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Da vi startede Design Ure Smykker i 
december 2005, gik der ikke længe, før vi 
blev mødt af de første ønsker om, at vi 
også skulle lave en messe. Siden er det en 
melding, vi har modtaget mange steder, 
både fra mindre og større virksomheder. 
Der har været delte meninger om hvordan 
og hvorledes, men to ting var der enighed 
om: Messen skulle ligge i foråret, og den 
skulle ligge i Jylland. Vejle Centret var det 
helt naturlige valg; det er både centralt i 
hele landet, og NordFair, der er teknisk 
arrangør, har årelang erfaring med messer, 

ikke mindst inden for vores branche. Og 
tidspunktet er også velvalgt; kollektionerne 
er klar, og butikkerne er interesserede i nyt. 
 Dette nummer af Design Ure Smykker 
er derfor helliget messen og brancherelate-
rede artikler. Vi præsenterer således en 
vigtig specialist bag mange flotte smykker, 
opalsliberen fra Præstø, Svend Blaschke. 
Desuden følger vi en af landets nyere 
brands, Støvring Design, der har en finger 
med i guldsmedebutikker over hele landet. 
Og endelig er der gode råd at hente om 
sikkerhed for guldsmede og urmagere i 

artiklen om SetSystem – en ny og mere 
effektiv måde at tænke sikkerhed på. 
Udstillerliste finder du på side 24 bagerst i 
kataloget. 
 Måske har du bladret magasinet igen-
nem og forgæves ledt efter de sædvanlige 
sider med nyheder og idéer. Til det kan vi 
kun sige: Du finder dem ikke her – nyhe-
derne er på messen!
 Vi glæder os til at byde udstillere og 
besøgende velkommen i Vejle Centret – 
kommer du tidligt kan du nyde gratis mor-
genkaffe og brød hver dag 8.00-10.00.

NYhEDERNE ER pÅ MESSEN!

www.christinadesignlondon.com

10 ÆGTE DIAMANTER
TOP WESSELTON / VVS

SAFIRGLAS

2 TIDSZONER

2.995,-12 ÆGTE DIAMANTER
TOP WESSELTON / VVS

1.895,-

JYLLAND Auning Anytime/Arne Kruse Bjerringbro Bamberg Brabrand Palmø Bramming Smykkehuset  Brovst Anytime Brædstrup Susanne Bagge Brønderslev Anytime Børkop Ure & Smykkehuset Esbjerg Cityguld, Guldsmedien, LP Ure Guld Sølv 
Farsø Anytime, Fredberg Fjerritslev Flintholm Fredericia Klokken Frederikshavn Dannesboe Galten Torvets Ure og Optik Give Tøttrup Guld Sølv og Ure Grenaa Mouritsen’s Eftf Grindsted Ambrosius Ure og Smykker, Guldsmeden Gråsten 
Meincke Ure Smykker Haderslev Poul Normann Hadsten Anytime/Bente Eskildsen Hadsund  Bundgaard, Anytime/Erhardsen Hammel Anytime/Dalhoff Ure Guld Sølv Herning Herning Centret Guld Ure Optik, Koral Guld og Sølv, 
Mosekær Ure Briller Smykker Hirtshals Kaj Jensen Guld Sølv Ure Hjørring Anytime, Byens Ure & Optik, Hassing Hobro Henrik Ørsnes Ure - Guld - Sølv Holstebro Nicolaisen Ure Guld Sølv, Anytime/Ulsted Ure og Optik, Myrup Ure - Guld - Sølv 
Horsens Mørup Hurup Thy Hurup Ure & Optik Højbjerg Palmø Ikast Ure og Guldcentret Kjellerup Anytime/Urmager Kim Tække Koldby Koldby Ure Optik Guld & Sølv Kolding Elbro Jensen’s Eftf, Guldsmed Mensel, Spendser Guld Sølv og Ure, 
Urmager Knud-Erik Andreasen Kolind Guldsmeden Lemvig Engens Ure Guld Sølv Løgstrup Ravsliberiet Løgstør G. Steen/Urmager-Guldsmed Løgumkloster Anytime Mariager Søren Andresen Nibe Schack Guld Sølv Ure Nordborg 
Anytime/Lillian’s Ure Guld Sølv Nr. Nebel Søren Fisker Ure og Specialoptik Nykøbing M. Clockhuset Odder Anytime/Guldsmeden Padborg Jan Jensen Ure Guld Sølv Pandrup Lotte Rank Guld Sølv Ure Randers Anytime, Clausen Buch, 
Guldcentret, Mørup, Smed’s Eftf. Ribe Smykkehuset Ringkøbing Anytime, Johnsen Guld Sølv Ure Risskov Anytime/Veri Ure og Optik Ry Luna Sølv & Guld Rødding Anytime/Jane Tobberup Rønde Kaj P. Nikolajsen Silkeborg Mørup 
Skagen Anytime/Stenbroen Skanderborg Hugo Mortensen Guld Sølv Ure Skjern Anytime/Svend Åge Jensen, Myrup Ure - Guld - Sølv Skærbæk Anytime/Mathiasen  ApS  Struer Anytime/Chr. Sinding og Søn, KN Ure Guld Sølv Støvring 
Den Sorte Diamant Sæby Torvets Ure og Optik Sønderborg Anytime/Ejler Skjerning, Susanne’s Guld og Sølv Thisted Anytime/Brøndum Jeppesen, Wadmann Ure og Optik Tinglev Rita´s Ure Guld & Sølv Tistrup Ure Guld Sølv Tistrup 
Toftlund Anytime/Chr. Tandrup Tønder G Scheelke, Nyt Ur Ulfborg Anytime Varde Varde Guld og Sølv Vejen Anytime/Karsten Kipp Vejle Anytime/Maglebjerg, Den Gamle Guldsmed Viborg Mørup, Sct. Mathias Ure Guld Sølv Vinderup 
Anytime/Zeuthen Vojens Centrum Ure og Smykker Ølgod Poulsens Eftf. Åbenrå Clausen Guld Sølv Ure Aabybro Aabybro Guld og Sølv Aalborg Engmose ure, Klitgaard, Henrik Ørsnes Ure - Guld - Sølv Aalestrup Aalestrup Ure og Optik 
Århus C Palmø, Sct. Mathias Ure og Guld, Uhrmageriet, Vibholm Guld & Sølv Århus N Anytime/Birkegaard Ure Guld Sølv Aars Anytime/Hinrichsen, Bilde’s Guldsmedie

FYN Assens Dyrup Ejby Anytime/Ejby Ure og Optik Faaborg Guldsmed Duus Glamsbjerg Guldsmeden i Glamsbjerg Nyborg Anytime/Edelgaard og Bent Sørensen, Garvergårdens Guldsmed Odense C Jørgen Nielsen Guld Sølv Ure, Guldsmedemester 
Hans Poulsen, Hour Time, Urmagerhuset Flemming Bruun, Zinglersen Ure og Guld Odense SV Seedorf Odense V Bolbro Specialoptik Otterup Dyrup Ringe Bona Dea Rudkøbing Anytime Svendborg Anytime, Ludvig ll, Pind J Design Guldsmedie 
Tommerup Din Nye Guldsmed Guld - Sølv - Ure

SJÆLLAND OG ØERNE Allerød Allerød Guld Sølv Ure  Ballerup Ballerup Guld Sølv Ure, Colding Guld og Sølv Birkerød A . Madsen  Charlottenlund Anni Bachhausen Aps Farum Farum Guld og Ure Frederiksberg Pigen & Diamanten, 
Tranberg Ure Frederikssund Carlo Christiansen, Müllers Guldsmedje Frederiksværk S.P. Løkke ApS Ure - Smykker - Optik Gentofte Mogens Poulsen Glostrup Anytime/Fuhrmann Greve Carsten Petersen, Guldsmed Preben Larsen, Hvitfeldt 
Haslev Anytime, Focus Hedehusene Anytime Hellerup Monili Helsinge Haagensen’s Eftf  Helsingør Silverline, Axeltorvets Ure Herfølge Herfølge Ure og Optik Herlev Herlev Guld Sølv Ure Hillerød T J Smykker Holbæk Anytime, Guldsmedien 
Holte Midtpunktets Ure, Guld og Sølv ApS Hvidovre Bredalsparkens Guld og Sølv Hørsholm Guldbrandsen Juveler, KC Guld Sølv Ure, Klaus Rygaard Ure og Smykker Jyderup Gretas Guld Sølv Ure Jyllinge Jyllinge Ure og Guld 
Kalundborg Urbutikken Kastrup Tårnby Guld & Sølv Korsør Mogens Møller Eftf. København Carat Field’s, Carat Fisketorvet  København K Copenhagen Jewel København N Guldsmed Rystrand, Norden’s Urimport København S Beonell’s, 
MGM Design, Norden’s Urimport, S. A. Rasmussen København Ø Anytime/Lady Lin Køge Brogade Guld og Sølv, Guldsmedien Maribo Guldsmed Kelø  Nakskov Per Møller, Byens Ure & Guld Nykøbing F Steen Andersen Næstved Anytime, 
Urmager Søren Borup, Anne-Lise Guld & Sølv Ringkøbing Johnsen Ure  og Guld Ringsted Saaby’s Roskilde Anytime, Müllers Guldsmedje, Svends Ure Rødovre Aveny, Guldsmed Dirk’s Rønne Ur og Guldhuset Skovlunde Anytime/Asferg 
Slagelse Gunner V Briller og Ure, Rådhuspladsens Ure og Guld, Carl Jensens Eftf. Solrød Strand Erik Sørensen Smykker Sorø Lange’s Eftf Stenløse Müllers St. Heddinge Anytime Tølløse Jan Frost Taastrup Aveny Guld Sølv Ure, Guld og Sølvkælderen, 
Trolle’s Eftf. Tårnby Tårnby Guld og Sølv Valby Valby Ure og Guldcenter Vanløse Bidstrup Vordingborg Anytime/Sandbirk Guld Sølv og Ure

Bedste messehilsener og god læsning!
Henrik Westerlund & Christian Schmidt
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StøvRING DESIGN:

 Et bRaND  blIvER tIl
Af Christian Schmidt

Priser er vejledende udsalgspriser.
Mød Støvring Design på stand 31 i Vejle Centret.

Ørepynt 975,-
Ring 1.175,-
Armbånd 1.150,-
Collier 2.150,-
Broche 1.150,-
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StøvRING DESIGN:

 Et bRaND  blIvER tIl
Af Christian Schmidt

Priser er vejledende udsalgspriser.
Mød Støvring Design på stand 31 i Vejle Centret. – Mange guldsmedebutikker bruger os 

som hovedleverandør nu, fordi de kan få 
hele sortimentet hos os, og fordi vi har et 
katalog, de kan sende ud.
 Sådan opsummerer firmaets stifter, 
Torben Støvring, den foreløbige succes. Og 
som det snart skal vise sig, har han ikke til 
sinds at stoppe her.
 Vi er på besøg i Støvring Designs nye 
domicil, anonymt placeret i udkanten af 
Randers. 466 m2 moderne kontor, møde-
lokale, showroom, guldsmedeværksted, 
køkken og ikke mindst et stort lager med 
henved 11.000 varenumre sirligt ordnet på 
hylder og i en hel stribe sorte kollekti-
onskufferter, der står linet op. De matcher 
selvfølgelig indretningen i øvrigt, der er 

holdt i sort og hvidt, kun brudt af store 
bannere og plakater med motiver fra firma-
ets kataloger og annoncer. 

Klar – parat – kickstart
Det hele er endnu så spritnyt, at der stadig 
lister et par håndværkere og it-folk om kring 
– og så er der forrresten også lige besøg af 
et sæt udenlandske leverandører. Men 
snart efter er vi bænket ved mødebordet, 
og med sin kone Anja ved sin side fortæller 
Torben Støvring historien om firmaet, der 
startede på bar bund den 3. marts 1992. 
Det er en dato, Torben Støvring kan i hove-
det, men for at komme dertil, er der en lille 
forhistorie, der starter tre år forinden.
– Jeg havde været til jobsamtale hos et 

Et nyt brand er kommet ind 

ad brevsprækken til familien 

Danmark. Med en del års tilløb 

og opbygning af solid erfaring 

for køb og salg – til kundernes 

fulde tilfredshed – er Støvring 

Design nu et etableret og 

velkendt smykkefirma med 

eget katalog to gange årligt 

og forhandlere over hele 

landet.
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 14 KaRat &
bRIllaNtER
14 karat rød- og hvidguld 
med brillanter. Serier med 
vedhæng i sølvkæder, 
øreringe og ringe.

14 karat rød- og hvidguld 
med 0,10 w/p1 brillanter. 
Pris inkl. sølvkæde 5.000,-

Rød- og hvidguld med 
0,10 w/p1 brillanter. 
Pris 5.800,-

Rød- og hvidguld
0,04 w/p1 
Pris 3.350,-

Rød- og hvidguld
0,04 w/p1 
Pris inkl.
sølvkæde 
3.100,-

Rød- og hvidguld
0,03 w/p1 
Pris inkl. sølvkæde 
1.875,-

8 karat rød- og 
hvidguld ørepynt 
til 1.275,-

14 karat rød- og
hvidguld med syn. cubic 
zirconia 2.450,-

8 karat rød- og hvid-
guldbroche til 1.175,-

RøD- & 
hvIDGUlD
8 karat rød- og hvidguld.
Her hjerteørepynt til 975,-.



smykkefirma syv dage i 
træk og blev så ansat som 
sælger. Allerede efter tre 
må ned er kom ejeren og spurgte, om jeg 
ville købe firmaet. Men jeg var 21 år, så 
hvor skulle jeg få de penge fra? Efter yder-
ligere tre måneder spurgte han mig igen. 
Men da havde jeg lige købt hus. Kom bare 
og sig til, når du vil, sagde han. 
 Torben Støvring fortsatte sit arbejde, og 
efter tre år var omsætningen syvdoblet. 
 – Men da jeg så gik til ejeren og sagde, 
at nu ville jeg gerne købe, så ville han ikke 
sælge. Efter en del snak frem og tilbage, 
blev han dog overtalt, men banken ville 
ikke låne mig penge uden at se firmaets 
regnskaber, og dem ville han ikke udleve-
re.  
 – Men omsider lykkedes det dog at få 
en aftale i stand med bank, ejer og med lidt 
hjælp fra mine forældre i form af et lille lån 
og som kautionister, hvorved jeg fik for-
købsret på firmaet til en fast pris med en 
aftalt overtagelsesdato. Imens fortsatte jeg 
med at sælge. Hver gang jeg havde solgt 
for et vist beløb, fik jeg en halv flaske 
Gammel Dansk som belønning. Med tiden 
svandt flaskerne dog ind i størrelse og blev 
til diverse likører i minibarformat. Tre dage 
før overtagelsesdatoen havde jeg landet en 

meget stor ordre og rin-
gede hjem og sagde, at nu 

kunne han godt finde en rigtig 
halv flaske Gammel Dansk frem. Men 
endnu engang vendte han om på en tal-
lerken og ville ikke sælge. Så sagde jeg, at 
hvis ikke han overholdt vores aftale, ville 
jeg sige op med øjeblikkelig virkning.

Salg uden varerprøver
– Og sådan blev det. Dér stod jeg på 
gaden, den 3. marts 1992, 24 år gammel, 
og tænkte: Jeg aner ikke en skid om guld-
smede, jeg er bare købmand. Og jeg havde 
hverken bank eller penge i ryggen. Men de 
næste fjorten dage kørte jeg rundt til mine 
kunder helt uden vareprøver og solgte alli-
gevel for 180.000 kr. De betingede sig 
blot, at de kunne sende varerne retur, hvis 
de ikke brød sig om dem. Der kom kun 
varer retur for 12.000! 
 Således forsikret om, at bæredygtighe-
den var i orden, kunne Torben Støvring 
omsider starte – eller måske snarere kick-
starte – sit eget firma, TS-Design. Og suc-
cessen fortsatte; de første år med så hastig 
vækst, at likviditeten dårligt kunne følge 
med, og økonomien paradoksalt nok ofte 
hang i en tynd tråd. Indtil nogle venner 
anbefalede ny bank, hvor bankrådgiveren 

Herover Anja og Torben 
Støvring omkranset af et 
udpluk af forårs- og 
sommerkataloget 2008.

Sølvvedhæng 495,-

oNYx
Ring i sølv og onyx.
Pris 275,-

Ring med syn.
cubic zirconia 140,-

Vedhæng
i sølv og onyx 
375,-

Sølvvedhæng 295,-

Sølv & 
SYN. cUbIc
zIRcoNIa
Vedhæng 495,-
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spurgte: Hvorfor låner du ikke det dobbelte 
af, hvad du har brug for?
 – Det var et godt råd. Det betød, at vi 
kunne betale på forskud, opnå rabatter og 
så videre. 
 Siden da har firmaets stadig stigende 
vækst været under streng kontrol, så at 
leveringssikkerhed, medarbejdere og ser-
vice kan følge med. Kvaliteter, der ligger 
familien Støvring meget på sinde.
 – Jeg har ikke en dyt forstand på øko-
nomi. Jeg kan bare købe og sælge. Anja 
har styret økonomien nu i fem et halvt år. 
Det er derfor, det kører så godt! siger 
Torben Støvring med et stolt blik på sin 
kone.
 – Det er jo service, service, service, der 
tæller, supplerer Anja Støvring med et smil. 
For at servicere vores kunder bedst muligt 
er vi derfor også på Guldsmedesystemet, 
Dia mondR og senest tillige MunkIT.
  Torben fortsætter:
 – Vi startede TS-Design med kun at 
forhandle ravsmykker. På et tidspunkt 
fandt vi en maskine, der kunne forgylde 
sølv. Det var en stor succes hos guldsmede-
butikkerne, fordi det var rigtig sølv under 
forgyldningen. Så deraf voksede en kol-
lektion af sølvkæder og forgyldte kæder.
 – Vi er stadig kendt for vores ravsmyk-

ker og vores Y-kæder. Vi var et af de første 
firmaer, der leverede kæder, hvor man selv 
kunne regulere længden med et lille for-
længerstykke, ligesom man kender det fra 
ankelkæder.

Nyt navn og katalog
En milepæl var, da man i 2006 tog endnu 
et markant skridt og udsendte firmaets 
første katalog. Det betyder en stor forskel 
at have et katalog, fordi det signalerer over 
for forretningerne, at man fører et bredt 
sortiment og mener det seriøst.
  – Vi prøver at få et personligt forhold til 
vores kunder. Vi spørger dem helt naturligt 
til råds, blandt andet om hvad de synes, 
der skal i kataloget.
 På samme tidspunkt foreslog reklame-
bureauet nyt logo og navneskift til det 
mere personlige: Støvring Design. Under 
det nye navn blev kataloget udsendt af 44 
butikker til i alt 840.000 husstande. Her-
med trådte et nyt smykkebrand ind i de 
danske stuer.

Ombytning og forlovelse
– I dag har vi så at sige alt til en guldsme-
debutik. Alle de almindelige standardsmyk-
ker i guld, sølv, rav samt herresmykker. 
Indtil nu har vi dog ikke haft ombytnings- 
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Sølv
Vedhæng med syn.
cubic zirconia 140,-

Ørepynt 140,-

Sølvring 275,-

Sølv med 14 karat guld,
ring 495,-

Sølvring 450,-

Sølv med 14 karat guld,
ørepynt 495,-

Vedhæng 375,-

hERRE
SMYKKER
Torshammer 375,-

Herresmykke 
i sølv 195,-
eks gummisnor

Herreringe
fra 295,-

Sølv og syn. cubic 
zirconia til 350,-



og forlovelsesringe, men det kommer i nær 
fremtid, lover Torben Støvring.
 Firmaet er nemlig netop i processen 
med at ansætte egen guldsmed, har haft 
flere kvalificerede til samtale og er i gang 
med at indrette et stort nyt værksted, pla-
ceret centralt i det nye domicil. Guld-
smeden skal ikke alene udføre reparationer 
og tilretninger for Støvrings kunder såvel 
som for andre guldsmede, han eller hun 
skal også kunne gravere navne i forlovel-
sesringe og fatte sten i ombytningsserier 
m.v. 
 Guldsmeden kommer også til at fort-
sætte Støvrings produktion af egen-for-
gyldte sølvkæder – en produktion, kontor-
personalet hidtil har klaret. Ligesom ved-
kommende vil tage sig af en anden ny 

mulighed – rhodinering af sølv og hvid-
guld.
 At have egen guldsmed i huset betyder, 
at firmaets kunder kan undgå unødvendig 
ventetid ved ombytning af ringe, reparatio-
ner m.v., og at deres opgaver altid får 
højes te prioritet. Som Anja Støvring sagde: 
– Det er service, service...
 Medregnet den nye guldsmed kommer 
Støvring Design således op på tretten med-
arbejdere; ti på kontoret og tre sælgere på 
landevejene.
 Med det nye domicil færdigindrettet, 
flere sælgere på banen og indstalleringen 
af eget guldsmedeværksted synes endnu 
en milepæl i firmaets historie af være pas-
seret i rask tempo. 
 www.stovringdesign.dk
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Herunder Flower of Hearts. Sølv med emalje  
og syn. cubic zirconia, ringe til 295,-
 – Flowers of Hearts er vores første brand,  
fortæller Anja Støvring. Det er fire hjerter,  
der er lavet til en blomst.

Historien i kataloget
Der bliver ikke overladt meget til tilfældighederne i Støvring Design; således heller ikke firmaets første katalog i 2006, der skulle tegne det nye 
smykkebrand. Torben Støvring viser med entusiasme, hvordan billederne gennem kataloget fortæller en historie fra morgen til aften i en ung 
kvindes hverdag, afsluttende med en tur i byen og forsidebilledet, hvor pigen ringer til sin kæreste dagen derpå. 

EMaljE
Hjertevedhæng
i sølv med hvid 
emalje: 450,-

8 karat ned syn.
cubic zirconia
inkl. forgyldt 
kæde 1.275,-

Kæde 650,-
Ørepynt 175,-

Rav
Vedhæng af sølv
med rav 795,-
Ring 350,-

STÆRKE INVENTAR LØSNINGER

guld@bygholm.combygholm.com bygholm.comguld guld guld guld

PLATINUM
Bygholm Special-Inventar 

er en veletableret 
virksomhed, 

der leverer individuelle 
inventarløsninger 

af høj kvalitet 
- og til fair priser.

Vi kan tilbyde 
ekspertise inden for 

design 
projektstyring

produktion

kontakt os for en uforpligtende snak.

Bøgekildevej ��, ����� �asselager, tlf. ���� ��� �� �� ��, fa�� ���� ��� �� �� ��� ���.bygholm.comgekildevej ��, ����� �asselager, tlf. ���� ��� �� �� ��, fa�� ���� ��� �� �� ��� ���.bygholm.com



STÆRKE INVENTAR LØSNINGER

guld@bygholm.combygholm.com bygholm.comguld guld guld guld

PLATINUM
Bygholm Special-Inventar 

er en veletableret 
virksomhed, 

der leverer individuelle 
inventarløsninger 

af høj kvalitet 
- og til fair priser.

Vi kan tilbyde 
ekspertise inden for 

design 
projektstyring

produktion

kontakt os for en uforpligtende snak.

Bøgekildevej ��, ����� �asselager, tlf. ���� ��� �� �� ��, fa�� ���� ��� �� �� ��� ���.bygholm.comgekildevej ��, ����� �asselager, tlf. ���� ��� �� �� ��, fa�� ���� ��� �� �� ��� ���.bygholm.com



DEN 
USYNlIGE 

GoRIlla

Forestil dig, at du sidder mageligt og 
ganske åbenlyst i din bil få meter fra ind-
gangsdøren til en guldsmedebutik. Sikker-
heden synes at være i topform: Dør og 
karm er af kraftigt jern og sikret med kode-
lås, og det vil formentlig tage timer at 
bryde døren ned. Men det er slet ikke nød-
vendigt for at komme ind. En ung medar-
bejder i guldsmedebutikken kommer nem-
lig gående, standser ved døren, indtaster 
koden og går ind. 
 Den foregående scene har jeg netop 
fået forevist på videofilm, og Rafael Saadon 
spoler nu filmen tilbage og lader mig se 
den en gang til, hvor jeg koncentrerer min 
opmærksomhed om koden. Jeg har intet 
problem med at se og huske, hvad der bli-
ver tastet. Havde jeg været en tyv, havde 
jeg altså ikke engang haft brug for et 
kamera.

Rafael Saadons eksempel er så tydeligt, at 
han slet ikke behøver at ledsage det med 
ord. Jeg kan kun smile af den armerede dør 
og tænke: Kors, hvor er det nemt! 
 Dét er i en nøddeskal Rafael Saadon og 
SetSystems budskab: Sikkerhed er ikke 
teknologi, overvågning, alarmer eller låse. 
Sikker hedssystemer er ikke sikrere end det 
svageste punkt. Og det svageste punkt er 
ofte forbløffende nemt at lokalisere... 

Hullet
Rafael Saadon kan give mange eksempler 
på sådanne huller i sikkerheden: Et vindue 
på klem for at få frisk luft i sommervarmen. 
Uvished om, hvor mange sæt nøgler, der er 
udleveret. Placering af skuffer og skabe, så 
ekspedienten må vende ryggen til lokalet. 
Ind tastning af pengeskabskode, som kan 
aflæses af en besøgende. Åbentstående 

vI haR ERfaRING 
fRa MaNGE 
GUlDSMEDE-
bUtIKKER oG 
URMaGERE, oG 
oftE oplEvER 
voRES KUNDER, 
at vI faKtISK 
haR EN MERE 
DEtaljEREt 
foRStÅElSE af 
DERES RUtINER 
END DE SElv.
  Rafael Saadon

EllER: MÅ vI StjælE lIDt af DIN opMæRKSoMhED..?
Af Christian Schmidt

SEtSYStEM:

Rafael Saadon har en 
mangeårig baggrund i 
sikkerhedsrådgivning, 
de seneste seks år 
koncentreret om 
juvelbranchen.

Med 20 års erfaring blandt andet som officer 

i den israelske sikkerhedstjeneste og senere 

som sikkerhedsrådgiver for ambassader og 

virksomheder rundt om i Europa – de seneste 

seks år med fokus på juvelérbranchen – véd 

Rafael Saadon, hvad han taler om, når det 

gælder sikkerhed. Det ved mange danske 

guldsmede og urmagere desværre ikke...
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butikken. Løsningen er dels at lukke alle 
unødvendige huller og dels at gøre adgan-
gen til det nødvendige hul så svær at finde 
for uvedkommende som muligt. Det illu-
strerer vi med en labyrint.
 – Almindelige sikkerhedssystemer foku-
serer på teknologi. Men tænk blot på bil-

alarmer. Da de kom frem, troede man, 
at nu ville der ikke blive stjålet flere 

biler. Men hvad sker der idag, når 
en bilalarm går igang? Ikke en 

pind. 
 Disse historier leder 

hen til en af Lena 
Bodnias hovedpoin-
ter: Er du sikker, eller 
tror du, du er sikker? 
Det er tydeligt, at rig-
tig mange ur- og 

guldsmedebutikker 
tror sig sikret blandt 
andet fordi, de har 

investeret i alarmer og 
kameraer. Men som 
SetSystem kan påvi-
se med skræm-
mende lethed, så 
er disse ofte dyre 
investeringer ikke 

en pind værd, hvis 
ikke personalet bru-

ger dem korrekt.
 Hvem skal for eksempel sidde og over-
våge sikkerhedskameraerne? Efter de før-
ste ti dage går det sjove lidt af. Man vil 
derfor ikke opdage, at den samme suspek-
te person måske har været i butikken 
adskillige gange forud for et indbrud. 

Pyramiden
– Hos os køber man ikke sikkerhed, hos os 
lærer man sikkerhed, fortæller Rafael 
Saadon. Vi lever ikke af at sælge kameraer, 
døre, låse eller alarmer og er ikke afhæn-
gige af leverandører af det ene eller det 
andet sikkerhedssystem. Vi vil gerne hjælpe 
dig med at købe disse ting, men det er ikke 
det, der er vores hovedydelse.
 – Vores service er tredelt. Første del er 
analyse. Vi tager ud og bruger tid i butik-
ken eller på værkstedet og observerer de 
daglige rutiner; fra butikken åbnes, kunder 
ekspederes, varer modtages, besøg af sæl-
ger, transport til posthus eller bank og til 

bagdør, for at håndværkere kan komme 
og gå. Nøgler, der får lov at blive siddende 
i montrene. Planter og pyntetræer på for-
tovet, der blokerer udsynet fra butikken. 
Over våg nings kameraer, der filmer folk i 
nakken og ikke i ansigtet. Ekspedition af 
flere kunder samtidigt. Modtagelse af 
kurer eller postbud samtidig med åbning 
eller lukning. En suspekt person, der kan få 
lov at forblive i butikken.
 Huller i sikkerheden, som mange slet 
ikke er klar over. Huller, der skyldes mang-
lende viden, manglende rutine og mang-
lende øvelse. Og vel at mærke huller, der 
ikke er sikret af hverken alarmer, låse eller 
kameraer.
 Rafael Saadons pointe er ikke en kritik 
af personalet i butikkerne, men derimod en 
demonstration af, at uden den fornødne 
viden om sikkerhed, er man et nemt bytte 

for indbrudstyve, tricktyve og røvere.
 De fleste guldsmede og urmagere er da 
også hurtige til at indse behovet, og ved at 
investere en smule yderligere tid og penge 
i en ordentlig sikkerhedsrådgivning kan de 
sikre, at det beløb, de allerede har betalt 
for låse, alarmer og kameraer osv ikke skal 
vise sig at være spildt.

Labyrinten
Lena Bodnia er salgs- og marketingmana-
ger i SetSystem og har blandt andet en 
baggrund inden for pædagogik og psyko-
logi. Begge kompetencer får hun brugt, 
når hun arrangerer firmaets kurser og fore-
drag, og hendes uddybning af budskabet 
er da også ganske pædagogisk.
 – I ethvert sikkerhedssystem er der et 
hul. Det er nødvendigt, for at personale, 
varer og kunder kan komme til og fra 
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SetSystem bruger gorillaen 
som et billede på den kriminelle 
af to grunde: Dels optræder 
en indbrudstyv, overfaldsmand 
eller røver brutalt over for omgivelser. 
Dels går den kriminelle efter byttet 
der, hvor det er nemmest at få.



butikken aflukkes og sikres om aftenen, og 
ejer og personale kører hjem.
 – Hvert sted er forskelligt og har forskel-
lige rutiner. Vi har erfaring med fra mange 
andre guldsmedebutikker og urmagere, så 
ofte oplever vores kunder, at vi faktisk har 
en mere detaljeret forståelse af deres ruti-
ner end de selv. Og vi er meget gode til at 
se hullerne. Vi viser, her er dine huller, her 
er dine risici. 
 – Andel del er sikkerhedsprocedurer. Vi 
viser, hvordan du lukker hullerne og 
ændrer dine rutiner, så de er sikre. Vi hjæl-
per dig også med beredskab i en nødsitua-
tion. Det giver mere trygge, fokuserede og 
tilfredse medarbejdere, der kan koncen-
trere sig om salg og service over for kun-
derne.
 – Tredje del er implementering, det vil 
sige træning og øvelse for personalet. Det 
kan både være aftalte eller uforberedte 
øvelser. Vi gør det ikke for at vise svaghe-
der eller teste personalet, men for at holde 

dem årvågne. Vi laver meget video fra 
butikkerne. Vi ser, og vi lærer. Hvordan 
folk reagerer under et røveri og i andre 
nødstilfælde. 
 – Og endelig besøger vi vores kunder 
jævnligt, hver tredje måned, for at tjekke, 
at de følger deres procedurer. For vores 
kunder betyder det mindre tab, større 
effektivitet i salg, tilfredse medarbejdere og 
lavere forsikringspræmie.

Gorillaen
Rafael Saadon vil vise mig endnu en film 
med nogle foldboldtilskuere, der vifter med 
Dannebrogsflag. Den tager blot fem 
sekunder, og han beder mig tælle, hvor 
mange flag, der bliver viftet med i alt. 
Filmen går i gang, og der sidder ganske 
rigtigt en gruppe hujende, rød- og hvidma-
lede roligans, der næsten øjeblikkeligt eks-
ploderer i et sejrsbrøl. Hurtigt taber jeg 
overblikket; foruden et stort banner er der 
hele tiden en masse mindre flag i bevæ-

gelse, og så er filmen pludselig slut. Rafael 
spørger mig nu, hvor mange flag jeg så, og 
egentlig har jeg kun talt ti men gætter, at 
der må være lidt flere; skyder derfor på 
femten. Rafael Saadon synes at være til-
freds med svaret og spørger så, om jeg 
bemærkede noget ved en af personerne. 
Jeg syntes faktisk, der var noget ved en af 
dem – en af dem rejste sig vist og gik ud af 
billedet til højre og var vist også klædt lidt 
anderledes, var måske blå og gul, hvor de 
andre var røde og hvid... Rafael Saadon 
nikker ved hvert ord, og jeg føler mig mere 
og mere observant og topprofessionel.
 – Godt, siger Rafael Saadon og peger 
op på sit whiteboard, hvor der hænger et 
billede af en gorilla.
– Dét, du ikke så, var gorillaen. 
 Jeg forstår ikke, hvad han mener, men 
Rafael Saadon sætter filmen igang en gang 
til, og nu får jeg et mindre chok. Igen ser 
jeg gruppen af roligans, men hvor jeg før 
var dybt koncentreret om flagene, ser jeg 
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nu blot på hele billedet – 
og midt i centrum af 
gruppen rejser en per-
son sig udklædt i goril-
lakostume. Han står 
med front mod kame-
raet, fuldt synlig med 
armene over kors og 
stirrer udfordrende på 
mig. Jeg tror ikke 
mine egne øjne. 
Hvordan i al verden 

kunne jeg havde over-
set ham?

 – Sådan er situatio-
nen i en guldsmedebutik, 

fortæller Rafael. Alle er kon-
centrerede om at ekspedere 

eller klare andre gøremål og ser 
ikke gorillaen lige foran dem.

 – Det er så let at sige til sig selv, at du 
er i kontrol. Man har kamera, alarm, hun-
devagt. På den måde skubber folk ansvaret 
for sikkerheden over på andre eller over på 
teknologien. I SetSystem siger vi: Tag 
an svaret tilbage! Se i øjnene, at der er en 
risiko, og lad os lukke hullerne for dig, før 
gorillaen kommer.
 Rafael Saadon bruger bevidst billedet af 
gorillaen for at forklare de kriminelles tan-
kegang. Ude i naturen søger gorillaen efter 
mad, og den vil tage den der, hvor den er 
lettest at komme til. På samme måde er det 
i menneskenes verden – tyvene og røverne 
er gorillaer, der på nøjagtig sammen måde 
går efter bananen, der hvor de kan få den 
nemt. Og den danske smykkebranche er 
endnu meget uerfaren og dermed nem at 
udnytte, hvad sikkerhed angår, mener 
Rafael Saadon.  
 – I Danmark er vi fuldstændig på grund-
niveau med hensyn til sikkerhedstænkning. 
At satse udelukkende på teknologi vil være 
den største fejl. Invester hellere i at få en 
god forståelse af din virksomhed. I Israel 
tænker man ikke sikkerhed, det er noget 
man er. Den erfaring kan danske guld-
smede og urmagere drage fordel af. 

Personalet
Rafael Saadon føler med personalet i de 
butikker, der bliver udsat for indbrud og 
overfald.
 – Jeg har set meget nedbrudte personer 

efter røveri. Uden viden, uden procedurer 
og uden ordentlige sikkerhedsråd kan man 
komme til at lave mange fejl, som forvær-
rer situationen og bringer en selv eller 
andre i stor fare.
 Rafael Saadon kan således fortælle om
unge uerfarne medarbejdere, nogle gange 
blot skoleelever, der sendes i banken med 
dagens omsætning. Uden sikkerhedspro-
cedure eller viden om risici er det ikke alene 
højt spil med butikkens økonomi men også 
urimeligt over for medarbejderen.

Træningen
Derfor ligger SetSystem stor vægt på med-
arbejderne. At personalet har den fornød-
ne viden, rutine og øvelse, der ikke alene 
sikrer firmaets værdier, men også beskytter 
dem selv mod meget ubehagelige og farli-
ge situationer. Den viden kan opnås på 
SetSystems træningskurser, kaldet Security 
Awareness Training. Her øver man sig 
blandt andet i at spotte og konfrontere 
suspekte personer, så disse fortrækker – en 
af de bedste værn mod røveri og tyveri er 
nemlig, at personalet er åbenlyst på vagt. 
Der trænes også beredskab i en nødsitua-
tion, så hele personalet for eksempel ikke 
forfølger en tyv og efterlader butikken 
ubevogtet. 
 – Kurserne sammensættes individuelt 
efter antal medarbejdere i virksomheden, 
og også små butikker kan være med, fast-
slår Lena Bodnia. På blot to-tre timer kan 
man få en introduktion, så man har bedre 
grundlag for at bedømme udbyttet.
 En overset gruppe i sikkerhedssammen-
hænge er grossister og sælgere, der kører 
rundt på landevejene. Der er oftest ingen 
procedure om sikkerhed, og det betyder en 

forøget risisko både for sælgerne men 
også for butikken, når den har besøg. 
Derfor har SetSystem udviklet et særligt 
kursus specielt om rejsesikkerhed.
 – Vi kan samarbejde med sælgerne, 
fordi vi kender deres kunder. Det er en 
kæmpefordel, at vi kender de vilkår, guld-
smedebutikkerne og urmagerne arbejder 
under. Vi ved, hvordan man ser på sikker-
hed i butikkerne og på værkstedet.
 – Mange sælgere har kollektionerne i 
hjemmet, og det kan være utrygt, selv om 
de har alarmsystem. Derfor laver vi også 
home security, hvor vi gør nøjagtigt det 
samme som i en butik, slutter Lena Bodnia.  
 

Læs også artiklen om nye tiltag 
fra Guldsmedeforsikringen 
side 22.
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SEtSYStEM
SetSystem blev stiftet i 2001 
af Rafael Saadon og har til huse 
i Hovedvagtsgade i København. 
Kunderne tæller blandt andre 
Aagaard, Bræmer, Lund of 
Copenhagen, Hvelplund, 
Hartmanns, Ruben Svart og 
Ole Mathiesen.

www.setsystem.dk

ER DU SIKKER, 
EllER tRoR DU, 
DU ER SIKKER?
  Lena Bodnia

SetSystems mål er at gøre vejen 
til virksomhedens værdier 
så uoverskuelig og kompliceret 
for uvedkommende som muligt. 
Det illustrerer salgs- og 
marketingmanager Lena Bodnia 
med en labyrint.



SvEND blaSchKE:

hvID MaND I hUl,
faRvEt opal op af hUl

Svend Blaschke lægger ud med at 
erklære, at han er opalholic.
 – Jeg er fascineret af opaler! På grund 
af deres skønhed, deres sjældenhed og 
deres historie.
 Han smider derefter en bakke med opa-
ler foran mig, og først når man selv har 
siddet med en af de mystiske sten i hæn-
derne, kan man forstå fascinationen. 
Farverne, der glimter og skifter, når man 
vender opalen i lyset, har samme magneti-
ske tiltrækning som at stirre ind i flam-
merne i et bål. Foto grafierne på disse sider 
kan desværre slet ikke yde retfærdighed...

De farvede opaler
Svend Blaschke er opalsliber og opalhand-
ler. Efter et par timer i hans selskab – og et 
utal af historier senere – er jeg ikke bleg for 
også at titulere ham opaleventyrer.
 Over en hyggelig frokost på sin bopæl i 
Præstøs små gader, fortæller han løs om 
opalerne, der gradvist har betydet mere og 
mere i hans liv, om hvordan han kom igang 
med at slibe opaler, om hvordan han selv 
har fløjet over femtenhundrede kilometer 
ørkenlandskab til opalminerne i Australien 
og selv været nede i et 10-20 meter dybt 
hul i jorden og grave. Og om hvordan hans 

Svend 
Blaschke
klædt 
fornuftigt 
på til 
morgen-
kulden i 
ørkenen.

Opalsliberen fra Præstø lyder 

som titlen på en god, gammel, 

kulørt eventyrbog. Og der er 

både farver, bog og eventyr 

over Svend Blaschke, der 

formentlig er blandt landets 

mest dedikerede specialister 

inden for et af naturens og 

smykkekunstens små 

vidundere: De farvede opaler 

fra Australien. 

Af Christian Schmidt
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SvEND blaSchKE:

hvID MaND I hUl,
faRvEt opal op af hUl

Man tager sin hat 

og smider den på jorden. 

Dér, hvor den lander, 

graver man!
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Sorte opaler og Lightning Ridge
Sort opal kaldes det, når der som her til højre er farvespil på sort bund. En god sort opal kan koste 
10.000 kr per carat og mere. Sorte opaler stammer stort set kun fra Lightning Ridge i New South 
Wales i Australien, hvor de som regel findes i små klumper kaldet nuggets. Lightning Ridge har efter 
sigende fået sit navn efter en fårehyrde, der gik her med sin flok, da et lyn slog ned og dræbte alle 
fårene. Fårehyrden så sig forfærdet om kring på de døde får og opdagede, at der lå opaler på jorden.

Svend Blaschke har flyvercertifikat og fløj selv de femtenhundrede 
kilometer over ørkenen ind til opalminerne. De små hvide myretuer er 
opgravet jord; de små sorte huller er minerne. Foto Svend Blaschke.



kunder her i Danmark nogle gange slet 
ikke ved, at de skal købe nogle opaler af 
ham, før han kommer på besøg, og de selv 
ser de fantastiske sten...
 Jeg må indledningsvist afsløre min uvi-
denhed og spørge, hvad er egentlig en 
opal?
 – Det er siliciumdioxyd. Den kemiske 
formel er SiO2.nH2O. De er skabt for 300 
millioner år siden, da det indre Australien 
var et hav. Da vandet trak sig tilbage, efter-
lod det nogle steder en silikamasse.
 Svend Blaschke viser mig en stor grov 
sten, en såkaldt boulderopal, hvor man 
tydeligt kan se silikamassen, der er sevet 
ned i sprækkerne i en anden sten og er 
blevet til opal. Boulderopaler kan være 
meget effektfulde og store og både bruges 
til smykker og figurer.

Coober Pedy
Selv om Coober Pedy i South 
Australia måske ikke syner af så 
meget, og mange af husene er 
indrettet som huler halvt under 
jorden for at undgå den bagende 
varme, så er den dog, som det 
fremgår af skiltet, Opal Capital 
of the World. Navnet er en 
angloficering af de aboriginalske 
ord kopa piti, der meget passende 
betyder Hvid mand i hul.
Foto Svend Blaschke.

Udsigt over Coober Pedy i South Australia. Foto Svend Blaschke.

En håndfuld uslebne 
opaler netop gravet op.

Første gang, jeg stod med en opal i hånden, 
var jeg på godt dansk hooked.
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kendeligt præg af Klondyke over landska-
bet, minebyen og – ifølge Svend Blaschke 
– også over de personer, der er tiltrukket af 
dette pionerliv. Bare temperaturen med 
ekstrem hede om dagen og bidende frost 
om natten kan få de fleste til at søge væk. 
I minebyen Coober Pedy er en stor del af 
bygningernes lokaler således under jorden 
og uden vinduer, for at det overhovedet er 
muligt at opholde sig her.
 Og at Svend Blaschke har fået lov til at 

stige ned i en anden mands mine og 
selv prøve at grave er en tillidserklæ-

ring. Her ser man ikke med mild-
hed på uærlighed og tyveri...
  Men hvordan ved man, hvor 
der er opaler i jorden? Også på 
det, har pionererne et såre sim-

pelt svar:
 – Man tager sin hat og smider 

den på jorden. Dér, hvor den lander, gra-
ver man!

Vogt Dem for tripletter
Svend Blaschke advarer mod at lade sig 
tage ved næsen af uægte opaler – det, 
man kalder tripletter. De laves ved, at man 
nederst har en farveløs plastskive, hvorpå 
der limes en meget tynd opalskive. Oven 
på denne limes igen et plastlag, der giver 
farverne en smule dybde. 
 Derimod er dupletter en anerkendt tek-
nik, hvor man limer to stykker opal sam-
men – øverst en farvet og nederst en farve-
løs – for bedre at kunne udnytte et tyndt 
stykke opal.
 – Hvis en ægte sort opal koster 10.000, 
vil en sort duplet i samme størrelse koste 
800 kroner, fortæller Svend Blaschke.
 Der synes i det hele taget ikke at være 
det, som opalsliberen ikke ved om sit ynd-
lingsemne. Og med en afslappet ro og 
dybfølt glæde deler han beredvilligt ud af 
sin viden. Også opalernes historie får jeg 
således med på vejen.
 – Opaler nævnes første gang af Plinius 
den Yngre, der skrev om en senator 
Nontius, der havde en stor flot opal, som 
Marcus Antonius ønskede at forære som 
gave til Cleopatra. Nontius ville ikke af med 
den, presset fra den iltre feltherre blev 
større og større, og det endte med, at 
Nontius fik valget mellem at aflevere 
stenen eller blive et hoved kortere. 
Han valgte dog en tredie udvej, 
nemlig at gå i landflygtighed, 
og ingen ved, hvad der 
siden er sket med opalen.
 – Senere hen fandt 
man opaler i Kar pater-
bjergene på grænsen mel-
lem Polen og Slovakiet og 
Tjek kiet. Først i 1910-15 kom 
de australske farvede opaler ind på 
markedet og udkonkurrerede hurtigt de 
mere blege tjekkoslovakiske på grund af 
deres flotte farvespil. 93 procent af alle 
ædle opaler kommer fra Australien, og de 

– Farveløse opaler findes over hele verden 
og er ikke sjældne. Det sjældne er farverne. 
Der findes mange forskellige farvede opa-
ler: Sorte, hvide, grå, røde og krystal opaler, 
og disse sten kan indeholder alle spektrets 
farver. Når man siger, en opal har en 
bestemt farve, refererer man til bundfarven 
i stenen. Sorte opaler med røde farvetoner 
er de meste sjældne og dyreste, hvor hvide 
og grønne er de mest hyppige.
 – Først med opfindelsen af elektron-
mikroskopet kunne man se, hvad det 
egentlig er, der gør, at nogle opaler har 
farve, mens andre ikke har. Det skyldes  
silikapartiklerne. Hvis de ligger i orden i alle 
tre dimensioner og opalen samtidig har et 
vist vandindhold, brydes lyset ligesom i en 
prisme, og når det reflekteres, opstår et 
changerende lysspil, hvor farverne skifter. 

Kun 2,5 procent af de opaler, man henter 
op, er med farve, og af den mængde er 
igen blot 2,5 procent egnede til smykker.

Australiens vilde vesten
Svend Blaschke viser billeder af opalminer-
ne i South Australia, der mest af alt ligner 
et månelandskab med små bunker af hvidt 
sand som myretuer ved siden af hinanden. 
Det er stenmasse, der er gravet op fra hul-
lerne i jorden. Som i en anden guldgraver-
by i Det Vilde Vesten køber man en firkan-
ten jordlod på kontoret i byen, hvorefter 
man går i gang med at grave og har retten 
til, hvad man finder i jorden. Det opalfø-
rende lag er 10-20 meter nede, og moder-
ne opalminedrift benytter sig af motor-
drevne bor og hejsemaksiner, men som det 
fremgår af billederne, er der stadig et umis-
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Hul i jorden, hvorfra 

de farvede opaler 

graves op fra en 

dybde af 10-20 

meter.



er naturligt nok nationalædelsten down 
under.

Historien bliver til bog
Svend Blaschkes egen vej til opalerne er i 
sig selv en historie. Lang og med mange 
afstikkere men med et sikkert momentum 
rettet mod de fortryllende sten. Faktisk er 
det en historie, han har skrevet en bog 
om...
 Det startede, da han i halvfjerdserne 
som eksportstipendiat i Zambia begyndte 
at samle sten.
 – Jeg anede ikke en pind om sten, men 
samlede bare på stranden. En dag på 
hovedgaden var der en mand, der solgte 
en lille grøn sten. Jeg spurgte, hvad koster 
den, og han svarede: 5 øre.
 – Næste gang, jeg kom forbi, havde 
han en lille blå sten. Efterhånden sad jeg 
med en hel bunke små farvede sten og 
begyndte at læse amatørgemologi. Jeg 
samlede på ædelsten i par – både en rå og 
en sleben. På et eller andet tidspunkt 
stødte jeg så på en opal. Første gang, jeg 
stod med en opal i hånden, var jeg på godt 
dansk hooked.
 – Senere havde jeg et eksportjob for 
Lego i Mellemøsten og Afrika, og i week-

enderne var jeg altid at finde der, hvor der 
var spændende sten at opspore. I 1978 var 
jeg forbi Australien, hvor jeg købte en hel 
sæk opaler. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle 
bruge dem til, men slæbte dem hjem og 
betalte en gevaldig overvægt på flyet.
 – Så et tidspunkt var jeg på Fijiøerne og 
lejede et katamaran og sejlede fra atol til 
atol. Da gik det op for mig, hvor priviligeret 
et menneske jeg var; at jeg kunne komme 
ud og møde spændende mennesker og 
natur. Jeg besluttede, at når jeg blev pen-
sionist, ville jeg skrive en bog om mit liv, så 
mine børnebørn engang kunne læse, hvad 
jeg havde gået og lavet. Jeg ville finde en 
lille græsk ø og sidde der med en skrivema-
skine.
 – Jeg var klar over, at det kom jeg nok 
til at betale selv, og for at kunne få råd til 
det, fandt jeg på, at jeg kunne slibe opaler 
og tjene penge på det. Sådan førte det ene 
til det andet, og jeg begyndte at slibe og er 
blev grebet af det. Det er virkelig min 
hobby. Da jeg startede, sagde jeg til mig 
selv, at jeg ville slibe tusind sten. Det er 
blevet til langt over det!
 – Da jeg så blev pensioneret som eks-
portchef fra Royal Copenhagen, var det 
første, jeg gjorde, at finde en lille græsk ø, 

og der tog jeg ned – det blev så med en 
laptop – og skrev bogen. 
 – Bogen er bygget op om episoder i mit 
liv, hvor en sten har været involveret. Et 
eksempel er min første diamant. Det var i 
Zambia, hvor det var strengt forbudt at 
købe sådan noget uden tilladelse; man ville 
blive smidt ud af landet. Der var så denne 
lidt suspekte afrikaner, som kunne sælge 
mig en. Mens vi stod og forhandlede, 
sprang der pludselig en bil i luften ude på 
gaden. Jeg glemte alt om diamanten og 
løb ud for at se, om jeg kunne hjælpe, 
hvilket jeg fortryder i dag, for det var ikke 
noget rart syn. Først noget senere 
lykkedes det mig atter at få fat i 
diamanthandleren og få købt 
min diamant...
 Opalsliberen fra Præstø, 
som han kalder sig, er altid 
klar med et godt råd om opa-
ler, når han ikke lige er ude at 
sejle i sin båd. Guldsmede fra hele 
landet ringer på 40 30 30 88 og bestiller 
sten i bestemte størrelser til bestemte 
opgaver. Men resten af Svend Blaschkes 
historie må man enten høre af ham selv – 
eller læse, når hans bog udkommer. 
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Opaler har hårdhed 5,5-6,5 på 
Friederich Mohs skala. Svend 
Blaschke fortæller, at støv i luften 
har hårdhed 7, og derfor kan 
opaler blive slidt af luften og miste 
noget af sin farve. Det kan 
modvirkes ved at holde overfladen 
ren med en fugtig klud.

Herover Svend Blaschke ved slibemaskinen hos en opalkollega under et besøg i Australien.

Til venstre ses en samling miner 
med de karakteristiske bunker 
af opgravet jord og sten.
Foto Svend Blaschke.

Mød Svend Blaschke på stand 20 på Design Ure Smykker Messen i Vejle, 8.-10. marts.





NYE tIltaG fRa 
GUlDSMEDEfoRSIKRINGEN

– Guldsmedeforsikringen fra 
Karat For sikring har været på markedet 
siden 2004 og har i dag en markedsandel 
på mere end 50 procent, fortæller indeha-
ver Jan Isaksen.
 – Vi er dermed guldsmedenes og urma-
gernes største forsikringsleverandør med 
kontor i Århus og i Klampenborg ved 
København. Det skyldes ikke mindst, at 
vores ydelser er direkte målrettet branchen 
og de ønsker, der efterspørges, hvad enten 
der er til butik eller grossist/producent.
 – Blandt andet er man dækket ved 
trick-tyveri og får bonus, hvis man ikke har 
skader. Og så er præmien til en pris, der 
oftest er lavere en den almindelige stan-
dardforsikring, der tilbydes af danske for-
sikringsselskaber.
 – Senest har vi udvidet tricktyveri-dæk-

ningen til også at omfatte „mystisk forsvin-
den“. Det kan fx være et smykke, der er 
lagt i udstillingsvinduet om morgenen, 
men som ikke er der ved lukketid – og som 
ikke er solgt!

Forsikring af dig selv
Et nyt tiltag er Guldsmedenes Helbreds-
forsikring, hvor du som indehaver også 
forsikrer dig selv og dine medarbejdere.
 – Mange guldsmede og urmagere er 
afhængige af, at de selv og deres medar-
bejdere har de bedste forudsætninger for 
at passe butikken. Et produkt, vi har haft 
meget stor forespørgsel på, er Guld-
smedenes Helbredsforsikring, der sikrer 
både ejer og medarbejder adgang til pri-
vathospital og kiropraktor – og som derved 
minimerer sygdomsfraværet. 

MaRKEDSplaDS pÅ 
hjEMMESIDE

www.guldsmedeforsikring.dk bli-
ver om kort tid udvidet med en 
„Markedsplads”. Her kan guld-
smede og urmagere sælge brugt 
inventar, købe pengeskabe, søge 
medarbejdere, tilbyde reparatio-
ner, reklamere osv.
  Karat Forsikring udstiller på 
Design Ure Smykker Messen i Vejle 
Centret, stand 32.  

Læs også artiklen om 
sikkerhedsrådgivning side 12.
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a jEwEl vERoNIKa ab 52
V Kanalgatan 8
211 41 Malmö
Sweden
Telefon: +46 4036 2300
Fax: +46 4036 2307
Email: info@ajewel.eu
Web: www.ajewel.eu
 
Firmapræsentation
A Jewel Veronika AB har fået eksklusivitetsaftale i 
Skandinavien med den russiske juvelfabrik Alfa, som 
laver minatureophæng i stil med eller designet af den 
berømte russiske juveler Carl Fabergé. Hans atelier var 
kendt for sine æg, som han lavede til den russiske Tsar. 
Design af Carl Fabergé kan fås i forgyldt sølv med zirko-
ner, guld med zirkoner og guld med brillanter.

aRt of jaN jøRGENSEN apS 48
Aabybro Centeret 10 
DK-9440 Aabybro
Denmark 
Telefon: +45 9617 0202 
Fax: +45 9617 0203 
Email: info@artof.dk 
Web: www.artof.dk/www.janj-design.com 

Firmapræsentation 
Originalt Skandinavisk design og håndværk indenfor 
vielsesringe og eksklusive brillantsmykker af designer Jan 
Jørgensen siden 1989. Se, mærk og prøv de mange 
nyheder på messen i Vejle. 

Mærker 
Royal Trend 
Exclusive - brillantkollektion 
Passion - vielseskollektion 
Classic - brillantkollektion 
Royal Art 
Jan Jørgensen 

Produkter 
Guld- og diamantsmykker 
Armbånd/armringe 
Fingerringe 
Forlovelsesringe 
Halskæder/halsringe 
Kæder 
Vedhæng 
Øresmykker

bach IMpoRt 5
Nørrevej 9 
DK-4180 Sorø 
Denmark 
Telefon: +45 5782 1020 
Fax: +45 5782 1200 
Email: mail@bachdan.dk 
Web: www.bachdan.dk

Firmapræsentation
Vi præsenterer U-MARQ computerstyrede gravérsyste-
mer, hvor udvalget spænder fra den lille GEM RX til 
gaveartikler over skiltemaskiner og til UNIVERSAL model-
len til plane og cylindriske emner. Dansk software med 
en verden af skrifttyper.

Mærker
U-MARQ Engraving Systems

bahIa 68
v/Ellen Steensen
Parken 16 1. mf
DK-3480 Fredensborg
Denmark
Telefon: +45 4848 8595
Email: ellensteensen@hotmail.com

Firmapræsentation 
Ædelstene.

bESt hoUSE coMpaNY a/S 36
Holmegården
Lyngbyvej 403
DK-2820 Gentofte
Denmark
Telefon: +45 4918 4010
Fax: +45 4918 0110
Email: ot@prosharp.dk
Web: www.comete.it
 
Produktnavn: Comete Herresmykker
Cometes kollektion for mænd har den største bredde på 
markedet med omkring 150 modeller, som konstant  
bliver for nyet og med vejledende udsalgspriser fra 500-
2000 kr. Der er global revision af kollektionen hver 
september, plus mini-kollektion „spot“ hver 3-4 måned. 
Comete anses som pioner for både stil og materialer. 
Materialerne, som Comete benytter, er hovedsageligt 
stål, gummi, læder, PVD og diamanter.
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bl tRaDING 67
Teglvænget 79
7400 Herning, Denmark
Telefon: +45 9721 5249
Email: b.l.trading@mail.tele.dk

Firmapræsentation 
Vi er et lille midtjysk firma, som blev eta bleret for ca. 25 
år siden. I starten handlede vi kun med fashionbijouteri 
og modetilbehør, men efterhånden har vi skiftet til sølv, 
designede smykker og ravsmykker. Vi følger også mode-
udviklingen i piercingsmykker, som vi har en stor kol-
lektion af. De sidste fem år har vi desuden forhandlet en 
eksklusiv solbrillekollektion.

chaRlot DESIGN K/S  27
Ny Vestergårdsvej 15 
DK-3500 Værløse, Denmark 
Telefon: +45 3990 4537 
Fax: +45 3990 4538 
Email: charlotte@charlotdesign.dk 
Web: www.charlotdesign.dk 

Firmapræsentation 
Charlot Design er et spændende ungt designfirma, der 
lægger vægt på konkurrencedygtighed og et højt ser-
viceniveau blandt andet i forbindelse med eksklusivitets-
aftale, produktgaranti og levering. Vi har gennem 
distributører en gevaldig succes i både Holland, Tyskland, 
Belgien og Sverige. Kollektionen består af smukke hånd-
lavede glasperler med sølvkerne, sølvcharms med hånd-
belagt emalje, sølvcharms med glasvedhæng, sølv-
charms basisled, sølvcharms med cz, spinel og corund 
sten, blandet sølv og guldcharms og ferskvandsperler. Vi 
glæder os til at byde velkommen og vise de sidste nyhe-
der på vores stand i Vejle. 

Agenter 
HV trends, Belgien, +32 
HV trends, Holland, +31 455670917 
Michael Rasmussen, Sverige, +46 41361818 
HV trends, Tyskland, +49 

Produkter 
Guld- og diamantsmykker 
Perler & Sten 
Løse perler
Sølvsmykker med og uden sten 
Armbånd/armringe 
Halskæder/halsringe 
Vedhæng 
Øresmykker

chRIStIaN holM 65
Postboks 138
DK-3000 Helsingør, Denmark
Telefon: +45 4921 7075
Fax: +45 4926 0575
Mobil: 4055 3840

Repræsenterer 2 kollektioner på messen:

EIK SØLV
Boks 2061
N-3103 Tønsberg, Norway
Telefon: +47 3336 8044
Fax: +47 3336 9344
 
EIK er kendt for sit flotte design og kvalitet. Den nye 
serie: PRINS & PRINSESSE, som er udvidet med endnu 
nogle produkter i sølv og i tin/acryl, samt de velkendte 
serier i tin, sølv & sølvplet.
 
ARNE NORDLIE
Boks 104 Bryn
N-0611 Oslo, Norway
Telefon: +47 2324 6530
Fax: +47 2324 6531
 
NORDLIE produkterne er fremstillet med ægte glasemal-
je, godt håndværk og design. De velkendte serier i PIA & 
PER, med enkelte nyheder og farver samt AMORIN  
serierne med Margueritter, Blomster og Herresmykker i 
moderigtige farver. Vi glæder os til at vise Jer disse  
kollektioner.

cREol copENhaGEN a/S 64
Larsbjørnsstræde 5B
DK-1454 Copenhagen
Denmark
Telefon: +45 3315 8040
Fax: +45 3315 3037
Email: niklas@creol.dk
Web: www.creol.dk

Messenyhed
Vi præsenterer vores nye kollektion af Combine 
Øreringe, hvor man kan designe og kombinere sin egen 
ørering. Mange forskellige kombinationer i sølv eller 
guldbelagt med bl.a. glansfulde ædelstensdråber. 
 Nyt udvalg af farverige Opaler fattet i sterlingsølv 
eller i 18 kt. guld. 
 Vi specialiserer os i håndlavede sterlingsølvsmykker 
isat ædelstene af højeste kvalitet. Creol har nu udsmyk-
ket Danmark i mere end 20 år. 
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cRYStal DESIGN 28
Lejrvejdal 16
DK-8740 Bræstrup
Denmark
Telefon: +45 7578 0805
Fax: +45 7578 0805
Mobil: 2711 0804
Email: cryst@ldesign.dk

Firmapræsentation 
Produktion og salg af fattesten, dråber, specialslib og 
stenkæder. Kom hen på stand 28 i hal H og se vores 
store udvalg. Bemærk: Også diamanter.

DI-pERlE GMbh 42
Ulzburger Str. 489
D-22846 Norderstedt
Germany
Telefon: 00494 0525 5100
Fax: 00494 0525 4512
Email: info@di-perle.de
Web: www.di-perle.de
 
Firmapræsentation
DI-PERLE fra Hamborg præsenterer en omfattende kol-
lektion af Tahiti, South-Sea-, Akoya- og ferskvandsperler 
i alle former og farver. 

GUlD & Sølv DESIGN apS 53
Graven 6
Postbox 1003
DK-8700 Horsens
Denmark
Telefon: +45 7561 5697
Fax: +45 7562 0149
Email: info@gsdesign.dk
Web: www.smykkemode.dk
 
Vores kollektion består af:
• Sølvsmykker
• Guldsmykker
• Diamantsmykker
• Forlovelsesringe
• Dåbs- og gaveartikler.
• Perler

hEIDI fRIIS 26
Bjælkevangen 20 B
DK-2690 Karlslunde
Denmark
Telefon: +45 2120 1256
Email: heidifriis@heidifriis.com
Web: www.heidifriis.com

Firmapræsentation
Kun fantasien sætter grænser for, hvordan man kan 
bruge Heidi Friis’ nye smykkeserie. Serien består af blade 
og hjerter i massivt sølv eller guld, der kan bæres på et 
hav af måder; om halsen i en læder- eller silke snor, i et 
silketørklæde eller som vedhæng i øreringe, armbånd 
eller ankelkæder. Priser fra 139,00 kroner, forhandles på 
www.heidifriis.com.

hob watch 47
Milanovej 56
DK-2300 København S
Denmark
Telefon: +45 3051 8811
Email: steen@hobwatch.dk
Web: www.hobwatch.dk

Firmapræsentation 
HoB Watch er en ny og markant spiller på det nordiske 
urmarked, og vi repræsenterer fem stærke urmærker: 
Camel Active, Rodania, Mondaine, Luminox og Paris 
Hilton. HoB Watch sælger gennem den professionelle 
faghandel med en support- og servicepakke, der ligger 
ud over det sædvanlige.
 HoB Watch er et familieejet og uafhængigt selskab, 
der lægger vægt på at servicere vores kunder og samar-
bejdspartnere bedst muligt. Du kan læse mere om HoB 
Watch og vore urmærker på vores hjemmeside www.
hobwatch.dk.
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NYHED:
Åbenlige låse i 14 & 18 kt.

... the colors of nature

WWW.STENFORM.DK

Prøv dem hos din guldsmed.
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hoUMaNN I/S 29
Ægirsvej 12
DK-3600 Frederikssund
Denmark
Telefon: +45 4738 5800
Fax: +45 4738 5890
Email: info@houmann.dk
Web: www.houmann.dk

Firmapræsentation
Houmann har igennem 12 år været på det skandinaviske 
marked med sine fantastiske italienske guldkæder, og 
de fleste guldsmede i Danmark har haft glæde af vores 
kvalitet og lækre design inden for denne genre. 
Houmanns kollektion er konstant under udvikling, og 
især de sidste par år er der sket meget – så igen i år er 
vi glade for at kunne præsentere en masse nyheder.
• Italienske guldkæder med skandinavisk glød

NYHEDER
• Trueman tungstens herresmykker
• Ure fra Estana, Rune Sander & Snipes

I.S. DESIGN 
v/Nuran Kumasci 
Marielundvej 37 C 2 tv 
DK-2730 Herlev 
Denmark 
Telefon: +45 388 09917 
Fax: +45 3880 9916 
Email: info@is-design.dk
Web: www.is-design.dk

Firmapræsentation
I.S. Designs speciale er de smukke håndlavede vielses-
ringe. Men også armbånd, collier og ørestikker er noget 
I vil møde på Vejle messen.

Mærker
COPENHAGEN

jaNINa 63
Fiolstræde 16, kld. 
DK-1171 København K 
Denmark 
Telefon: +45 3312 3394 
Fax: +45 3312 3394 
Email: janina@pc.dk

Firmapræsentation
JANINA Håndlavede smykker i eget design.
Specialitet: Hårsmykker.

jENS aStRUp  43
Skattegårdsvägen 18 
31044 Getinge, Sweden 
Telefon: +46 355 4441 
Fax: +46 355 8163 
Email: jens.astrup@swipnet.se 

Firmapræsentation 
Jens Astrup er kendetegn for moderne smykker i sølv og 
18k guld til modeinrettede kvinder med høje krav på 
kvalitet og design. 

Mærker 
E. Ferrari gold 
Atena Gold 
Jens Astrup 

Produkter 
Guld- og diamantsmykker 
Armbånd/armringe 
Fingerringe 
Halskæder/halsringe 
Kæder 
Manchetknapper 
Øresmykker
Smykker - Andre materialer 
Stålsmykker
Sølvsmykker med og uden sten 
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A/S Gense inviterer dig til at besøge os på vores stand 51.
Se et udvalg af vores sølv og få en uforpligtende snak!

w w w .gense.dk

A/S Gense inviterer dig til at besøge os på vores stand 51.
Se et udvalg af vores sølv og få en uforpligtende snak!

K.A. Rasmussen inviterer dig til at besøge os på vores stand 51! 

Roskildevej 342 • 2630 Taastrup • E-mail: info@ka-rasmussen.dk

Alt i Guld, Sølv, Platin & Palladium

Ringskinner også i Platin & Palladium

Alt i Affinering

Dental Guld

Guld & Sølvsalt

Ring for priser og tilbud 43 96 47 42!

Telefon: (+45) 43 96 47 42   Fax: (+45) 43 96 48 42   E-Mail: info@ka-rasmussen.dk   www.ka-rasmussen.dk   Adresse: Roskildevej 342 (Bygning 2), 2630 Taastrup, Denmark

Telefon: (+45) 43 96 47 42   Fax: (+45) 43 96 48 42   E-Mail: info@ka-rasmussen.dk   www.ka-rasmussen.dk   Adresse: Roskildevej 342 (Bygning 2), 2630 Taastrup, Denmark
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Ka RaSMUSSEN 51
Roskildevej 342
DK-2630 Taastrup
Denmark
Telefon: +45 4396 4742
Email: info@ka-rasmussen.dk
Web: www.ka-rasmussen.com

Firmapræsentation
• Alt i Guld, sølv, platin og palladium
• Ringskinner også i platin og palladium
• Alt i affinering
• Dental guld
• Guld og sølvsalt.

Mærker
Gense
KA Rasmussen

KaRat  32
foRSIKRINGSMæGlERE apS 
Strandvejen 343 
DK-2930 Klampenborg
Denmark 
Telefon: +45 3990 0400 
Fax: +45 3990 0484 
Email: Jan@Guldsmedeforsikring.dk 
Web: Guldsmedeforsikring.dk

Firmapræsentation
KaratForsikring tilbyder special forsikring til Guldsmede, 
både butikker, grossister og producenter. Forsikringen 
dækker bla. alle former for tyveri, herunder røveri, 
tyveri fra montre og tricktyveri! Forsendelser, kollektio-
ner, udstillinger er områder, der også dækkes af forsik-
ringen. Guldsmedeforsikringen har endvidere en bonus, 
der betyder at op til 10% af forsikringspræmien tilbage-
betales, hvis man ikke har skader. Vi har tilbudt forsik-
ringen siden 2004 og er markedsførende med kontorer 
i både Jylland og København.

Mærker
Lloyd’s of London 
Guldsmedeforsikring

KazURI ScaNDINavIa  41
Himlingøjevej 25 
DK-4652 Hårlev 
Denmark 
Telefon: +45 5678 9560 
Fax: +45 5678 9561 
Email: kazuri@kazuriscandinavia.dk 
Web: www.kazuriscandinavia.com 

Firmapræsentation
Kazuri Scandinavia. Håndlavede smykker fra Kenya. Hver 
enkelt perle er håndlavet, og alle perler er håndmalede. 
De utallige farver, kombinationer og design gør hvert 
enkelt smykke smukt og unikt. Kazuri Scandinavia er 
eneforhandler i Norden og har med stor omhu udvalgt 
smykker, som harmonerer med de nordiske kvinder.

Mærker
Kazuri, håndlavede keramiske smykker.

KD – KIRStEN DYRUM 46
Bolbrovej 64 D 
DK-2960 Rungsted Kyst 
Denmark 
Telefon: +45 4586 6268 
Fax: +45 4586 6278 
Email: k.dyrum@mail.dk 
Web: www.kirstendyrum.dk

Firmapræsentation
Kollektionen fra Kirsten Dyrum er let og feminint design. 
Farverne følger moden, så vi viser sølv med strejf af gråt, 
hvidt, rødt og lilla. Kirstens motto er: Kvalitetssmykker til 
en overkommelig pris. Ordrer skal leveres hurtigt. 
Kunderne skal have en god og personlig service.

Agenter
Johan Berg, Sverige, +46 0706-100049
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F O R S I K R I N G S M Æ G L E R E

K A R A T
JAN ISAKSEN STRANDVEJEN 343 TLF. 39 900 400 WWW.GULDSMEDEFORSIKRING.DK
FORSIKRINGSMÆGLER 2930 KLAMPENBORG FAX 39 900 484 INFO@GULDSMEDEFORSIKRING.DK

Guldsmedeforsikring fra
KARAT FORSIKRING
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lEaDESIGN 30
Svendebjergvej 40a
DK-2650 Hvidovre
Denmark
Telefon: +45 2892 2131 / 4063 4281
Email: mychoice@leadesign.dk
Web: www.leadesign.dk

Firmapræsentation
LEAdesigns koncept – råt, naturligt og skandinavisk – 
bygger på princippet om mange kombinationsmulighe-
der. Ved hæng til halskæder, armbånd og øreringe kan 
skiftes og kombineres frit. Vore tre produktgrupper, 
ROCK, SEAshell og LEAF, er inspireret af ting fra natu-
ren. Kom især og se vores stærke, elegante magnetlåse. 
Vi ses i Hal 4, nr. 30, og se endelig med fingrene, det er 
mere inspirerende!
 Lisbet, Eva og Anne-Marie
 
Produkter
Sølv- og guldsmykker med og uden sten og perler
• Fingerringe
• Armbånd
• Armringe
• Halskæder
• Vedhæng til halskæder
• Ørenringe
• Vedhæng til ørenringe
• Manchetknapper

 

lj tRENDS apS 56
Abildrovej 37, Eskildstrup
DK-5400 Bogense
Denmark
Telefon: +45 4914 1099
Fax: +45 4914 1079
Email: ljohannesen@tdcadsl.dk

Firmapræsentation
LJ Trends med både inden- og udenlandske leverandører 
deltager med et udpluk af forskellige designs: Emma 
meget populær børnesmykkeserie; Change Design 
charms serie, super smarte og anvendelige; Sign et 
spændende og lækkert design fra Island, og som noget 
nyt og spændende Lady, utrolig lækre unikakæder i de 
flotteste farver og i natursten.

MaRIaNNE MEINERt 49
Norgesvej 6
DK-7100 Vejle
Denmark
Telefon: +45 7640 0050

MaRtIN KRaNz aGENtUR 39
Prins Knuds Vej 33
DK-8240 Risskov
Denmark
Telefon: +45 8617 7772

MElchER copENhaGEN a/S 62
Egilsgade 6 kl 8
DK-2300 København S
Denmark
Telefon: +45 3296 8104
Fax: +45 3296 0742
Email: info@melcher-cph.dk
Web: www.melcher-cph.dk

Firmapræsentation
Melcher fremstiller smykker i guld og hvidguld med 
diamanter og andre stene, i eget design. Forlovelses- og 
vielsesringe i rød- og hvidguld med flere farvekombina-
tioner.

MIa pEtRa  54
Algade 37 
DK-9000 Aalborg 
Denmark 
Telefon: +45 9812 0980 
Fax: +45 9812 0987 
Email: info@miapetra.dk 
Web: www.miapetra.dk

Firmapræsentation
Mia Petra henvender sig til kvinder, der ønsker individu-
elle smykker. Håndværk, kvalitet og design er vores 
styrke, og glæden ved dagligt at arbejde med smukke 
materialer afspejles gennem hele kollektionen, som idag 
består af mere end 200 designs. Kollektionen kan ople-
ves på vores hjemmeside.

Mærker
Mia Petra 
Character
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poS4U / EpURa bv  50
Haderselvvej 42a 
DK-6200 Aabenraa 
Denmark 
Telefon: +45 7020 0256 
Email: info@pos4u.dk 
Web: www.pos4u.dk

Firmapræsentation
DiamondR er fleksibel og praktisk lagerstyringssoftware 
til Guldsmedsbranchen. Programmet er opdelt i modu-
ler: Kassen, Lagerstyring, Reparationer, Kunder, Indkøb, 
E-faktura og m.m. DiamondR har samarbejde med 
mange leverandører og tilbyder også webshop integra-
tion. DiamondR kan også nemt udlæse filer, som bruges 
til importering i bl.a. regnskabsprogrammer. Kom og 
besøg os i Vejle.

RabINovIch 7
Oktobervej 49 
DK-8210 Århus V 
Denmark 
Telefon: +45 8625 0805 
Fax: +45 8625 0855 
Email: rabinovich@rabinovich.dk 
Web: www.rabinovich.dk 

Firmapræsentation
RABINOVICH har udvidet sit kunstneriske univers med 
gyldne detaljer, dybt mørkeblå og sorte nuancer. 
Kollektionen fra det unge danske designhus er rig på de 
frit flydende former og levende farver, som har bragt 
RABINOVICH i front i den nye bølge af dansk design.

Agenter
HV-Trends, Tyskland, +31 2406-666779 
Trine Therkildsen, Norge, +45 28141805 
Vivi Pedersen, Sverige, +45 40362633 
Scandihoovians.com, USA, +1 8003530002 
D-sign Denemarken, Holland, +31 343432618
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RaNDERS SølvvaREfabRIK 33
RS Gold Collection
Fredensgade 1
DK-8900 Randers
Denmark
Telefon: +45 8642 5427
Email: randerssolv@guldsmed.dk
Web: www.randerssolv.dk

Firmapræsentation 
Alle vores produkter er håndlavede og består af ringe, 
vedhæng, ørestikker armringe, kædevarer, halsringe, 
slip seholder, slipsekæder, manchetknapper og serviet-
ringe. De kan alle leveres i sølv og 8, 14 og 18 karat 
guld, samt 14 og 18 karat hvidguld.
 I fem generationer og i over 150 år har Randers 
Sølvvarefabrik fremstillet sølv- og guldsmykker, kun i 
den bedste kvalitet.
 Sælger, Danmark: Hilmer Jensen, Norge: Børre 
Goplen, Sverige: Jens Astrup.
 Besøg os på Design Ure Smykker Messen stand 33, 
og se alle vores nyheder.

RoMENta a/S 71
Skovsgårdsvej 28
DK-9370 Hals
Denmark
Telefon: +45 9825 1600
Fax: +45 9825 2504
Email: Romenta@mail.dk
 
Vi forhandler:
• Condor urremme
• Metal urlænker
• Plast- og gummiremme
• Værktøj
• Brother prægemaskiner
• Casio plastremme
• Lommeurskæder
• Etuier til ure
• Guld urlænker
• Rowi Fixo-flex
• Scancom gavekort
• Sølv- og stålsmykker
• Håndlavede guldsmykker

37

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

• Attraktiv løsning
• Brugervenlig
• Opbygget i moduler, køb kun det du skal bruge
• Integration til dankort, C5, samt navision
• Samarbejder med leverandører om elektroniske vare- og 

fakturaoplysninger for større sikkerhed og lethed
• Nem integration fra systemet til bl.a. webshop
• Lagerstyring og POS system/kasseløsning i ét

Vi har i dag et stort antal guldsmede, der med stor glæde 
benytter DiamondR systemet. Evt. klik dig ind på vores 
hjemmeside for at finde en guldsmed i nærheden af dig.

Ring til os og få en uforpligtende demonstration!

           HUSK vi også tilbyder  
           overvågning og dankort!

Gør din hverdag lettere...
med branchens bedste software

Tlf. 70 200 256
www.pos4u.dk

DRÅbER StENKæDER fattEStEN 
StoRt UDvalG I DIaMaNtKæDER

Kontoret åbent hver anden mandag
Gothersgade 12, 1123 København K 

Ring tlf. 27110804 eller 75780805 og få udvalg tilsendt
Foretager også specialslibninger
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RUbEN SvaRt 29
Holbergsgade 18
DK-1057 København K
Denmark
Telefon: +45 3333 0416
Fax: +45 3333 8416
Email: ruben@svart.dk
Web: www.svart.dk
 
Firmapræsentation
Ruben Svart er et grossist værksted, som designer samt 
producere smykker. Ruben Svart sælger diamanter samt 
farvede diamanter, han råder og vejleder kunderne 
baseret på hans uddannelse som eksamineret diamant-
grader. Ruben Svart egen kollektion kan ses i diverse 
butikker rundt om i Danmark samt Norge.
 • Guld- & diamantsmykker i eget design
 • Løse diamanter

SaN – lINKS of joY 69
Skovstedvej 27
DK-8680 Ry
Denmark
Telefon: +45 8689 0099
Email: sandek@san-design.dk
Web: www.san-design.dk 

Firmapræsentation
Stålsmykker – sølv/guldsæt – kædevarer – læder/gummi 
og wirekæder.
 SAN (tidligere Sandek) har et stort udvalg i kvalitets-
armbåndskæder og vedhæng udført i rustfrit stål, kom-
bineret med stålwire-kulfibre-gummi og enkelte dessin 
med 18 karat guld. Gummi- og læderkæder i forskellige 
tykkelser, wire og halsringe i sterlingsølv. Sølv og guld-
sæt samt store kædesæt, som vi selv producerer/desig-
ner. Bemærk især vores populære Glashjerter i forskelli-
ge farver, „dekoreret“ med sterlingsølv.
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KOM OG OPLEV DE MANGE SPæNDENDE NYHEDER 

STAND 28
DRÅbER StENKæDER fattEStEN 

StoRt UDvalG af chaMpaGNE- 
& coGNac-faRvEDE DIaMaNtER 

Kontor i København, hveranden mandag: 
Gothersgade 12, 1123 Kbh K. Tlf 75 78 08 05 - 27 11 08 04



SIERSbøl 62
Løjtegaardsvej 107
DK-2770 Kastrup
Denmark
Telefon: +45 3250 9700
Fax: +45 3250 3393
Email: info@siersbol.dk
Web: www.siersbol.dk

Firmapræsentation 
Siersbøl har siden 1945 designet og produceret guld- og 
sølvsmykker i moderne og klassiske designs. Både design 
og produktion foregår i Danmark og stadig ud fra den 
filosofi, at alle skal have råd til at købe smykker i både 
guld og sølv. Siersbøls kollektion indeholder alt fra det 
klassiske sølvhjerte til den dyre brillantring.
 
Varemærker
- Afrodite
-    Venus
-    Svaneringe
-    Mix to fit
 
Repræsentant
Mette Melcher

 

S.M. blaSchKE 20
Rådhusstræde 2C
DK-4720 Præstø
Denmark
Telefon: +45 4030 3088
Email: blaschkeopaler@mail.dk

Produktprogram
Stort udvalg i australske boulder-, hvide- og krystalopa-
ler. Endvidere slibes og tilrettes opaler efter ønske.
 Ædelopalen er en sjælden ædelsten, der har en fasci-
nation som ingen anden smykkesten. I stigende omfang 
begejstrer denne strålende palet af farver. En opal giver 
guldsmeden en oplagt lejlighed til at skabe et smykke, 
der på alle måder er unikt. Kun i meget få lande findes 
der opaler, og størstedelen (ca. 93 procent) kommer fra 
Australien.
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SolSKov 73
Arresøvej 18
DK-8240 Risskov
Denmark
Telefon: +45 8610 3486
Fax: +45 8610 3489
Web: www.solskov.info
 
Firmapræsentation
Solskov producerer næsten alle kendte modeller inden-
for glatte og mønstrede forlovelsesringe.
 Derudover har vi et bredt program inden for alliance-
ringe, samt halvfabrikata til værkstederne.
 Besøg os på stand 73. 

SpEctacaRE a/S 24
Vesterballevej 5
DK-7000 Fredericica
Denmark
Telefon: +45 7026 6615
Fax: +45 7026 6614
Email: info@spectacare.com
Web: www.spectacare.com

Firmapræsentation
Spectacare udvikler unikke og innovative produkter til 
rengøring og vedligeholdelse af personlige genstande. 
Produkterne øger kundetilfredsheden og forbedrer 
butikkens indtjening.

StENfoRM 70
Hovedgaden 54
DK-8220 Brabrand
Denmark
Telefon: +45 7020 5270 
Fax: +45 7020 5277
Email: per@stenform.dk
Web: www.stenform.dk

Firmapræsentation
Vi er specialister i perler, låse og sten.

Mærker
On Wire: Ferskvandskulturperler på wire og mange 
åbenlige låse.
 CHOOOSE: Færdige klassiske perler i hvid, natur og 
peacock.
 By Nature: Eget design i hals, arm og øre-smykker.
 You Design: Lav selv din egen halskæde.
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StøvRING DESIGN  31
Mirabellevej 11 A-B 
DK-8900 Randers 
Denmark
Telefon: +45 8640 2744 
Fax: +45 8640 2735 
Email: info@stovringdesign.dk 
Web: www.stovringdesign.dk 

Læg vejen forbi standen og se vores flotte sortiment. Vi 
glæder os til at se Jer – på gensyn. 

Agenter 
Alex Støvring, Norge, +45 20233744 
Leif Brunnlieb Andersen, Sverige, +45 23613744 
Jesper Støvring, Danmark, +45 20462744 
Leif Brunnlieb Andersen, Danmark, +45 23613744 
Torben Støvring, Danmark, +45 20233744 

Mærker 
TS-Design 
Stovring design 
Smykker4you 
Støvring Design 

Produkter 
• Guld- og diamantsmykker 
o Armbånd/armringe 
o Fingerringe 
o Halskæder/halsringe 
o Kæder 
o Manchetknapper 
o Vedhæng 
o Øresmykker
• Halvfabrikata/Maskiner 
o Andet
• Perler & Sten 
• Smykker - Andre materialer 
o Forgyldte/forsølvede smykker 
o Stålsmykker
• Sølvsmykker med og uden sten 
o Armbånd/armringe 
o Fingerringe 
o Halskæder/halsringe 
o Manchetknapper 
o Vedhæng 
o Kæder 
o Øresmykker
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UNIKT FORHANDLER KONCEPT
på eksklusive vielsesringe og brillantsmykker

• I bliver 1 ud af kun 100 forhandlere i Danmark
• I får et fleksibelt udstillings- og ekspeditionssystem
• I forøger jeres avance med 10%
• I får en kollektion til 300.000 kr. for 0 kr. indenfor 3 år
•  I får løbende nye unikke designs  

på samme betingelser.

Vil I vide mere? Så kontakt os, og få en præsentation i jeres forretning.
Art of Jan Jørgensen ApS

Aabybro Centret 10 · 9440 Aabybro · Tlf.: 96 17 02 02 · Fax: 96 17 02 03
info@artof.dk · www.artof.dk · www.artof.dk/forhandler



SUSaNNE fRIIS bjøRNER apS 45
Kompagnistræde 11 1st
DK-1208 København K
Denmark
Telefon: +45 3333 0455
Email: sfb@sfb-aps.dk
Web: www.sfb-aps.dk

Firmapræsentation
Modesmykker i et stilsikkert skandinavisk design udført i 
ægte materialer er kendetegnet for Susanne Friis Bjørner 
Copen hagen. Smykkerne er lavet af sølv, forgyldt sølv 
og guld sammensat med ægte sten og perler i spæn-
dende farver som følger tidens trends. Stylisterne og 
modebladene har allerede taget dette brand til sig.

Produkter:
• Modesmykker designet af Susanne Friis Bjørner 

Copenhagen
• Perler, sten samt låse

SøGaaRD  74
Ole Rømers Gade 7 A
DK-8000 Århus C
Denmark
Telefon: +45 4098 6163

Mærker
Carré Copenhagen

th. øRUM apS  35 
Lilleringvej 14 
DK-8462 Harlev J, Denmark 
Telefon: +45 9785 0088 
Fax: +45 9784 0201 
Email: info@thorum.dk 
Web: www.thorum.dk

Mærker
Seits 
Dunlop 
Paolo Veneto

wIEhE SølvSMEDIE 18
Storegade 11 G
DK-6100 Haderslev, Denmark
Telefon: +45 7457 1874
Web: www.weihesmedie.dk

Firmapræsentation
Hos Weihe Sølvsmedie finder du originale håndværks-
fremstillede smykker i guld og sølv fra eget værksted. 
Vores design spænder fra vielsesringe over brocher til 
diamantsmykker, kirkesølv, firmagaver m.v.

YaNvaN collEctIoNS  16
v/Hein Silver Design
Strandvejen 154, 1.4 
DK-2920 Charlottenlund 
Denmark 
Telefon: +45 3190 3800 
Fax: +45 3963 4684 
Email: info@heinsilverdesign.dk 
Web: www.heinsilverdesign.dk

Firmapræsentation
YANVAN COLLECTIONS. Sølvsmykker mænd og kvinder 
bærer med stolthed og elegance. Nyt skandinavisk inspi-
reret appetitligt design. Kvalitetsforarbejdet sølv kombi-
neret med multikulørt naturgummi, farvestrålende sten 
og perler i art-noveau, art-deco og minimalistisk stil gør 
disse smykker unikke.

æDElMEtalKoNtRollEN 2
Park Alle 345
DK-2605 Brøndby, Denmark
Telefon: +45 4326 7000
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 RS
Randers Sølvvarefabrik

RS Gold Collection

Guldsmykker i dansk kvalitet med brillanter

Det er nu 5. generation og 155 år siden, at min familie startede virksomhed i  
guldsmedebranchen. Jeg vil gerne byde kunder og kommende kunder til en lille forfriskning 

og fremvisning af nyheder på Vejle-messen stand 33.

Indehaver
Guldsmed & Designer

Troels Tvenstrup

Randers Sølvvarefabrik – RS Gold Collection forhandles hos alle førende guldsmedeforretninger i Danmark, Norge og Sverige. www.randerssolv.dk

1853                         2008

Nr. 141630FB 14 kt 0,06 ct brillanter 
 Vejl. 5.300,-

Nr. 135030FB 14 kt 0,06 ct brillanter 
 Vejl. 5.700,-

Nr. 141530FB 14 kt 0,06 ct brillanter 
 Vejl. 6.700,-

Nr. 141730FB 14 kt 0,12 ct brillanter 
 Vejl. 7.100,-

Nr. 149038FB 14 kt 0,20 ct brillanter 
 Vejl. 14.000,-

Nr. 141330FB 14 kt 0,18 ct brillanter 
 Vejl. 10.200,-

Nr. 141430FB 14 kt 0,10 ct brillanter 
 Vejl. 7.100,-

Nr. 141438FB 14 kt 0,10 ct brillanter 
 Vejl. 9.500,-

Nr. 141443FB 14 kt 0,12 ct brillanter 
 Vejl. 6.800,-


