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D
ette nummer summer af insekter, sol og 
sommer. Men især af insekter. Og naturlig-
vis også af lidt kongeligt; vi er jo Danmarks 
mest royale smykke- og uremagasin! Men 
tilbage til insekterne; de følger jo uvæger-
ligt med det lune vejr og de lyse nætter, 
sværmende om blomster og urter. 

 Netop sådan nogen planter, som Flora Danica 
i 70 år har fremstillet i guld og sølv. Det gamle 
firma er nu på nye hænder, og det er fortsat de 
originale styles fra 1950erne, der er populære. En 
helt specielt krans af danske vejsideblomster er 
bundet af Nanna Obel. Sultana Shamshi laver 
brochetræer af sølv og antikke broderier. Ossip 
Frolov har været en tur i haven og fanget katten 
efter sommerfuglen. Tina Sav-Gjersen leger med 
brumbasser i sit særlige univers af æstetiske insek-
ter. Og Kinga Sulej fra firmaet Mimikra har været 
helt inde i naturens dna og efterlignet ufarlige 
planter og insekters evne til at efterligne noget 
farligt. Det er blevet til elegante smykker af fol-
dede sølvstrimler; en symbiose af origami, biologi 
og smykkehåndværk. Og – for de insektforskræk-
kede – en lille smule gys :-)
   
 Rigtig god fornøjelse!

 Christian Schmidt

GULDOGURE  2  2022  |  17. ÅRGANG  

Udgiver: Guld og Ure  |  www.guldogure.dk  |  cs@guldogure.dk  |  T·22374582

Redaktion, annoncesalg, tekst, layout Christian Schmidt (ansv.), cs@guldogure.dk. 
ISSN 2596-7266 (elektronisk). Bidragsydere Nanna Obel, Karina Kerrn, Kinga Sulej, Margaux Lange, Magnus Eriksen, Michael Fornitz, Hannibal Herman, Tina Gjersen-Sav, 
Glenn Swärds, Thor Høy og Sebastian Frost. Foto Respektive firmaer eller som anført. Formål Guld og Ure har som mål at informere og inspirere om design, ure og smykker: Vi 
bringer nyt om produkter, designere, trends og events. Vilkår Guld og Ure mod tager gerne presseomtaler, manuskripter og fotografier på cs@guldogure.dk, vi forbeholder os 
dog ret til at redigere og beskære materialet. Vi deler ikke nødvendigvis holdninger citeret i bladet (med mindre det er dronningen), ligesom vi heller ikke kan påtage os ansvar 
for rigtigheden af refererede udsagn. Priser nævnt i bladet er vejledende, og vi tager forbehold for eventuelle fejl. Artikler og billeder må ikke eftertrykkes/gengives på websites 

uden skriftlig tilladelse fra Guld og Ure.

Guld og Ure — 2, 2022

3

G

U

L

D

O

G

U

R

E

KLIK PÅ ANNONCER

OG LINKS FOR AT GÅ

TIL DE RESPEKTIVE

HJEMMESIDER.

MIMIKRA    |    Farligt kryb eller smukke smykker? At lade sig inspirere af naturen er ofte noget med, hvordan tingene ser ud. Men for polske Kinga 
Sulej handler det mere om, hvorfor tingene ser ud. Hvad er det egentlig, naturen har gang i? Mere konkret drejer det sig om visse planters og insekters 
forsvarsteknik, der består i at efterligne andre planter eller insekter, der er farlige og derved skræmme fjender bort. Denne teknik overfører hun på smyk-
ker, så uskadeligt sølv bliver bukket og formet til noget, der ser drabeligt og skræmmende ud. Eller smukt, hvis man kan se dét.

Sin título-2   1Sin título-2   1 7/7/22   9:527/7/22   9:52
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SUMMER AF SOL

—  Se, det summer af sol over engen, 

honningbien vil fylde sin kurv, lyder de første 

linjer af Holger Drachmans Majvise fra 1897. 

O
g gemt i ordet summer har vi alle 
sommerens sværmende insekter; 
de sure og grimme som myg og 
hvep se vil vi ikke tale om. Derimod 
er fluen faktisk nyttig, sommerfug-
len jo så smuk og brumbassen så 
kær. Netop disse tre insekter har 

vores guldsmede sat i scene ...

KATTEN EFTER 
SOMMERFUGLEN
Ja, her må man selv afgøre, hvem der er 
kærest; sommerfuglene eller kattekillin-
gerne. Det er Ossip Frolov, der er meste-
ren bag øreringene med insekter i guld 

og killinger af sølv med guld-
øjne, intet mindre. Pris 
4.500,-   frolov.dk

FLUERNES 
SUMMEN
Selvom instagrambrugere både ser kvindelige fortrin og herrenes forplantnings-
hurlumhej i disse brocher, så er det faktisk fluer, tyske Peter Bauhuis har i tankerne 
i sit design. Ny forskning viser, at fluer er nyttedyr på linje med bier og på tilsva-
rende vis bærer pollen rundt og bestøver blomster. Og fluer lægger kun æg i for-
dærvede varer, så når de sætter sig på din friske mad, er det simpelthen blot for at 
smage lidt på den. Peter lave fluerne i mange forskellige variationer. Her er det som 
en lille, gylden hjertekrop.  abc.artfree.de

BRUMBASSEN
Brumbassen hedder også humblebi, og 
begge betegnelser er lige korrekte, ifølge 
de lærde. Det er om humlebien, at det 
har heddet sig, at den kun flyver, fordi 
den ikke ved, at den ikke kan. Men natur-
ligvis kan den flyve, som ethvert barn ved. 
Selvom den ser dejligt tung og umpet ud 
i det. Det gælder også i Tina Gjersen-Savs 
smukke versioner. – Det er bærbar kunst, 
lige til at tage med, som hun så rigtig 
siger.  gjersen-sav.dk

Peter Bauhuis.
Fluebroche i guld.

Tina Gjersen-Sav.
Brumbasse i 14 kt guld 
med Tahiti kulturperle 
fra Marc'harit.

Tina Gjersen-Sav.

Peter Bauhuis.

Sommer

Ossip Frolov.
Øreringe i guld
og sølv.

https://www.frolov.dk
http://abc.artfree.de
https://gjersen-sav.dk
https://jewlryfair.dk
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BEDSTE VÆRK

Verdens bedste og mest 

udbredte kronografværk. 

Sådan betegnes Valjoux 

7750, der sidder i den 

nye kollektion fra Jaguar.

V
aljoux 7750 er et automatisk, me -
kanisk værk, der sidder i et hav af 
ure fra navne som Breitling, Tag 
Heuer, IWC, Chro no swiss, Alpina, 
Sinn, Maurice Lacroix, Oris, Lon-
gines, Tissot, Baume & Mercier, 
Montblanc, Rado, Certina, Speake-

Marin, Fortis, Chopard, Eterna, Laco og 
mange andre. Nu kan også Jaguar fra 
Festina Group bryste sig af en kollektion 
med det mest anvendte – og af mange 
også kaldet det bedste – kronografværk i 
verden.

Første computerskabte ur
Valjoux, som er en sammentrækning af 
Vallée de Joux, er en schweizisk værkpro-
ducent, der siden 1985 har været en del 
af ETA-koncernen, verdens største produ-

cent af basis urværker, hvorfor Valjoux 
7750 også kendes som ETA 7750. 
 7750 er det første urværk, der er ble-
vet skabt ved hjælp af en computer. Det 
var tilbage i 1973. Efter den første serie 
blev produktionen indstillet, da hele det 
schweiziske urmarked blev grundigt rystet 
af quartz urenes indtog i 70erne. Pro duk-
tionen blev dog genoptaget i 1985, da de 
mekaniske ure atter begyndte at vinde 
indpas, og siden har værket gået sin sejrs-
gang verden over.
 Hos Jaguars danske distributør, Dana 
Ure, er man naturligt nok begejstret for 
brandets nye Valjoux-kollektion, da netop 
dette værk har været med til at sikre 
andre urmærkers succes. Serien kommer i 
en række modeller med stållænke eller 
ægte læderremme. 

J976/2 KRONOGRAF DAG/DATO
Valjoux Movement ETA 7750
45 mm 316L stål / IP Rose Gold
Safirkrystal
Priser fra 14.998,-

Alle 7750 værker har 48 timers  
power reserve, hacking funktion  
og er udstyret med Incabloc Shock  
Protection System, der beskytter  
mod slag og stød.

J979/1 KRONOGRAF DAG/DATO
Valjoux Movement ETA 7750
45 mm 316L stål / IP Gold
Safirkrystal
Priser fra
14.998,-

Jaguar Watches

jaguarure.dk

HELGSTRAND JEWELLERY

Smykker fra serien Prima Donna i sterlingsølv - priser fra 995,-

Unikke, elegante og tidsløse designs skabt med inspiration fra hesteverdenen. 
Se alle de flotte designs på www.helgstrandjewellery.com 

Annonce 1.indd   1Annonce 1.indd   1 15.07.2022   14.2015.07.2022   14.20

https://jaguarure.dk
https://helgstrandjewellery.com
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ORANGE SCENE

D
et danske urmærke About Vintage er kendt for at navngive deres 
ure efter store begivenheder i horologiens historie. Med deres nyeste ur 
har de valgt et historisk årstal inden for musikkens verden, nemlig året 
hvor Roskildefestivallen første gang blev afholdt. Uret hedder således 
1971 Stagediver, og 25 procent af salget doneres til Fonden Roskilde 
Festival. Med uret får du helt bogstaveligt en bid af festivallen. På bag-
siden af uret er nemlig indkapslet et lille stykke af teltdugen fra den 

originale Orange Scene, placeret i et vindue med form som det ikoniske 
scenetelt. 1971 Stagediver er individuelt nummeret, fås med sort eller hvid 
skive, og du kan gratis få din egen gravering på bagkassen. 

dk.aboutvintage.com

Få en bid af Orange 

Scene i About Vintages 

festivalur, lanceret i 

anledning af den 

50. Roskildefestival.

1971 Stagediver fås i 39 mm til herrer  
og 36 mm til damer. Alle modellerne  
har en orange dot på kransen,  
som du kan stille ud for et klokkeslæt,  
du gerne vil huske. Med hvert ur  
medfølger orange Natorem og enten  
sort silikonerem eller stål meshlænke.

1971 STAGEDIVER
316L stål
Japansk TMI VH31 quartzværk
Ridsefrit safirglas
Pris 1.999,-

About Vintage

Guldsmedeteknik

Teknikervej 2  |  7000 Fredericia  |  Tlf. 7920 1111
info@eucl.dk  |  www.eucl.dk

Kursustitel Kursus 
nr.

Antal 
dage

Dato 

Gemmologi, identificering af ædelsten 47642 5 5. sept. - 9. sept. 2022

3D tegning af enkle ædelsmedemodeller 40684 5 12. sept. - 16. sept. 2022

Guldsmedeteknik, opbygning og montering 44928 10 19. sept. - 30. sept. 2022

Fatning med stikkel og grabefatninger 48058 5 3. okt. - 7. okt. 2022

Sølvsmedeteknik, gravering 40925 5 10. okt. - 14. okt. 2022

Guldsmedetekn., støbning, fremstilling af forme 45884 5 17. okt. - 21. okt. 2022

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 47942 2 25. okt. - 26. okt. 2021

Frihåndstegning for guld- og sølvsmede 47304 5 31. okt. - 4. nov. 2022

Smykker, fra idé - færdigt emne 47914 10 7. nov. - 18. nov. 2022

Guldsmedeteknik, smykkefremstilling,enkle modeller 45317 10 21. nov. - 2. dec. 2022

Deltagerbetaling: Kr. 126,- pr. dag.

Fatning med stikkel 
og grabbefatninger

3. okt. - 7. okt. 2022

Kurset giver mulighed 
for at lære forskellige 
fatteteknikker, som fx 
stikkel-, grabbe- eller 
pavefatning. Ud over 
fatteteknikker lærer du 
at opbygge og fore-
tage opmåling, boring, 
justering, forskæring, 
rejsning af kørner og 
udføre repercegrave-
ring på allianceringe. 
Endvidere lærer du at 
fremstille værktøj - de 
nævnte fatningstyper.

Se mere på  
www.eucl.dk

EUCL-Guldsmedeteknik_210x297_Guld-og-ure_010722.indd   1EUCL-Guldsmedeteknik_210x297_Guld-og-ure_010722.indd   1 01-07-2022   14:00:4901-07-2022   14:00:49

https://dk.aboutvintage.com
https://www.eucl.dk
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TOUR CYKEL
FRUE PLADS MARKED

11.-13. august: I år er det 39. gang, markedet for kunsthåndværkere og designere på 
Frue Plads løber af stablen. Der er omkring 120 stande at gå på opdagelse i med tekstil, 
grafik, glas, keramik og smykker. På åbningsdagen kl. 16.00 uddeles desuden arrangø-
ren Danske Kunsthåndværkere & Designeres årlige pris Hånd fuglen til en af udstillerne. 
 

www.dkod.dk/fruepladsmarked

Da Tour de France kom til byen ...   
Sommerens store cykelbegivenhed på 
tværs af Danmark gav guldsmed Glenn 
Swärds og hans kone idéen til at lave et 
elegant cykel vedhæng. Glenn har Byens 

Guldsmedie i 4400 Kalundborg, og som 
cykelby skulle det da markeres med byens 
postnummer godt placeret i forhjulet. 
 – Vi har gode kolleger i to andre Tour 
de France-byer, Holbæk og Vejle, og dem 

tilbød vi at lave vedhænget med deres 
postnumre også, fortæller Glenn, der for 
hver solgt cykelvedhæng støtter Cykling 
Uden Alder med 100 kroner.  
 byensguldsmed.dk

Tourcykel med 
Holbæks postnummer
4300 som eger i  
forhjulet. Cykler er i
sølv eller forgyldt og  
prisen er 495,-

Glenn Swärds

www.opturanordic.com

Velkommen til vores spændende ure- og smykkeverden!

Vi er stolte af, at kunne præsentere Optura Watches  & Jewellery 
anno 2022. Samarbejdspartneren der giver dig mulighed til, at  
forhandle nogle af verdens største varemærker indenfor ure og  
smykker. Vi har et distributionsret for mærker i Norge, Sverige,  
Findland og Danmark. Optura er et familiedrevet selskab, etableret  
i 1958, med lidenskab for ure og smykker. Vi har fokus på kvalitet i 
alle led.

Varemærkeres kvalitet understøttes af et selskab, hvor alle  
medarbejderne er stolt af sit arbejde og ikke mindst stolte af  
vores varemærkeportefølje. 

Vi inviterer dig til at tage et kig på vores hjemmeside www.optura-
nordic.com for mere information og præsentation af de forskellige 
varemærker.

Tag gerne kontakt, hvis du ønsker mere information om et eller  
flere af vores varemærker.

Med venlig hilsen
Alle ejere og ansatte i Optura Watches & Jewellery

Jan Skoglund Rasmussen
Distriktschef
Direct tel.: +45 26 84 14 60
E-mail: jan@opturanordic.com

Guld og Ure nr 2 - Juli 2022 - GUESS - 210x297.indd   1Guld og Ure nr 2 - Juli 2022 - GUESS - 210x297.indd   1 05.07.2022   12:5205.07.2022   12:52

http://www.dkod.dk/FruePladsMarked
https://www.byensguldsmed.dk
https://www.opturanordic.com


Guld og Ure — 2, 2022

12

G

U

L

D

O

G

U

R

E

FABELSMYKKER

Svenske Dacapo Silver 

har en hel fabelogisk have 

af sølvcharms med dyr, 

frugter og eventyr.

A
lle charms er i ægte sølv, flot te 
far  ver og lige til at klikke på arm-
bånd eller halskæde. Der er mange 
fine symboler at vælge imellem, så 
det helt personlige eventyr kan 
sammensættes. Desuden er der en 
serie med farverige frugter samt 

armbåndene Skovens Venner og Safari 
Venner, hvor fine dyrevedhæng er fast-
monterede. 

dacaposilver.se

KÆDER I SØLV
Halskæde 42 cm
Armbånd 18 cm
Passer til charms

Pære, banan 
og kirserbær
Charms i sølv 

SAFARI VENNER
Sølvarmbånd med  
faste vedhæng
Længde 15 cm

SKOVENS 
VENNER
Sølvarmbånd 
med faste 
vedhæng

EVENTYR & SAGN
Riddere, prinsesser, slotte, 
kongekroner, troldmænd og 
Hans og Grethe. Dacapo 
Silver har et smykke til enhver 
eventyrlig lejlighed :-)

Den 
forheksede 
prins

Prinsesskrone Hans og Grethe

Troldmand

Prinsesse

Dacapo Silver

Sin título-1   1Sin título-1   1 7/7/22   9:457/7/22   9:45

https://www.dacaposilver.se
https://jaguarure.dk
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HOLD PÅ URET
En stor del af et 

armbåndsur er remmen. 

Remmen kan helt 

ændre urets udtryk 

og stil og er med  

til at bestemme,  

hvor godt uret ser ud.  

Her er det, du kan  

spørge dig selv:  

Er min urrem i lige 

så høj kvalitet 

som mit ur?

D
et tyske firma Rios1931 er god 
for et enormt sortiment af luksus 
urremme i et utal af varianter, far-
ver og stilarter. De ved om nogen, 
hvad en kvalitetsrem kan gøre for 
dit ur. Siden 1931 har firmaet spe-
cialiseret sig i lækre, håndsyede 

urremme af den bedste læderkvalitet.
 – Vi udvælger kun den højeste kvalitet 
læder, som er til rådighed på markedet. 
Det er noget, der kræver et trænet øje og 
stor dygtighed, men ved at vælge den 
bedste læder, får man også den ægte 
vare og den længste levetid af sin urrem, 
fortæller Hannibal Herman fra firmaet 
We dire, der er dansk importør af Rios -
1931.
 – For os er et ur ikke bare et ur, og vi 
gætter på, at du har det på samme måde. 
Et ur er en forlængelse af din person, og 
derfor er hver detalje vigtig. Og derfor 
skal kvaliteten naturligvis være i top. En 
rem er ikke blot den del, der holder dit ur 
om håndleddet. Den er i tæt berøring 
med dig hver dag, og en kvalitetsrem kan 
løfte ethvert ur op til et højere niveau.  

40 minutter
– Hos Rios1931 fokuserer vi på de mind-
ste detaljer, som giver et smukkere resul-
tat og en længere levetid. Hver af vores 
remme repræsenterer et stykke af det 
fineste håndværk, forklarer Han nibal.
 – I modsætning til ved maskinsyede 
remme kræver vores håndsyede sømme 
og sadel sømme kun en enkelt tråd, der 
trækkes manuelt med to nåle, skiftevis fra 
den ene til den anden side af remmen.
 > 

Hver enkelt urrem fra 
RIOS1931 er fremstillet 
i hånden af dygtige 
håndværkere og med 
teknikker og materialer,
der er med til at sikre
lang levetid, komfort
og udsøgte detaljer. 

Du kan nemt skifte 
remmen og personliggøre 
dit ur, så det passer til 
din stil, personlighed 
og humør.

Rios1931
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Resultatet er et særligt jævnt stingmøn-
ster, som tager cirka 40 minutter at sy, 
fortæller Hannibal. 
 – Der er således dedikeret en stor 
mængde tid til fremstillingen og forar-
bejdningen af hver enkelt rem. Men 
netop dette arbejde, med en nøjagtig 
håndsøm, der kræver al den dygtighed, 
som en kunsthåndværker i læder har, er 
med til at sikre remmen sin lange levetid.

I Rios1931s store sortiment af remme i 
forskellige stilarter og farver kan du altid 
finde kvalitetsremme, der passer til dit ur. 
Og du kan nemt skifte remmen til en ny i 
en anden farve eller stil og dermed gøre 
dit ur helt unikt og personligt. Rios1931 
forhandles på firmaets egen hjemmeside 
samt i urmagerbutikker landet over. 
 
www.rios1931.dk

RIOS1931
Firmaet, med det lidt underlige navn, blev grundlagt i 1931 af urmager  
Oswald Riemer, og heraf ses forklaringen på navnet. Virksomheden har hjemme 
i Augs burg, er familieejet og drives idag af tredje generation og fortsat efter det 
oprindelige værdigrundlag og med det samme fine håndværk i højsædet.

blomdahl.dk

Det er smykker, du altid gerne vil bære – og så skånsomme mod din hud, at du kan.  
Omsorg, der både kan ses og mærkes.

VELKOMMEN TIL  
NEW NORDIC JEWELLERY  

& WATCH SHOW,  
STAND NR 42

http://www.rios1931.dk
https://www.blomdahl.com/da/
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Margaux Lange 

tager Barbie og Ken 

ud af pigeværelset 

barndomsidyl 

og ind i voksenlivets 

smykkeverden.

Margaux Lange

C
ome on Barbie, let’s go party! 
Sådan lød det i Aquas landeplage 
Barbie Girl fra 1997. Og lidt af den 
tanke har amerikanske Margaux 
Lange nok haft, da hun besluttede 
at skære gamle Barbiedukker op i 
småbidder og indfatte dem i sølv. 

Øre, fingre, læber, bryster og ben er ble-
vet til øreringe, halskæder, brocher og 
meget mere. Smykker, der på én gang er 
sjove, flotte og en lille smule uhyggelige. 
Som halskæden med afklippede dukke-
fingre eller øreringene med bidder af 
smilende ansigter, klemt inde i en smal 
beholder. >

Øreringe med 
tre munde.

Hi, Ken!

Øreringe med
talebobler.

Halskæde med fingre.

Ørestikker af 
slanke Barbie-ben.

Halskæde med
talebobbel.

Ørering med øjne
og gul howlit.

Du har sikkert allerede 
hørt rygterne svirre. 
Og ifølge magasinet 
Elle skulle den nu være 
god nok: Der er en 
Barbie-film på vej! 

Margot Robbie er Barbie, 
og Ryan Gosling gør den 
som Ken. Her i cowboy-
look i ægte Barbie-stil.

Arm med blodkoral.
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For Margaux er der da også både hu mor, 
alvor og guldsmedehåndarbejde i hendes 
smykker. Marqaux har, måske ikke over-
raskende, hjemme i New York, som jo er 
kendt for at være sofistikeret, som Tom 
Lehrer engang sagde, new yorkerne kal-
det dét at være obskøn. Mar gauxs smyk-
ke serie hedder Plastic Body Series, og i 
den kombinerer hun sin barndomskærlig-
hed til Barbie med et ønske om at for-
vandle masseproducerede ob  jek ter til 
kunsthåndværk.

Hvert smykke laves helt i hånden i ster-
lingsølv, kasserede Barbie-dukker, farvet 
resin og diverse ædelsten som pynt. Til at 
hjælpe sig har Margaux sin datter Hazel, 
hvis opgave det blandt andet er at sortere 
og finde dukker med røde læber. De er 
nemlig, tro det eller ej, meget mere sjæld-
ne end dem med lyserøde! 

margauxlange.com

Øreringe bestående af 
Barbie-ører med øreringe. 
Ja, det bliver lidt kompliceret, 
men smykket står da klart 
og tilmed fuldstændigt
politisk korrekt.

Smil og øjne

Halskæde med 
ører fra Barbie 
og Ken.

FAIRTRAIDE, UNIKKE OG HÅNDLAVEDE 
KERAMIKSMYKKER 

FRA EGET VÆRKSTED I KENYA

www.kazuriscandinavia.dk           +45 60 18 58 24           kazuri@kazuriscandinavia.dk

https://www.margauxlange.com
https://kazuriscandinavia.dk
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KONGERÆKKEN I GULD
Hører du til dem, 

der får nervøse 

trækninger i ansigtet, 

når du hører ordet 

kongerække?

S
å kan det være, du på denne side 
kan finde en ny og anderledes inte-
resse for støvede årstal og forplum-
rende numre på diverse Svendser, 
Knudder og Valde marer. Nu kan 
du nemlig få kongerækken i det 
pureste guld! Så er det nok leeeedt 

mere spændende, hvad? 
 Desværre må vi vedgå, at du nok 
skulle have været tidligere ude. Konge-
rækken (okay, det er også for meget sagt; 
der er kun tale om en del af den) blev 
nemlig solgt på auktion hos Bruun Ras-
mussen tilbage i april måned. 
 Der var tale om en spektakulær suite 

af ti portrætmedaljer af den oldenborg-
ske kongerække; dén med Christian og 
Frederik og en enkelt Hans og al den bal-
lade, som har forvoldt mange skolebørn 
hovedværk. De ti mønter blev solgt sam-
let til den nette sum af 1,45 millioner. 
Serien går fra Christian 1. til Fre de rik 4. 
og er skabt af sidstnævntes mønt mester 
Christian Wineke i 1730.
 Ud over denne specielle medaljerække 
kom også en 130 styk stor, dansk mønt-
samling ejet af erhvervsmanden Karsten 
Kold under hammeren, og her kunne 
man blandt andet finde ægte dukater og 
guldriddere tilbage fra 1600-tallet. 

OLDENBORGSK
Med en fin blanding af moderne begreber og Holbergsk ordvalg udgyder den højt-
ærede chefnumismatiker hos Bruun Rasmussen, Michael Fornitz, sine indtryk af de 
oldenborgske kongemedaljer i denne formulering:
 – Næppe mange forlibte mænd (eller for den sags skyld kvinder og LGBT+ perso-
ner) har haft synderligt held med at besnære genstanden for deres attrå ved at kunne 
fremvise en samling af gamle mønter. Det forhold synes denne auktion imidlertid at 
kunne gøre op med, for sjældent, hvis nogensinde før, har jeg katalogiseret noget så 
umiddelbart imponerende, ja, næsten ærefrygtindgydende, som den komplette suite af 
medaljer over den oldenborgske kongerække – I rest my case!

DUKATER & MONETA
Dukater, skejser, monetos. Klingende mønt har mange og kære navne. Jeg husker 
det i hvert fald sådan fra barndommen, når der skulle samles skillinger for at splejse til 
snolder. Jeg troede faktisk, disse benævnelser var slang, der ikke havde nogen hold i de 
voksnes verden. Men sådan er det slet ikke. Pengene hed faktisk dukater og skillinger 
i gamle dage, og som du kan se herover, selv ordet monetos har rod i gammel, 
kongelig mønt. 

Såkaldt Guldridder fra 1613 med Christian 4.s portræt.  
På bagsiden står der ganske tydeligt ordet Moneta; 
måske det, der siden er blevet til det spansk-klingende 
monetos. Gik på auktionen for 900.000,-. På Guld og Ure har vi 

leget videre med tanken 
om barndommens  
forestillinger om gamle 
penge og malet et par 
»antikke« mønter på 
muslingeskaller.
Pris: Ganske gratis :-)

2 dukater fra 1687 med  
Christian 5. Er nok steget  
lidt i pris siden. Gik i hvert  
fald for 800.000,- 
på auktionen.

Auktion
Christian 1.

Christian 4.

Christian 3.

Frederik 3.

Christian 5.

Frederik 4.

Christian 2.

Frederik 1.

Frederik 2.

Hans
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Det traditionsrige, 

hæderkronede, danske 

smykkebrand Flora Danica 

har for nyligt oplevet en 

flyvende genstart med nye 

ejere og nu med 70 år på 

bagen. Nogle af de bedst 

sælgende designs i 2022 

stammer helt tilbage fra 

starten i 1950erne.

D
et var under coronanedlukningen 
for et års tid siden, at ægteparret 
Karina og Martin Glisby Kerrn be -
sluttede at forfølge en gammel 
drøm. Guld og Ure har eksklusivt 
interviewet det nye ejerpar bag Flo-
ra Danica Jewellery. 

 – Vi har altid talt om og haft lyst til at 
løbe med et fælles projekt, og da corona 
ramte, kiggede vi hinanden i øjnene og 
tog den vildeste beslutning, der har vist 
sig at være rigtig god, fortæller Karina og 
Martin.

– Som vi kunne se det, havde Flora Danica 
ligget stille i mange år, men med vores 
baggrund inden for smykker, strategi og 
kreativitet kombineret med et stærkt, 
internationalt netværk så vi store mulig-
heder. Vores ambition og drøm er at føre 
det traditionsrige og ikoniske brand til-
bage til begyndelsen og det originale ud -
tryk og fortælle alle de fantastiske histo-
rier på ny. Vi har derfor taget det oprinde-
lige logo tilbage, og på baggrund af 
ana  lyser og kundernes efterspørgsel har 
vi netop relanceret de tre bedst sælgende 

serier gennem 70 år i en højere kvalitet 
og i et endnu mere elegant og tidssva-
rende design.

Firkløver, persille og dild
Vi skal ud i haven og på engen for at 
finde Firkløver, Persille og Dild. Ifølge det 
nye ejerpar er disse tre signaturserier selve 
DNAet i Flora Danica, og det er med stor 
respekt og ydmyghed, at Karina og Mar-
tin nu fører serierne videre og fortsætter 
et eventyr, som er en del af dansk  
 >

70 ÅR 
OG 
FORTSAT
I

FLORA DANICA 
ER SMYKKET, 
DER BLIVER KØBT, 
NÅR LIVETS FESTER 
OG HØJTIDER 
SKAL FEJRES. 

Karina og Martin Glisby Kerrn overtog Flora Danica i april 2021. 
– Målet i Danmark er at samle en gruppe forhandlere til et tæt, eksklusivt og langsigtet 
samarbejde, hvor hver dækker salget i deres by og nærområde, og hvor forhandler og 
leverandør bliver hinandens succes, siger det nye ejerpar.

Flora Danica Jewellery

DILD
Ring, stor
Forgyldt sterlingsølv
Pris 1.600,-

FIRKLØVER
Broche
Forgyldt sterlingsølv
Pris 1.600,-
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smykke  historie og noget, vi alle godt kan 
være stolte af. 
 – Vi opdagede ret hurtigt, at kunderne 
var med os. Mange har et forhold og ret 
ofte en historie knyttet til Flora Danica. 
Det er en meget stor ære at bevare de 
stærke traditioner, som mange danske 
familier har med at forære et symbolsk 
Flora Danica-smykke til livets højtider. 
 – Vi har kunder, der ringer og fortæl-
ler deres historier om, hvordan deres far 
eller mormor samlede blomster eller 

blade til Flora Danica, så produktionen 
kunne følge med, eller at det nu er barne-
barn og tredje generation, der skal have 
et firkløversmykke i gave på en mærke-
dag. Andre har arvet og vil gerne have 
endnu et smykke til samlingen. 
 – Det er gået op for os, at Flora Danica 
er smykket, der bliver købt, når livets 
fester og højtider skal fejres. Det sjove er 
også, at vores tre signatur serier, Firkløver, 
Dild, og Persille, har en vidunderlig og fin 
historie, som er ærlig og ikke noget, der 

har skulle gentænkes eller formuleres af 
en marketingafdeling eller et reklamebu-
reau. Som stifteren, Orla Eggert, for man-
ge årtier siden ud trykte det så fint med 
Flora Danicas to stærke slogans: Naturens 
eget design og En blomst for livet.

Også for de unge
I starten efter overtagelsen var Karina og 
Martin naturligt nok spændte på, om 
og så de yngre generationer ville være 
med.  >

HISTORIEN
Eventyret om Flora Danica går tilbage til 1952, hvor en af 1930ernes folkekære varietékunstnere, danseren Orla Eggert 
Rasmussen, udviklede idéen om at lave smykker baseret på naturens unikke design. Flora Danica var den første og eneste virk-
somhed i verden, der dengang kunne forgylde og forevige blomster. Det foregik i starten under beskedne kår hjemme i Orlas 
lille køkken. Efterspørgslen steg dog hurtigt, og snart måtte firmaet have adresser flere steder. På et tidspunkt havde man så 
svært ved at skaffe alle de blomster og blade, der skulle bruges, at en fast annonce i den lokale avis opfordrede folk til at samle 
og aflevere firkløvere hver søndag til 1 krone pr styk. 
 I 1992 blev Flora Danica af det danske hof bedt om at fremstille en speciel erindringsbroche, designet af Dronning Mar grethe 
selv. Brochen blev givet som en personlig gave af dronningen til alle gæster ved regentparrets sølvbryllup. I oktober 2005 blev 
Flora Danica købt af ægteparret Anette og Vagn Ibsen, der havde en baggrund inden for mode- og tekstilbranchen. Annete og 
Vagn satte mange ny designs igang, blandt andet i samarbejde med Monica Ritterband i 2008 og med Jim Lyngvild i 2013. I 
2011 designede Flora Danica et diadem for Prinsesse Marie med udgangspunkt kollektionen Fransk Lilje. I april 2021 skiftede 
Flora Danica så atter hænder, dog fortsat danske og fortsat til en familie, nemlig Karina og Martin Glisby Kerrn.

MANGE HAR 
ET FORHOLD 
OG RET OFTE 
EN HISTORIE 
KNYTTET TIL 
FLORA DANICA.

FIRKLØVERET
Der er kun én firkløver  
for hver titusinde kløvere.  
Flora Danicas smykker er aftryk 
af ægte firkløvere fundet i den 
danske natur for årtier siden.  
Det første blad i firkløveren  
repræsenterer tro, det andet 
står for håb, det tredje  
kærlighed og det fjerde  
blad bringer held.

Vedhæng på kæde
Forgyldt sterlingsølv
Pris 1.100,-

PERSILLE
Vedhæng på kæde
Forgyldt sterlingsølv
Pris 1.100,-

PERSILLE
Ring, stor
Forgyldt sterlingsølv
Pris 1.600,-
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– Men det har vist sig, at netop de unge 
synes rigtig godt om historien om natu-
rens eget design. Og de kan godt lide 
tanken om, at de fik deres første Flora 
Danica smykke i arv eller til dåben, og at 
de senere i livet kan give det videre. 
Affektionsværdien og minderne har stør-
re betydning hos de unge, end vi havde 
troet. 
 Karina og Martin har i skrivende stund 
kun været i gang i knapt et år, og indtil 
videre overstiger resultaterne fra online 
salget deres vildeste forventninger.
 – Og der er endda rigtig mange po -
ten tielle kunder,  der endnu ikke ved, at 
Flora Danica er tilbage!

Fremtidens forhandlere
Flora Danica kommer ikke til at være 
endnu et modeorienteret smykkebrand 
med 2-4 nye kollektioner om året. Med 
de tre signaturserier satser Karina og 
Martin derimod på kernen i et meget 
fokuseret og eksklusivt sortiment, som 
alle kan dateres helt tilbage til 50erne og 
60erne, og som er beviste bestsellers gen-
nem 70 år. 
 – Når der skal produceres i gåseøjne 
nyheder, så kigger vi i vores store bagka-
talog, som består af tusindvis af designs. 
Det vil sige, at det faktisk er gamle de -
signs, vi finder frem igen. Den tanke kan 
vi ret godt lide, og det er fantastisk at 
arbejde med et brand, der har så stort et 
bagkatalog helt tilbage fra 1950erne. Vi 
vil være Kaj Bojesens træabe eller Ro sen-

dahls ikoniske designs inden for smykker. 
Et stykke dansk design, som alle genera-
tioner bør kende.
 – Flora Danica har et kæmpe poten-
tiale, som vi glæder os til at realisere, 
både i Danmark og internationalt. På det 
danske hjemmemarked har vi hidtil kun 
fokuseret på online salg, men fremadret-
tet søger vi at samle en lille gruppe dyg-
tige, tætte og langsigtede forhandlere, 
som kan se det samme i Flora Danica, 
som vi kan. 
 – Fordi vi fokuserer skarpt på et lille 
sortiment af veldokumenterede bestsel-
lers, vil det kun kræve en overkommelig 
investering for forhandlerne. Så er man i 
gang! 

floradanica.eu

DILD
Ørestikker
Forgyldt sterlingsølv
Pris 1.100,-

DILD
Ring, stor
Forgyldt sterlingsølv
Pris 1.600,-

FIRKLØVER
Ørestikker
Sterlingsølv
Pris 1.100,-

Victorinox Watches

For 125 år siden opfandt Karl Elsener ikke bare den schweiziske 
hærkniv - han opfandt en filosofi – denne filosofi er grundstenen  
i alle produkter fra Victorinox; alt er fremstillet i Schweiz og man 
går aldrig på kompromis med funktion eller kvalitet.

Victorinox ure er en excellent kombination af stilfuldt design  
og high-performance funktionalitet

Desco von Schulthess Company lancerede sine første ur modeller under navnet Maurice Lacroix i 1975.

Virksomheden havde på daværende tidspunkt allerede mange års erfaring i branchen. Man havde siden 1946 
repræsenteret kendte schweiziske ur mærker og var derudover godt forankret i handel med luksusvarer, da man 
oprindeligt siden grundlæggelsen i 1889, havde drevet silkehandel.

 I 1960 købte Maurice Lacroix’ moderselskab en ur fabrik i Saignelegier og begyndte her, i hjertet af Jura-bjergene,  
at bygget ure af høj kvalitet, til andre store mærker.

 Efter årtiers erfaring med at bygge ure af høj kvalitet, var det kun et lille skridt for Desco von Schulthess  
at skabe sit eget luksus brand og Maurice Lacroix blev født.

Velkommen til vores spændende ure- og smykkeverden!

Vi er stolte af, at kunne præsentere Optura Watches & Jewellery og Montis Nordic. Samarbejdspartnere der 
giver dig mulighed for at forhandle nogle af verdens største varemærker indenfor ure og smykker.  
Vi har distributionsret for mærkerne i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Optura er et familiedrevet selskab, etableret i 1958, med lidenskab for ure og smykker. Montis Nordic 
forhandler Victorinox i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Virksomhederne har et godt etableret 
service og kundesupport-system, som sikrer at alle kunder altid oplever hurtig og stabil service.

Vi har fokus på kvalitet i alle led. Varemærkernes kvalitet understøttes af et selskab, hvor alle medarbejderne 
er stolte af sit arbejde og ikke mindst stolte af vores varemærkeportefølje. Vi inviterer dig til at tage et kig på 
vores hjemmesider www.opturanordic.com og www.montisnordic.com for mere information og præsentation 
af de forskellige varemærker.

Jeppe Mikkelsen
Salgsagent
Direct tel.: +45 207 44 591
E-mail: jeppe@opturanordic.com

Tag gerne kontakt, hvis du ønsker mere information om et eller 
flere af vores varemærker. 

Guld og Ure nr 2 - Aug 2022 - Maurice Lacroix - Victorinox - 210x297.indd   1Guld og Ure nr 2 - Aug 2022 - Maurice Lacroix - Victorinox - 210x297.indd   1 28.06.2022   16:0228.06.2022   16:02

https://floradanica.eu
https://www.opturanordic.com
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ACCESSORIESMed kollektionen 

Festina Writing tager 

det spanske urbrand 

fat på et nyt kapitel i 

sin 120-årige historie. K
ig en gang på de store, internati-
onale modehuse. De breder sig 
over en lang række produkter og 
kan på ingen måde nøjes med blot 
én varegruppe. Sådan et brand har 
spanske Festina for nyligt taget 
skridt til at blive. Til husets i forve-

jen store kollektion af ure til både herrer 
og damer føjes nu en række uundværlige 
accessories: Kugle penne, punge, tasker 
og manchetknapper. Alt sammen i flot 
de sign og god kvalitet. Det er ting, du har 
i hånden eller helt tæt på dig hver dag, så 
glæden ved at investere i noget, der er 
lækkert, kommer mange gange tilbage.

Skriv i hånden
Festina Writing tæller kuglepenne, fylde-
penne og stiftblyanter til både herrer og 
damer. Der er en særlig Chronobike-
serie i børstede overflader med 
skinnende stafferinger og en 
krans lånt fra Chrono bike-
urenes krone. Der er 
Prestige-serien med 
både kuglepenne 

Festina

MADEMOISELLE
Elfenben
Kuglepen: 490,-

MADEMOISELLE
Fås i farverne pink,
sort, elfenben, champagne
og lavendel.

DETALJER
Ligesom skriveserien 
er også punge og 
tasker rige på  
lækre detaljer.

MADEMOISELLE
Elfenben
Rejsepung
Pris 650,-
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CHRONOBIKE 
Rose Gold Chrome
Kuglepen: 400,-

CLASSICALS
Chrome White
Fyldepen: 320,-

CHRONOBIKE
Navy & Rosegold
Manchetknapper
Pris 490,-

CHRONOBIKE
Navy
Kortholder
Pris 400,-

PRESTIGE
Rose Gold Navy
Fyldepen: 490,-

MADEMOISELLE
Rejsepungene fås i
pink, elfenben, navy, 
lavendel, kamel, beige,
vinrød og sort.

og fyldepenne i en række, flotte farve-
kombinationer. Og der er Classicals-
serien, der spiller på kontrasten mellem 
hvid, sort, blå eller grå lak og krom. 
Specifikt til damerne er der skriveserien 
Mademoiselle, hvis farver og design er 
lånt fra urserien af samme navn.
 
Vegansk læder
Lædervarerne er alle af korrekt, vegansk 
læder og tæller punge, tasker og korthol-
dere i forskellige størrelser, både til herrer 
og damer og i serierne Chrono  bike, Clas-
si cals og Made moiselle. Des uden er der 
manchetknapper og nøgleringe i masku-
lint Chronobike-look. Med Festina Writing 
har du således rig mu lig hed for at for-
kæle en ven (eller dig selv) med et større 
eller mindre tilbehør til hverdagen! 

festina.dk

www.randerssolv.dk
Randers Sølv ønsker alle vores forhandlere et rigtig godt sommersalg

Sjælland og Sverige: Søren Stasig tlf. 22 19 22 63   |   Jylland og Fyn: Troels Tvenstrup tlf. 86 42 54 27

https://www.randerssolv.dk
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KÆDEN TIL HAM
H

alskæder og armbånd er i rigtig 
tæt kontakt med huden, og der er 
derfor god mening i, at du vælger 
kæder af hudvenlige materialer. 
Svenske Blomdahl har en lang tra-
dition for at lave netop sådanne 
smykker af blandt andet medicinsk 

titanium og rustfrit stål med hudvenlig 
yderbelægning. Indtil nu har deres mar-
keds føring fokuseret mest på smykker til 
kvinder og børn, blandt andet til ørepier-
cinger, men nu tager firmaet fat på et nyt 
kapitel i den fortsatte udvikling som re -
gulært smykkebrand med et bredt sorti-
ment. 
 Det sker med den nye kollektion af 
ringe, armbånd og halskæder til mænd. 
Med kollektionen kan du sikkert og trygt 
bære smykker direkte på huden uden 
risiko for eventuelle allergiproblemer. 
 – Til vores halskæder og armbånd 
be nytter vi rustfrit stål af høj kvalitet. 
Oven på dette påfører vi en smuk og 
holdbar belægning, der giver smykket sin 
guld- eller sølvfarve, og som samtidig 
indkapsler det nikkel, der findes i stål. 
Belægningen er unik for Blomdahl og 
udviklet i samråd med hudlæger, 
fortæller det svenske smykkefirma.

 Kæderne i herreserien kom-
mer i varianterne box chain, 
curb link og grand curb link 
og i guld- og sølvfarvet rust-
frit stål. De kompletterer Blom-
dahls smyk ker til herrene, der også 

omfatter ringe fra 1,3 til 4 mm samt 
øre- og næse smykker. 

www.blomdahl.com/da/

Blomdahl

GRAND CURB LINK
Hudvenlig halskæde 
i guldfarvet rustfrit stål
Pris 899,-

NT PLAIN
4 mm bred ring i medicinsk titanium
Fås fra 16 til 23 mm og guldfarvet
Pris 699,-

BOX CHAIN
Armbånd i rustfrit stål med sølvfarvet,  
hudvenlig yderbelægning
Pris 699,-

BOX CHAIN
Armbånd i rustfrit stål  
med sølvfarvet, hudvenlig  
yderbelægning
Pris 699,-

CURB LINK
Armbånd i rustfrit stål  
med guld farvet, hudvenlig 
yderbelægning
Pris 699,-

CURB
Curb link kæder har flade 
led, der lægger sig blødt og 
elegant på huden. Kædetypen 
stammer fra seletøj til heste, 
hvor en flad kæde bag  
om hestens mule er mere 
behagelig end en almindelig, 
rund ankerkæde. Ordet curb 
er engelsk og betyder at 
begrænse, tøjle eller holde  
i tømme, og det er netop 
denne funktion i seletøj, der 
har givet kæden navnet.

BOX
Box chain er en kæde, hvor 
hvert led er formet som en 
lille firkant. Kædetypen bliver 
også kaldet Venetian chain og 
laves ved, at en rund metal-
tråd presses flad, hvorefter 
den bukkes og samles i en 
serie kube-formede led.

https://www.blomdahl.com/da/
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SPRAY 
A LITTLE HAPPINESS

H
av altid en spray ved hånden. Sådan tænkte designer Thor Høy, der lavede 
dyse-ringen her til en nær ven, og blev så glad for den, at han også lavede 
en til sig selv.
 – Jeg har sgu selv fattet stenene! fortæller den stolte designer, der tidli-
gere har lavet en hel del smykker under brandet Men Up North og også har 
skabt design for blandt andre Trollbeads.
 – Stenene sidder ikke helt perfekt, men jeg har selv sat dem, fortæller 

Thor videre. Især forrivningen i midten var svær. Selve ringen har jeg tegnet i Rhino 
og 3D-printet på min voksprinter. Ædelmetalstøberiet Platon CPH har støbt den, og 
jeg har efterfølgende renoveret den og sat et stykke ibenholt inde i ringen, dels for 
blær og dels for, at den er rar at have på. 
 Vi spår, Thor får mange flere bestillinger på sin dyse-ring, som må være enhver 
handymands drøm om et signartursmykke.  thdesign.dk

DYSE-RING
Design Thor Høy
Foto Jesper Friis 
/ CPHMASS

Thor Høy www.rios1931.dk +45 71 74 75 64 info@rios1931.dk

HÅNDLAVEDE URREMME
AF HØJ KVALITET

Vores håndlavede urremme er lavet i den højeste kvalitet,
og vi udvælger kun læder fra øverste hylde. Ved at vælge en

af vores urremme får du den højeste kvalitet, ægthed og
lang levetid.

FORHANDLER?
Det unikke vi kan tilbyde, er høj kvalitet i forhold til prisen. I

har mulighed for at bestille gennem vores onlineportal, hvor
vi har et kernesortiment på mere end 220 varenumre, der

kan sendes indefor 1-2 hverdage.

Kontakt os på info@rios1931.dk hvis du vil modtage et
katalog og priser.

http://thdesign.dk 
https://rios1931.dk
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FAT & GRAVÉR

Den kendte og vellidte 

GRS-instruktør 

Ben Bentvelzen 

demonstrerer fatte- 

og graveringsteknikker 

på smykke- og urmager-

messen i august.

I
slutningen af august løber New 
Nordic-messen af stablen, og nu bliver 
det kun mere sjovt og lærerigt, lover 
Lone Christensen, direktør i firmaet 
Aktiv Guld. Hun har nemlig inviteret 
den populære, hollandske GRS-in-
struktør Ben Bentvelzen til at demon-

strere og lære fra sig på Aktiv Gulds stand 
på messen. 
 – Han har trods sin unge alder opbyg-
get et imponerende cv og en række be -
undringsværdige færdigheder inden for 
graverings- og fatteteknik, fortæller Lone. 
 Også Ben ser frem til messen, hvor 
han vil være til stede alle dage og klar til 
at dele ud af gode tips og tricks til nysger-
rige og andre forbipasserende. 
 – Jeg glæder mig enormt meget til 
messen, til alle de gode spørgsmål, input 
og faglige samtaler og de fantastiske 
men  nesker fra branchen, siger han.

Kurser hos Aktiv Guld
Den hollandske GRS-instruktør har siden 
2019 afholdt fuldt bookede kurser hos 
Aktiv Guld i Vallensbæk. Ud over at 
undervise på GRS-kurset har Ben deltaget 
som demonstratør på smykke- og urma-
ger-messer som Baselworld, Inhorgenta 
og Vicenzaoro rundt omkring i Europa. 

www.aktivguld.com/da

GRS
GRS er et amerikansk firma, grundlagt i 1977 af Don Glaser og John Rohner og 
senere udvidet med Dons søn D.J. Glaser. Firmaet er en del af Glendo LLC og er 
markedsledende inden for værktøj til guld- og sølvsmedebranchen. Produkterne 
er kendte for at være de bedste med både høj kvalitet og et bredt sortiment.
 – Det består af så mange dele, at det fuldstændig dækker en gravør og ædel-
stensindfatters behov, mener Lone Christensen fra Aktiv Guld. Samtidig er værk-
tøjet kendt for at være tidsbesparende og give mærkbart bedre resultater.

Se vores store udvalg af gaveartikler på dacaposilver.se
dacaposilver.se • dc@dacaposilver.se

Smykkeskrin til børn

Smykkeskrin i

træ med mulighed

for gravering

Smykkeskrin med

musik og ballerina

https://www.aktivguld.com/da
https://www.dacaposilver.se
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TIDEN ILER !

D
et burde efterhånden være svært 
at klemme et nyt, ikonisk, dansk 
urdesign ind mellem navne som 
Ole Mathiesen, Jacob Jensen, 
Georg Jensen, Henning Koppel, 
Urban Jürgensen, Skagen, Max 
René, Picto samt nyere designbud 

som Vejrhøj, Orlo, About Vintage, Nexø, 
Obaku, Noon, Henry Archer og Bulbul – 
blot for at nævne nogle få; listen er langt 
fra udtømmende.
 Ikke desto mindre har vennerne Jeppe 
Larsen og Magnus Eriksen vovet at gøre 
forsøget, og faktisk slipper de temmelig 
godt fra det. Så godt, at deres ure er at 
finde i museumsbutikken på MoMA, Mu -
seum of Modern Art, både i New York og 
i Tokyo samt i en række andre promi-
nente museers butikker som Tate 
Modern, BEAMS, Louisiana, Institute of 
Contem porary Art Boston og Dansk 
Arkitektur Center. For helt at forstå 
betydningen af det, skal man vide, at på 
MoMa er det museets kurator, der suve-
rænt bestemmer hvilke brands og varer, 
der får lov at få plads i butikken. Og på 
Louisiana er Larsen & Eriksen det eneste 
urmærke i butikken. Da museet fyldte 60 
år i 2018, lavede de to designere et Loui-
siana jubilæumsur, som kun kan fås her.

Tiden i udvikling
Man skal da også blot kaste et 
enkelt blik på Evolution for at se, 
at her er der noget specielt. 
Det er en enkel idé, og man 

Kan man stadig 

lave en ny dansk 

design klassiker 

inden for ure? 

Svaret er ja,  

når man hedder  

Larsen & Eriksen.

Larsen & Eriksen

Jeppe Larsen (tv)
og Magnus Eriksen.

EVOLUTION
Model Sort Hvid Sort
Udvalgt af MoMA
37 mm 316L rustfrit stål
PVD legering
Ronda FE762 quartz
Ægte kalvelæderrem
Pris 1.350,-

LARSEN & ERIKSEN
Larsen & Eriksen urene 
er unisex og håndsamlede 
om  kring schweiziske 
Rhonda-værker, som er 
dækket af livstidsgaranti. 
Urene er fremstillet i  
CO2-neutral produktion, 
har udskifteligt remsystem 
uden brug af værktøj, for-
stærket mineralkrystalglas  
og leveres i bæredygtig 
emballage af FSC-papir  
og genanvendte  
plastikflasker.
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kan undre sig over, at den ikke er blevet 
opdaget af nogle andre tidligere. Men 
den er også utroligt effektfuld. De grad-
vist kraftigere timemarkeringer, der slut-
ter i en ekstra fed streg ved 12, har en 
dragende, dramatisk effekt, der nærmest 
suger en ind i tidens gang, som om den 
højere og højere råber: Tiden iler – gør 
dog noget!
 Alle urene er designet af Magnus og 
Jeppe. Og dét, selvom de ifølge Magnus 
faktisk er autodidakte inden for urverde-
nen. Selv han har en cand. merc. i psy-
kologi og ledelse, og Jeppe har en bag-
grund inden for spedition og logistik. 
Til gengæld har de en mangeårig 
passion, der har hjulpet dem:

– Vi har kendt hinanden lige siden tredje 
klasse i folkeskolen og har begge to helt 
tilbage fra dengang været vildt betaget af 
design og ure. Vi har kigget rigtig meget 
på ure i 25-30 år, fortæller Magnus med 
et grin. Vi startede firmaet i 2015 lige 
efter Daniel Wel lington-bølgen (under-
forstået: Hvor rigtig mange nye ur  firmaer 

lignede hinanden, red.), så derfor var det 
ekstra vigtigt for os, at alt ved vores ure 
er vores eget design, fortæller Magnus. 
Og det kan han med glæde konstatere 
også slår igennem hos brandets kunder, 
hvor databasen tæller rigtigt mange 
inden for kreative fag. 
 Derfor har brandet også til en start 
satset på at opbygge et forhandlernet 
blandt design- og livstilsbutikker. Lige nu 
er det omkring 120 forhandlere fordelt 
på 25 lande. Magnus og Jeppe er dog 
også åbne over for urmagerbutikker, der 
kan se potentialet i at præsentere desig-

nerure i et inspirerende miljø. 
 

larseneriksen.com

ESSENTIEL Kobber Hvid Brun
39 mm 316L rustfrit stål
PVD legering
Ronda FE762 quartz
Ægte kalvelæderrem
Pris 1.300,-

AKTIV Sort Sort Sort
39 mm 316L rustfrit stål
DLC legering
Ronda FE763 quartz
C3 Super-LumiNova
Gummirem
Pris 2.400,-

NUMMER 5
Udvalgt af MoMA
37 mm 316L rustfrit stål
PVD legering
Ronda FE762 quartz
Ægte kalvelæderrem
Pris 1.250,-

NUMMER 7
37 mm 316L rustfrit stål
PVD legering
Ronda FE762 quartz
Ægte kalvelæderrem
Pris 1.350,-

KVADRAT Sort Hvid Sort
Udvalgt af MoMA
32 mm 316L rustfrit stål
PVD legering
Ronda FE762 quartz
Ægte kalvelæderrem
Kan kun købes
hos MoMA

Crystal Design

Diamanter  |  Fattesten  |  Anborede brioletter  |  Specialslib  |  Stenkæder  |  Halvfabrikata
Åbent i Gothersgade mandage og efter aftale  |  Telefon 27 11  08 04  |  www.CrystalDesign.dk

Mød os på Stand 51
New Nordic Jewellery & Watch Show
Øksnehallen 26-28 august

Indehaver
Esther Nielsen

https://larseneriksen.com/da/
https://www.crystaldesign.dk
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KUNSTEN 
AT LIGNE 

NOGET FARLIGT

Der er guldsmede, der er 

inspireret af naturen – og  

så er der guldsmede, der er 

inspireret af naturen. Polske 

Kinga Sulej er trængt helt ind 

i naturens eget maskinrum og 

benyttet en særlig opskrift, 

der gemmer sig her.

Kinga Sulej

MIMIKRY
Mimikry er betegnelsen for et dyrs evne til at efterligne et andet dyrs 
eller en anden organismes udseende for at beskytte sig mod fjender.

K
ingas Sulejs smykkefirma hedder 
Mimi kra. Navnet er ikke tilfældigt 
men refererer til et fænomen i 
naturen, hvor sårbare væsener har 
udviklet et ydre, der får dem til at 
se skræmmende og farlige ud. 
Kingas smykker er på tilsvarende 

vis meget lette og spinkle men ser drabe-
lige ud, som de minder og stikkende 
planter eller voldsomme insekter. Sam-
tidigt er designet moderne, geometrisk 
og stringent og som origami-figurer 
udført af fine ark, der er foldede. Smyk-
kerne er håndlavede og patinerede for at 
opnå den rette effekt. >

Foto Madi Baczynska.

Broche i sølv
og rav.

Øreringe i sølv.
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KINGA SULEJ
Kinga Sulej er fra Dłutów i Polen. Hun har studeret ved Wytwórnia Antidotum guldsmedeskole i Warszawa, hvorefter hun 
startede sit eget firma i 2015. Jeg var heldig at have nogle undervisere, der virkelig opmuntrede mig til at udfolde mig selv, 
fortæller hun. Lige fra start af var jeg meget tiltrukket af sølv, og for nyligt har jeg også opdaget skønheden ved baltisk rav, som 
jeg fletter ind i mit arbejde. Mit smykkearbejde er en fusion af behovet for at være kreativ og min kærlighed til naturen.
 – Jeg har dedikeret mig fuldt og helt til de perfekte, avancerede former inden for dyre- og planteriget og til at gengive dem 
i sølv. Kollektionen er bare vokset og vokset, og føler virkelig, at min fantasi her danner det bedste parløb med mine evner.
 Mimikra forhandles i en række gallerier og online butikker foruden på hendes egen webshop. Hendes arbejde er også blevet 
udstillet i europæiske storbyer som Paris, Milano, Berlin og Athen. Priserne ligger mellem 1.500 og 3.700 kroner.

Øreringe i sølv.

Øreringe i sortpatineret sølv.

Øreringe i sølv og rav.

Øreringe i sølv og rav.

Broche og øreringe i sølv.

Øreringe i sølv.
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Kinga Sulej henter ikke blot inspiration i selve naturen 
men også i andre kunstneres fortolkninger af naturen. 
Blandt andet henviser hun til fotografen Karl Blossfeldts 
portrætter af planter og biologen Ernst Haeckels  
tegninger af flora og fauna. Kinga har valgt selv at bo  
ude i naturen mellem marker og skove.

Kinga Sulej benytter tynde sølvplader,  
som hun skærer ud efter skabeloner, hvorefter 
de bliver foldet ligesom origami papirfigurer. 
Det giver dem en tredimensionel lethed.
 – De er detaljerede og spinkle men også 
stikkende; en kombination af skrøbelighed  
og griskhed. En dobbelthed, der understreges 
af den sorte patinering, fortæller Kinga.

Øreringe i sølv.

Sin título-3   1Sin título-3   1 7/7/22   9:577/7/22   9:57

https://festina.dk
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DIT ÅR PÅ SKIVEN
Sebastian Frost er 

inspireret af sin farfars 

gamle ur til et skabe 

en serie enkle 

armbåndsure med 

dit fødselsår på.

I
1987 købte jeg en Stanwell pibe hos 
W. Ø. Larsen på Amagertorv i Køben-
havn. Jeg ved, det var i 1987, for det 
står på piben. Det er en såkaldt årspi-
be, og selvom det kan virke lidt fjollet, 
lige når man køber sådan én, så er det 
faktisk skægt mange år senere at kun-

ne se, hvor længe man egentlig har haft 
den.
 Lidt det samme – og dog ikke – gør sig 
gældende med Sebastian Frosts My Year 
ure. Ligesom min gamle pibe bærer et 
årstal på en lille metalplade nedfældet i 
pibestammen, således prydes også Sebas-
tians ure af et årstal på skiven. Det er dog 
ikke købsåret, men dit eget fødselsår, der 
er markeret. Eller du kan naturligvis vælge 
et andet årstal; dit bryllupsår eller et 
andet vigtigt år, det står frit. Blot skal det 
være mellem 1950 og 1999, med mindre 
du måske kan overtale Sebastian til at 
fremstille noget andet specielt til dig.
 – Urene er med Miyota værk og ultra-
hårdt mineralglas, fortæller Sebastian. 
Designet er en efterligning af min farfars 
gamle ur, formentlig et Omega, der des-
værre ikke findes mere, med lille sekund-
viser, buet glas og perlemorfarvet skive. 
 Prisen på Sebastians My Year ure er 
2.950,-. Skulle du være interesseret i at 
forhandle disse fine ure, er du velkom-
men til at kontakte Sebastian. 

sebastianfrost.dk

THE MY YEAR COLLECTION
Årgangsuret med alle  
år fra 1950 til 1999. 
Japansk Miyota værk
Mineralglas
Læderrem
Pris 2.950,-

Fås i stål og champagne
eller i guld eller rosa guld.

Stanwell piben fra 
1987. Et smukt 
pibehoved, god 
balance i hånden, 
mange timers stor 
pibeglæde.

STANWELL ÅRSPIBEN
W. Ø. Larsens historie på Amagertorv i København går mere end 150 år tilbage. Her åbnede en ung præstesøn fra Mors, 
Wilhelm Øckenholt Larsen, den 4. november 1864 forretning på Gammer Amagertorv nr. 1. Det var lige over for Storke-
springvandet på det, der i dag hedder Amagertorv. Her lå butikken godt placeret på skyggesiden af gaden, og det var vigtigt 
for at beskytte de fine cigarer mod sollys. Desværre måtte W. Ø. Larsens fysiske butik på Amagertorv lukke i 2005, men inden 
da nåede artiklens skribent at erhverve sig en Stanwell Årspibe i 1987. Er du over 18 år kan du stadig få adgang til W. Ø. Larsen 
på firmaets hjemmeside piber.dk. 

Sebastian Frost

http://sebastianfrost.dk
http://piber.dk
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DET SIDSTE SMYKKE
Bæredygtig kistepynt 

– en hyldst til mangfoldighed 

og biodiversitet.

Nanna Obel

A
f jord er du kommet, og til jord 
skal du atter blive. Der kan vel 
næppe være noget mere miljøkor-
rekt og bæredygtigt end denne 
sætning fra det kristne begravel-
sesritual.
  I sidste nummer af Guld og Ure 

om  talte vi udstillingen Makabre Mester-
værker på Sønderborg Slot, der er åben 

frem til 23. oktober 2022. Fra 
denne ud  stilling stammer Nanna 

Obels værk her, som hun selv 
kalder bæredygtig kistepynt 

og en hyldest til mang-
foldigheden og bio-
diversiteten. Den er 
smedet i sterlingsølv 

med emalje på blom-
sterne og med svær-

mende insekter i 14 karat 
guld. Buketten vejer 350 

gram, måler 24 cm i diame-
ter og hæver sig 10 cm 
over kistelåget.

Eliten eller folket
– Det er et projekt, jeg brug-

te en masse tid på under 
sidste vinters corona-lock-

down, fortæller Nanna, der 
både er ædelmetalformgiver og 

grafisk designer.
 Nina Hald, der er kurator på 
Makabre Mesterværker, gav desig-
nerne på udstillingen hver deres 

egen individuelle udfordring.
 – Vi fik hver især et gammelt værk 

med ud gangspunkt i døden, som vi skulle 
ny fortolke, fortæller Nanna.
 Hendes udfordring bestod af en 120 
år gammel akaciegren af sølv, som blev 
fremstillet på foranledning af Den Danske 
Frimurerorden og oprindeligt bestemt til 
at ligge på Frederik 7.s sarkofag i Roskilde 
Domkirke.
 

– Den er blevet brugt af ordenens storme-
stre og er som sådan skabt og benyttet 
som en hyldest til eliten, forklarer Nanna, 
der selv besøgte Frimurer ordenens muse-
um på Blegdamsvej i København for at 
inspicere akaciegrenen.  
 – Med min nytolkning ville jeg hellere 
gå den helt anden vej og lave kistepynt til 
alle danskere. Derfor er den udformet 
mere folkelig med helt almindelige, dan-
ske grøftekantsblomster, som er genken-
delige for alle. Der er tolv forskellige, for 
at vise mangfoldighed og for at markere 
hver måned i året.
 – Den skulle rumme os alle; alle os, der 
ikke er i eliten, fortæller Nanna. Og folk 
har reageret ved at synes, at det er dejligt, 
at den er så farverig, smuk og positiv, 
selvom den handler om døden.  

En genanvendelig krans?
Tanken om genanvendelig kistepynt lyder 
måske mærkelig, men den er faktisk ikke 
ny. I Sønderjylland brugte man omkring 
1900-tallets begyndelse at lave gravpynt 
af glas, tin, papir, zink, pap, ståltråd, 
blomster og hørtråd. Det blev bundet til 
kranse, som lå på gravene hele sommer-
halvåret, taget ind om vinteren for at blive 
gjort i stand og lagt ud igen næste forår.
 Nannas kistepynt er nok lidt mere 
be kostelig end, at man vil lade den ligge 
frit fremme. Den eksakte pris har hun ikke 
gjort op, men der er gået rigtig mange 
timer i den. Hvad der skal ske med kran-
sen, når udstillingen er forbi, ved hun 
endnu ikke, men hun håber, den kan 
finde en måde at bringe glæde efter sin 
intention:
 – Tænk, hvis man kunne bruge den i 
en familie eller i et kapel eller kirke, så 
den kan deles og bruges mange gange ... 
 
nannaobel.com

De tolv blomster i Nanna Obels kistepynt er erantis, vintergæk, krokus, anemone,  
mælkebøtte, kornblomst, marguerit, valmue, solsikke, høstanemone, lyng og julerose.

Foto Mikkos Szabo og Ida Buus.

Guld og Ure — 2, 2022

53

G

U

L

D

O

G

U

R

E

http://nannaobel.com
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Vil du fordybe dig i Tiffany & Co.s mangeårige historie, så læg vejen forbi det 
hippe Saatchi Gallery i London. Her viser det amerikanske smykkehus for første 
gang nogensinde en samlet præsentation af sig selv. Udstillingen Vision & 
Virtuosity by Tiffany & Co. løber fra 10. juni til 19. august. Blandt andet kan ses 
en række af brandets annoncer gennem tiderne. Vi faldt over denne sorthvide 
elegance fra 1969. 

Køb billetter her

VISION & VIRTUOSITET

KONGELIGT 
PORTRÆT ELLER 
BARE TRÆT?

Det er ikke kun herhjemme, vi i indevæ-
rende år har fejret dronningens jubilæum. 
Som det nok ikke er gået din næse forbi, 
så har de ovre i England også kunne fejre 
deres dronning, med hele 70 år på tro-
nen.
 Men er dronning Elizabeth nu ligefrem 
den længst siddende regent? Uha nej! Og 
hun kan også have svært ved at nå rekor-
den, godt oppe i alderen som hun allere-
de er. Der er i hvert fald hele tre regenter, 
der har siddet ved magten længere end 
Elizabeth. Louis 14. af Frankrig, der også 
er kendt som Solkongen med det højt 
op  satte hår og Versailleslottet, strålede 
enevældigt over sine undersåtter i 72 år. 
Ham kan Elizabeth måske lige nå at ind-
hente, men det bliver sværere! Længere 
tilbage i tiden finder vi nemlig kong 
Ngwe  nyama Sobhuza 2. af Swaziland, 
der sad på tronen fra 10. december 1899 
til 21. august 1982, altså 82 år og 254 
dage. Men begge disse to herrer overgås 
med længder af kong Pepi 2. fra det 
sjette ægyptiske dynasti. Han regerede i 
hele 94 år fra 2251 til 2157 før vores 
tidsregning.
 Herhjemme er det, som du nok ved, 
Christian 4. der har rekorden med 60 år. 
Margrethe skal således leve, til hun bliver 
90, hvis hun vil indtage den danske før-
steplads. 

MAC-BOMBEN
Havde du Mac helt tilbage i 90erne? Før 
iPod, iMac, iPhone og iPad og alt det der. 
Så husker du måske bomben, der vel-
fornøjet dukkede op på skærmen, når det 
hele frøs, og der ikke var andet at gøre 
end at restarte computeren. Hvis du er 
sådan en Mac-pioner vil du måske synes 
om øreringene her. De er fra japanske 
Akiko Kurihara. 

I anledning af Elizabeths regentjubilæum  
er hun blevet portrætteret til udstillingen 
Power & Image: Royal Portraiture & 
Iconography. Herfra stammer det fine foto  
til venstre her. De lukkede øjne er således  
tilsigtede og ikke et udtryk for, at den  
aldrende regent tager sig en mormor.

Øreringe
Sterlingsølv og guld

WWW. SFBCPH.COM

https://www.saatchigallery.com/exhibition/pages/tiffany_at_saatchi_gallery
https://sfbcph.com
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ANTIKKE TRÆER

Sultana Shamshi giver 

Livets Træ et helt nyt udtryk 

med sine Beautiful Bloody 

Blossom brocher. S
ultana Shamshi bor i Perth i 
Australien og har lavet stofbrocher-
ne siden 2014. De er af antikke 
petit point-broderier på silke med 
stammer og grene af sterlingsølv. 
Priserne ligger fra 3.600 til 5.800 
kroner.  sultanashamshi.com

Sultana Shamshi

Sultana Shamshi 
i sit værksted 
i Perth.

BEAUTIFUL BLOODY BLOSSOM
Brocher i sterlingsølv med
antik broderi på silke.

Skab dit eget unikke look
Mix og match vores elegante og tidsløse smykker fra Helgstrand Jewellery 

og skab dit eget personlige udtryk.  
 

Udforsk Helgstrand Jewellery på www.helgstrandjewellery.com
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IKKE SÅ RINGE SLIK

Fingerringe af tyggegummi. 

Eller næsten. Joan Folgueras 

Gummy-kollektion ligner i 

hvert fald noget, der er lige 

til at sætte tænderne i.

D
e er unikke, håndlavede, af øko-
venligt, bionedbrydeligt akryl og 
sat med ægte, rosecut grønne, blå 
eller pink tourmaliner. Det er kata-
lanske Joan Folgueras sprælske 
Gummy Collection. Joan laver rin-
gene på bestilling i din størrelse og 

i den farvekombination, du ønsker. Prisen 
er cirka 650,- pr ring. 

www.joanfolguera.cat

Joan Folguera

GUMMY RINGS
Ringe af
bionedbrydeligt akryl 
og tourmaliner.
Pris cirka 650,-

sidona.dk

http://www.joanfolguera.cat/
https://sidona.dk
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