sort snor
White bronze 895,- kr.
Forgyldt 995,- kr.

tAnG style JL 5010
Vedhæng i sort snor
White bronze 495,- kr.
Forgyldt 595,- kr.

FJer style JL 5006
Broche/ Vedhæng 

i sort snor 
White bronze 1.095,- kr.

Forgyldt 1.295,- kr.

FLOrA dAnICA, strandvejen 316, 2930 Klampenborg, tlf. 36 78 27 00, www.floradanica.com
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LÆserserVICe: se LInKs På WWW.desIGnuresMYKKer.dK

Dyrberg/Kern
ELLIPAS Cocktailring drysset med 
håndsatte cubic zirconia. 
1.249,- i sølv og 1.999,- i guld.

Ruben Svart
BRILLANTRING 
12 x 0,18 TW/VVS
og 24 x 0,015 TW/VVS
brillanter sat i 585 guldring.
Pris 217.000,-

Needs Jewellery
MOONLIGHT
Øreringe i forgyldt
sølv. Pris 595,-

No9 Copenhagen
ØRERING i messing
med mat guld overflade.
Pris 299,-

Dyrberg/Kern
CyCLAS ringe tæt besat 
med små håndsatte cubic 
zirconia. Sølv 1.099,-
Guld 1.499,-

Tina Edgar 
– Unique Carepieces
ARMBåND i restskind og 
ringe i stål og messing. 
Priser fra 399,- til 599,-

Christine Hvelplund
BRILLANTRING 
Pavésat herlighed
til 26.250,-

Stylesnob
DØDNINGEVEDHæNG 
Kæk lille grinebidder,
besat med glitrende
sten. Pris 299,-

denne unikke smykkeserie er skabt 

i tæt samarbejde med mode ikonet Jim Lyngvild.

Inspirationen stammer fra ravnsborg, 

hvor Jim Lyngvild har samlet alle blomsterne, grenene 

og fjerene. ud fra dette har Flora danica skabt 

en fantastisk smykkeserie, der er produceret 

i White Bronze og med 18 karats forgyldning. 

serien består af 20 smykker.
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LÆserserVICe: se LInKs På WWW.desIGnuresMYKKer.dK

Lund Copenhagen
MARGUERIT 
Stor sortrhodineret broche 
på 36 mm med sort emalje. 
925 sølv til 1.200,-

Christina Watches
CHRISTINA COLLECT ur på sort læder-
armbånd med charms i forgyldt sølv 
og ædelsten. Armbåndet kan også 
bruges uden uret. Samlet pris cirka 
13.600,- Charms fra 195,-

Støvring Design
BLOMSTERSERIE 
Oxyderet 925 sølv
ørestikker: 225,-

Støvring Design
BLOMSTERSERIE 
Oxyderet 925 sølvserie 
med tre blomster.
Vedhæng på 
gummisnor: 595,-
Ring: 550,-

Rabinovich
SPRINGDROPS 
Ring i sølv og sten. 
Pris 1.295,-

Izabel Camille
ØRERINGE
Lille stikkende lyn
i oxyderet sølv.
Pris 550,-

Susanne Friis Bjørner
BANGLE i sort sølv, forgyldt 
sølv og hvide topaser: 2.475,-

Rabinovich
SPRINGDROPS 
Armbånd i sølv og sten. 
Pris 1.295,-



Find nærmeste forhandler på www.taani-linn.dk

Taani linn · Elgårdsmindeparken 20 · 8362 Hørning · T: 2276 3295 · info@taani-linn.dk

MM2MK40oxy KR. 500,-

MM4oxyW   
KR. 1.050,- ES2154EB KR. 800,- ES1123R KR. 1.600,-

D11AG03.1 
KR. 2.200,-

D11AU05 
KR. 2.200,-

D11Ag03.1RO  
KR. 1.900,-

MKA4212 KR. 1.800,-

Mød os på stand  

nr. 74 på  

Forårsmessen  

Design Ure & Smykker 

den 15.- 17. marts.
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Anette Wille
RINGS IN THE ROUGH
Armkæde i oxyderet sølv og 
kalveskind. Pris 4.635,-

Susanne Friis Bjørner
Forgyldte ørestikker i
art deco inspireret stil.
Pris 465,-

byBiehl
FORGET ME NOT 
Circles øresticks.
Sølv 495,- guld 695,-
Black 595,- 

byBiehl
BANGLES i forgyldt 
sølv, sølv og 
rhodineret sølv 
med signatur 
blomster.
Pris fra 1.595,- 
til 1.795,-

Toftegaard
UNIT 
Ny serie i 925 sølv og 
oxyderet. Ring 2.325,-
Vedhæng med kæde 
1.325,-

Bertram Copenhagen
åBENT HJERTE KORS 
Korset fås i flere 
varianteri 925 sølv 
og forgyldt. 
Pris fra 695,-

Zöl
ARMCUFF 
Svungent bangle i børstet 
sølv. Pris 995,-

Gitte Soee
MENKAURE 
Ring i børstet sølv med
0,04 carat brillant.
Pris 1.350,-

Zöl
RING i oxyderet sølv
med strittende pyramider.
Pris 495,-
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Støvring Design
Kvik lille ugle i øret. 
Oplagt studentergave.
Forgyldt sølv: 695,-
Sølv: 495,-

Festina
MODEL 16655/2 
Dejlig doublé-krydder i 
klassisk look og lænke til 
2.398,-

NordbyThomsen
DREAM ON armring i
guld med ibenholt og 
diamant. Pris 22.000,-

Josephine Bergsøe
GULDRING med oxyderet 
sølv, brillant og krystal.
Pris 6.750,-

Solskov
DESSIN B4 
Vielses- eller forlovelsesringe 
i guld med 0,03 carat  
wesselton VS brillant i  
hendes. Pris pr par 5.000,-

Emquies-Holstein
VELSIGNET AF EN ENGEL 
Fås fra 880,-. Den viste 
engel er i 925 sølv med  
gul glasemalje til 1.500,-

Marianne Dulong
L.A. ARMBåND 
i 18 karat guld og læder.
Pris 40.300,-

Bering
ARCTIC SyMPHONy COLLECTION 
i IP guldbelagt stål og milanaise mesh.



www.mitos.dk

Tel.: +45 3212-8990
info@mitos.dk

Midnight Wish
Eksklusiv kollektion i minimalistisk design
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Professionel
butiksindretning
·  Skræddersyede løsninger
·  40 års erfaring
·  Sikringsmontre/-diske
·  Forsikringsskader

Ellegårdvej 10 · 6400 Sønderborg
Tlf.: 73 12 10 00 · Fax: 73 44 13 50
mail@3D-inventar.dk · www.3d-inventar.dk

facebook.com/3dinventar

WWW.1PEOPLE.DK

DANSK DESIGN &  BÆREDYGTIGHED

1 PEOPLE INVITERER DIG 
IND I EN VERDEN AF ÆGTE 
KVALITETSSMYKKER.

GÅ PÅ OPDAGELSE I EN 
KOLLEKTION AF ENESTÅENDE 
SMYKKER. 

DU HAR RIG MULIGHED FOR 
AT SKABE DIT EGET UDTRYK 
VED HJÆLP AF DE MANGE 
KOMBINATIONSMULIGHEDER.

VI PASSER GODT PÅ 
NATUREN, ANSATTE, 
PRODUCENTER OG 
LOKALSAMFUND.

mcilquham.dk

hjælp til hjemmeside, 
    pr, annonce eller katalog?

Send en mail til Christian på
cs@mcilquham.dk

Siden 2005

DESIGN URE 
SMYKKER

Vil du nå branchen og forbrugerne?
Udgivelsesmåneder/Deadlines 2013
Nr. 5:  August medio (messenr. Lokomotivværkstedet): deadline 1/8
Nr. 6:  september ultimo: deadline 11/9
Nr. 7:  Oktober ultimo: deadline 11/10
Nr. 8:  november ultimo: deadline 11/11

Kontakt Henrik på hw@designuresmykker.dk eller 
telefon 20 63 60 01 for et godt tilbud på dine næste annoncer.
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Anette Wille
DROPS øreringe 
i guld til 4.625,-

Lund Copenhagen
MARGUERIT 
19 cm armbånd i
forgyldt 925 sølv
med to 7 mm
margueritter.
Pris 875,-

Randers Sølv
14 karat guldring med
0,05 carat brillant:
Pris 5.100,-
Samme ring med 
zirconia: 4.500,-

Tine Lindhard
UNIVERSALRING 
Ringen kan åbnes og passer til alle 
fingerstørrelser. 18 karat guld med grøn 
beryl og diamant. Fås med forskellige 
sten til priser fra 13.900,- til 29.500,-

Trine Wilkens
SPARKLING DOT ørestikker.
Sølv 199,- Oxyderede 249,- 
Forgyldte 299,-

SAN Links of Joy
ØREHæNGER i mat/forgyldt 
925 sølv med sortrhodinerede 
indfatninger. Pris 850,-

Troldekugler
FORåRSARMBåND i guld 
med hvid perle, guld og 
grøn aventurin. Samlet pris: 
62.815,- Kugler fra 335,- 

Zöl
RING 
Forgyldt 925 sølv.
Pris 650,-

Blicher Fuglsang
BLOSSOM 
Vedhæng i forgyldt 
925 sølv med matteret 
overflade og hvid 
zirkonia på sort 
læderkæde med 
forgyldt lås. Pris 375,-



MÅNEDENS foto

MIDNAtS øNSKER
nyeste kollektion fra Mitos opfordrer til dejlige ønsker midt på natten.

Mitos er det spanske ord for myter. Myter spillede en 
vigtig rolle for de sydamerikanske indianere. For dem 
var naturen befolket med åndet; guld var solens sved 
og sølv månens tårer, fortæller designer og indehaver  
Miryam stenderup. Hun stammer selv fra Columbia og 
har bragt sit hjemlands myter til danmark. Hendes 
nyeste serie hedder Mignight Whishes.

Designer og indehaver af Mitos, Myriam Stenderup.

Fotograf Iben Bølling 
har på mesterlig vis 
indfanget stemning og 
passion i Mitos’ smykker 
i denne superflotte 
komposition med masser 
tunge guldringe.
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Stiliseret kløver i sølv, 
oxyderet og forgyldt 
med sorte eller vhide 
zirkoner. Fra den nye 
Midnight Whishes 
kollektion. Ca. 655,-





DESIGN
   STØVRING

SØLV
Ørestikker	
10212037	 295,-
Ring	
12212037	 650,-
Collier	
16212037		 895,-
Med	gummisnor

STÅL
Armring	
45219005	 295,-

BY

www.stovringdesign.dk


