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Vis
hvor højt
du elsker

BAUME & MERCIER SPINNING DIAMOND LES CUBEURS
SIGNE NJUST RELIGIØS SYMBOLIK DECOR PANDORA LOVEPODS
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Nogen tror på Julemanden (som om!).
Hvad tror du på? (Ja, hvad tror du selv?)
Visdommen i den jødiske kabbalah.
Styrken i det kristne kors. Urkraften i Ulvekorset. Kvinders ret til selvbestemmelse
(nej, hør nu...).
Guldsmede har gennem tiderne troligt
udmøntet vores forskellige trosretninger og
behov for tilhørende symboler i konkrete
smykker. Kors, Davidstjerne, Halvmåne,
Anker, YinYang. Nogle af symbolerne får
med tiden en anden betydning. Thorshammeren Mjølner er næppe længere
udtryk for tro på Yggdrasil og Einhefnernes
tilbagevendende natlige festgilde i Valhalla.
Hvad betyder den så? Og er der virkelig så
mange kristne i Danmark, som antallet af
smykkekors antyder? Vores symbolikklummeskribent Gunna Egelund Hesselbjerg har
rettet søgelyset på et par religiøse symboler
og fremhæver ét med en mulig bred appel.

I disse tider – før det hele er på tilbud – er
der bud efter vores hjerter, vores smil og
vores pengepunge. Det er højtid, hvor
resten af året naturligt nok er lavtid. Det er
hjerternes fest – eller skulle det have været
mavernes fest?
Nuvel. Rik Vandborg har i hvert fald
noget tikkende nær ved hjertet. Ure nemlig. Han egne ure – Les Cubeurs. Han er
noget så ualmindeligt som dansk ophavsmand til schweiziske kvalitetsure på vej
frem. Nogle af hans kolleger fra Geneve er
Baume & Mercier, der er blandt verdens
ældste urhuse og til stadighed genopfinder
sig selv for at forblive i front. Spinning
Jewelry er aktuelle med kollektionen
Spinning Diamond, og Pandora har netop
lanceret en ny linie, LovePods. Nye danske
designernavne tæller Signe Njust samt
Kirstine Pepping og Kenneth Jørgensen fra
Decor Jewellery.

Men det var Jul og hjerter, vi kom fra. Da
min søn var tre år, sagde han: Sig, det er jul
nu, mor! Det var for så vidt godt nok, bortset fra, at vi var i midten af oktober. Smuk
er dog troen på, at lykkestunden med et
knips kan frembringes, fordi vi ønsker det.
Men kan den da ikke det?
Hvad handler gaver da om? Hvad handler kærlighed om? Hvad handler Jul om?
Var der ikke engang noget med et budskab
om håb og trøst? Det tomme kors siges at
symbolisere Jesu opstandelse – med andre
ord løftet om evigt liv. Men hvad skal vi ret
beset med evigt liv? Hvis ikke... hvis ikke vi
fylder noget værdifuldt i det? Hvad kunne
det være?
Hvis der kun skulle være ét bud for,
hvordan vi mennesker skal leve vores liv på
jorden, hvad skulle det bud så være?

Rigtig god mad og champagne! Og luft nu ud i stuerne bagefter ik’...
Henrik Westerlund & Christian Schmidt
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formsprog og
introducerer
samtidig en ny
og blødere stil
med lån fra

Pandora

naturen.

KÆRLIGHEDS
Af Christian Schmidt

Serien er i 18 karat guld.
Priserne er fra 1.175,- til 11.500,-.
Ringene er 3 og 4 mm.
Fra venstre:
Rød topas 2.800,Pavébrillanter 0,07 carat
w/vs 3.075,Ring med to sten 2.150,Ring med tre
diamanter 4.400,-

Præsenteret som en slags elverskud i
en eventyrlig skærsommernat – sådan skyder tre ringe op af en blomst på det officielle imagebillede for Pandoras nye
LovePods. Til trods for at det er to mænd,
nemlig Lee Antony Gray og Mads Trolle,
der er designere bag den nye kollektion, så
er den udtalt feminin med bløde organiske
former, lånt fra stængler og frøkapsler i
naturen.
Selv siger de to designere:
– Der har været en stærk tilbagevenden
til organiske former inden for design. Det
gav os lyst til at undersøge, hvor disse former og udtryk stammer fra, og vi endte
inaturens egen designdiversitet, for eksempel plantestrukturer, blomster og frøbælge,
fortæller Lee Antony Gray.
– Det glatte, delikate, flydende, smukke, naturlige formsprog, som man ser i for
eksempel frøbælge, gav os lyst til at lege
med mulighederne for at kombinere disse
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LovePods er skabt i 18 karat guld
med ædelsten som ametyst, sort
spinnel, citrin, brillant, peridot,
røgkvarts og topas. Serien er
designet af Mads Trolle og
Lee Antony Gray.

Mads Trolle og Lee Antony Gray har
været hos Pandora siden foråret 2007.
De har som designerteam tidligere haft
deres gang hos Ole Lynggaard og senest
hos Georg Jensen.

SKUD
Centralt i serien er de farvede ædelsten,
der kan matches på kryds og tværs. De
rundede kanter gør det muligt at samle
flere ringe til ét smykke på en finger.

Kæde med brillanter 0,15 carat w/vs
9.100,-

Pavébrillanter
0,37 carat w/vs
11.500,-

R
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Ring med 6 sten, fx pink topas
og sort spinnel 3.600,Ringene fås også med 8 sten
fra 3.850,- til 8.450,- afhængig
af antal brillanter

D
E
S
I
G
N

U
R

Kæde med pink topas,
sort spinnel, rød topas,
røgkvarts og ametyst 6.350,-

E

S
M
Y
K
K
E
R

Stor ring 5.800,Med brillanter 0,12 carat w/vs 7.350,Pavésat 0,19 carat w/vs 6.200,-

former og fortolke dem, så de kunne bruges i arbejdet med smykker.
Nye kombinationsringe
I bedste Pandorastil er der i den nye kollektions ringe mulighed for – ligesom med
Pandoras charmsarmbånd – at sammensætte flere ringe på sammen finger og
skabe sit eget smykke. Ringene er 3 og 4
mm brede og de rundede fatninger med
sten i et stort antal af klare flotte farver,
smyger sig fint om hinanden. Her er klare
diamanter, lilla ametyster, røde topaser og
sorte røgkvarts. Selv er de to designere
enige om, at den nye kollektions største
styrke er dens ægthed i materialer, design
og kvalitet.
– Tidligere kunne et billigt smykke godt
se billigt ud. I dag er der behov for, at også
medium prissatte smykker er produceret på
en måde, så de stadig er smukke, smagfulde og udtryk for godt design, siger Mads
Trolle.
Og Peter Rantzau, Pandoras markedschef supplerer:
– Udgangspunktet for alle vores smykker er, at vi arbejder i ædelmetaller med til
demokratiske priser. Man har traditionelt
ikke kunnet få ægte smykker i det prislag,
som LovePods repræsenterer. Men vores
designere har været eminente til at udnytte mulighederne inden for rammerne og
samtidig tilføre serien en designværdi, der
ikke kan gøres op i penge!
– Love Pods signalerer den simple og
rene skøbhed, som man finder den i naturen. Love Pods er naturlige og ægte, og
kollektionen repræsenterer et klassisk,
feminint og harmonisk udtryk, slutter Mads
Trolle og Lee Antony Gray.
www.pandora.dk

Øreringe 3 mm med
orange topas 1.800,Fås også 4 mm og
med kæder i
forskellige længder.

4 mm ring med
peridot 2.800,-

Dana Ure . Tlf. 7565 4300 . www.festina.dk

Les Cubeurs

DANSKER BAG
SCHWEIZERURE
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Det er ikke

hver dag, at en dansker
starter et urfirma – og da slet ikke i Geneve
i Schweiz. Rik Vandborg skilter heller ikke
meget med sit eget oprindelsesland. Fokus
er på urene, deres kvalitet og firmaet – og
her står der bogstavelig talt Geneve henover det hele med store bogstaver.
Vi mødte ham ind imellem messer, handelsrejser og nye designplaner for en snak
om firmaet Les Cubeurs og om, hvordan
det er at blande sig med de store urfirmaer
på det internationale urmarked.
Rik Vandborg er tydeligvis stolt af sit
livsværk og bærer med international klasse
elegant sine mange forskellige kasketter i
firmaet. Således balancerer han med selvbevidst humor mellem at være den passionerede igangsætter, den kreative idémager
og den drevne sægler.
En trillebør og en firkant
Allerførst: Les Cubeurs – hvordan udtaler
man det?
– Ja, det har jeg en god måde at huske

på, ler Rik Vandborg. Jeg var engang oppe
og præsentere urene for en forhandler i
Jylland, og alle i forretningen deltog meget
engageret. Også en elev, som ellers havde
holdt sig lidt i baggrunden, men pludselig
spurgte: Hvordan siger du egentlig det der
navn? Les Cubeurs, svarer jeg, hvortil eleven siger: Nåeh! Le Cu-trille-bør. Ja, så kan
jeg også sige det!
Les Cubeurs betyder en firkant og hentyder til et kendetegn ved Rik Vandborgs
design – urene er alle firkantede.
Hvornår startede firmaet?
– Jeg startede i 2000 i Geneve. Men
udviklingen af de første modeller startede
allerede et par år før. Jeg husker, at vi konstant lavede dem om, for det var helt afgørende for mig at komme på markedet med
et superkvalitetsur, som ikke bare er lækkert og smukt at kikke på men også tydeligvis er kvalitet, når man får det i hånden
og har det på.
– Det synes jeg faktisk lykkedes ganske
godt, smiler Rik Vandborg. Men det var

faktisk ikke så let, som man måske skulle
tro, for jeg er fuldstændig sindssyg omkring kvaliteten af vores ure. Det er noget,
jeg sætter en meget stor ære i. Jeg plejer at
sige til folk, at hvis de kan ridse urglasset
på normalvis på et Les Cubeurs ur, ja så får
de et nyt ur. Det kan selvfølgelig ikke lade
sig gøre, for vi bruger de bedste og dyreste
safirglas, som findes på marked.
Et internationalt brand
Hvad var dit ønske med at lave dit eget
urmærke?
– Mit mål var at skabe et internationalt
brand af ure, som kan tåle sammenligning
med de bedste. Det er også derfor, jeg
valgte at starte firmaet og produktionen i
Geneve, som jo er urets højborg. Her laves
verdens bedste ure i en kvalitet helt uden
sammenligning med resten af verden.
– Desværre kan man ikke altid regne
med at et ur er produceret i Schweiz blot
fordi, der står Swiss Made på det. Rigtig
mange ure lavet i Kina bliver også påtrykt

Les Cubeurs lyder måske ikke
ligefrem dansk, men faktisk
er det en pæredansker
– Rik Vandborg – der både er
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Jeg kan næsten blive
barnligt glad, når vi
skal til at lancere
en ny kollektion.
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Swiss Made, men de kan jo overhoved ikke
leve op til de kvalitetsforventninger, som
folk retteligen har til ure, som virkelig er
lavet i Schweiz. Der er derfor, vi også skriver Geneve på urskiven og andre steder i
vores ure. Vi følger gamle schweiziske
håndværksmæssige traditioner for produktion og kvalitet, og den kan tydeligt ses og
mærkes på urene.
Du designer selv urene?
– Ja, jeg har selv designet vores ure.
Målet var fra starten at skabe et design,
som er helt vores eget. Og man kommer
altså temmelig langt med almindelig god
smag, ler Rik Vandborg.
– Et godt design er vigtigt. Men hvad er
et godt design? Hos Les Cubeurs har det
altid været vigtigt for os, at vores ure, ud
over at have en superkvalitet, også var let
kendelige og tro mod vores egen designlinje. Det er jo ikke modeure vi laver, men
moderne ure, der skal kunne leve længe.
– Godt design handler også om funktionalitet. For eksempel kan alle Les Cubeurs
ure skiftes fra lænke til rem og vise versa.
Det betyder, at man kan gå til sin urmager
og købe en ny rem eller lænke og gå derfra med et nærmest nyt Les Cubeurs ur.
– Hos Les Cubeurs lytter vi meget til

vores forhandlere. De har ofte fingeren på
pulsen og ved, hvad kunderne ønsker i de
enkelte lande.
– Og så skal det være nemt at se, hvad
klokken er. For mennesker i alle aldre – se
det er godt design!
Rubinen og den sorte safir
Hvem producerer værkerne?
– Vi samarbejder med ETA, Rondo og
ISA. Det kommer lidt an på, om det er værker til vores helt klassiske kollektion som
Je Suis Femme og Côtes de Genève eller
vores helt nye kollektion De la Suisse, som
er større og kraftigere ure, og hvor herreurene alle er chronographer. De la Suisse
har iøvrigt solgt rigtig godt også i

Danmark, tilføjer Rik Vandborg med et
glimt i øjet.
– I det hele taget bruger vi kun de bedste materialer i vores ure; værker, safirglas,
legeringer, lænker og remme og så videre.
Selv vores trææsker, som urene leveres i, er
med garanti markedets flotteste. Ifølge
kunderne! Men det må jeg indrømme, at
jeg også selv syntes.
Et af jeres kendetegn er signaturrubinen i kronen og på skiven?
– Faktisk har vi valgt at sætte en sort
safir i vores nye kollektion De la Suisse. Og
kun på kronen, så mere signatur er rubinen
altså heller ikke. Men det har været en god
måde for os på de mere elegante modeller
at udskille os fra andre producenter, og

Det er ikke modeure,
vi laver, men moderne ure,
der skal kunne leve længe.

dermed opnå let genkendelighed på Les
Cubeurs ure.
Hvilke andre designkendetegn er der?
– Du mener, ud over at alle vores ure er
firkantede? ler Rik Vandborg. Som jeg
sagde før, så er godt design og god kvalitet
altafgørende for Les Cubeurs. Men det er
også vigtigt at være tro over for sin designlinje. Rolex og Cartier er for eksempel ure
med designs, som er letgenkendelige,
hvorimod – ifølge min mening – et mærke
som Patek Philippe har spredt sig for meget
og er ikke genkendeligt på samme måde,
som de to andre og Les Cubeurs ure – selvom det enkelt set naturligvis er flotte ure,
de laver.
Hvad er firmaets milepæle?
– Det er ikke noget, vi opererer med
som sådan med. Jeg er glad og stolt hver
gang, vi præsenterer nye modeller, og de
bliver godt modtaget. For mig er det mere
vigtigt, at vi leverer kvalitet, og at kunderne er glade for vores ure.
Nationalitet
Er det et schweizisk eller et dansk urmærke?
– Hm... Jeg er dansker, urene er schweiziske, og firmaet ligger i Geneve, men vi

står selv for distributionen i Danmark, hvis det er det, du spørger
om? Jeg har dog ikke boet selv i Danmark de sidste sytten år, men
synes, det er fantastisk at køre rundt i Danmark og elsker at
komme rundt til vores forhandlere, når tiden byder sig. Danmark
om sommeren er simpelthen det bedste land i verden! Tro mig, for
jeg har rejst i mere end halvtreds lande – men Danmark om sommeren kan ikke slås!
Firmaet i Schweiz
Hvor mange medarbejdere er i?
– I Schweiz er vi syv på kontoret og to på lageret. Desuden er
jeg i øjeblikket ved at udvide vores organisation i Tyskland for at
styrke vores position på det tyske marked og har valgt selv at flyttet dertil for ganske nyligt – også for at komme nærmere på
Danmark, familie og vores forhandlere her.
Hvad koster et Les Cubeurs ur?
– Vores ure i Danmark ligger fra 3.600 til 10.000. Det er faktisk
ikke så dyrt for et ur i den kvalitet og med den unikke finish, som
vores ure præsenterer.
Hvordan er urene blevet modtaget?
– I dag ligger vi vel i halvtreds butikker rundt omkring Danmark,
så jeg synes, vi er blevet godt modtaget. Vores måde at arbejde
med forhandlere er anderledes end den, som mange af vores kollegaer i branchen arbejder på. Hos Les Cubeurs kører vi en meget
stram og ordholden linje over for forhandlerne, forstået på den
måde, at det aldrig har været meningen at Les Cubeurs skulle ligge
i alle butikker i en by. Én forhandler per by er vores generelle retningslinje. En stor by som København eller Århus kan selvfølgelig
godt bære flere, såfremt butikkerne ikke ligger for tæt, men vi venter gerne på at komme ind i de forretninger, som vi vurderer er de
rigtige for vores kunder. Hvis du vil drive en god og seriøs forretning er ordholdenhed og god service over for forhandlere og forbrugerne et must.
Personlige spørgsmål...
Hvem er Rik Vandborg?
Rik Vandborg slår en latter op.
– Ja, det var da noget af et spørgsmål! Jeg er oprindeligt fra
Østerbro i København og senere Hellerup. Men de sidste mange år
har jeg tilbragt det meste af tiden i Geneve, New York, London og
fjernøsten i lande som Thailand, Hong Kong og Singapore. Jeg har
rejst utroligt meget, men må indrømme at jeg efterhånden er blevet træt af at bo i en kuffert og nyder nu at være mere hjemme hos
mig selv med lidt god mad og et glas vin. Jeg holder meget af at
lave mad, men er fuldstændig uegnet til opvask!
– Jeg har lavet ure siden cirka 2000. Før den tid arbejdede jeg
med handel som commodity brooker, men det er efterhånden lang
tid siden… Jeg har altid været vild med ure. Jeg kan næsten blive
barnligt glad, når vi skal til at lancere en ny kollektion. Men også
gal, hvis vi bliver sammenlignet med andre urmærker, som ikke når
os til sokkeholderne på design og kvalitet. Jeg er nok lidt af en
urtosse og sætter en stor ære i de ure, vi laver.
Hvilke mærker vil du gerne sammenlignes med?
Vores kvalitet kan vel sammenlignes med Gucci, Tissot eller
Maurice Lacroix.
Til slut: Hvordan med fremtiden?
– Ja, jeg er single for tiden, hvis det skulle være interessant for
nogen – nåeh, det var med urene, du mente? Ja, vi skal jo med på
Design Ure Smykker Messen i Vejle her til marts næste år, desuden
er der Basselworld og en anden messe i Hamborg. Men i øjeblikket
handler det kun om julehandelen for os.
– Vores planer for fremtiden vil jeg ikke afsløre nu, smiler Rik
Vandborg og afslutter dermed interviewet i fin stil i rollen som den
ansvarsbevidste virksomhedsleder for et ungt spændende urmærke, det nok er værd at følge i fremtiden.
www.lescubeurs.com

Fitnesstræning på
motionscykel med musik
– for diamanter...
Sådan kunne Spinning
Diamond undersættes.
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Guldsmed Lina Mørk er chefdesigner
hos Spinning Jewelry.

Blomst på kugler
og stjerne på glat
ring.

sig, for det bliver ingen sag at klare julegaverne i år, ler Lina Mørk. Hun er guldsmed
og chefdesigner hos Spinning Jewelry og i
samarbejde med designer Henrik Jul har
hun netop lanceret firmaets nye kollektion
Spinning Diamond.
Som navnet antyder, har serien fokus på
diamanter og udgør dermed et – måske
længe savnet? – luksuriøst bidrag til de
allerede populære samleringe.
– Prisen er 499 kroner per ring, og dermed er det muligt for alle piger at få det
lille ekstra, som en diamant er, smiler Lina
Mørk.
Serien er på ti smukke ringe i rhodineret

sterlingsølv alle med diamanter på 0,03
carat. Konceptet er gennemtænkt med
pudseklud, smykkeæske og diamantcertifikat, der verificerer, at stenene kommer fra
non-conflict-resources.
Et spørgsmål om stil
– Vores ønske er at give alle mulighed for
at fremhæve og underbygge sin egen personlige stil gennem unikke smykker. Med
Spinning Jewelry kan man selv designe og
redesigne både ringe, halskæder, armbånd
og øreringe efter de nyeste trends, humør,
personlighed eller anledning, fortæller Lina
Mørk.
– Det, der adskiller Spinning Jewelry fra

Tredje ring har en propel.
Herunder er hjerte,
ottetakket stjerne og skåle
samlet under navnet
A Girls Best Friend til 1.500,-
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En velkendt situation i mange
smykkebutikker: To veninder over
Spinning Jewelry samlebordet...

Kollektionen består af ti forskellige rhodinerede sølvringe, alle med diamanter på 0,03 carat.
Spinning Diamond kan kombineres med alle de eksisterende ringe fra Spinning Jewelry og giver
dermed utallige muligheder for at designe sin helt egen unikke diamantring. Til højre er propel
og hjerte på kugler kombineret med guldring under navnet My Experience. Samlet pris 1.497,-

Blomst og stjerne
med guldring som
Expectations .
Samlet 1.497,-
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andre saml-selv-smykker er, at vi netop
arbejder ud fra den forståelse, at stil er en
subjektiv størrelse. Vi prøver ikke at designe mange smykker i én bestemt stil, men
derimod få i mange forskellige stilarter. Så
kan kvinder selv designe deres smykker.
Det, selv at kunne stå i butikken og sammensætte ringene, er en bærende del af
konceptet.
– En anden ting er, at vi har gennemført
saml-selv-konceptet hundrede procent til
at omfatte både halskæder, ringe, armbånd og øreringe. Man kan smykke sig selv
fuldt ud med Spinning Jewelry og stadig
skabe helt igennem sit eget design og sin
egen stil.
Alle Spinning Jewelry smykker er fremstillet i sterlingsølv eller 8 karat guld med
detaljer i enten sten, perler eller 14 karat
guld.
– Vi eksperimenterer dagligt med nye
overflader, farver og former, og kollektionen suppleres to gange årligt med nye
designs. I dag består den af mere end 100
unikke ringe, over 90 forskellige vedhæng
til halskæder og armbånd samt endnu flere
til øreringe, der alle kan kombineres i utallige variationer.

S

Idéen til Spinning
Bag Spinning Jewelry står en kreativ duo
bestående af guldsmed og designer Lina
Mørk og iværksætter Hans Henrik
Nygaard. De to har arbejdet sammen i
mere end ti år og har blandt andet lanceret
flere smykkekollektioner under navnet
Unika Design – et firma, Hans Henrik
Nygaard startede for over tyve år siden i en
beskeden kælder i Århus, og som i dag
udgør fundamentet for Spinning Jewelry.
Lina Mørk har boet mange år i Italien,
hvor hun er uddannet guldsmed. Og italiensk smykkekunst er da også en af hendes
store inspirationskilder. Derudover lader
hun sig også gerne inspirere af tidens form
og farver, hvad enten de optræder i modebilledet, hverdagen eller i naturen, om det
så blot er omridset af et simpelt skybillede.
– Drivkraften for os er at lave smykker
med kant, personlighed og et strejf af
humor. Vi prøver konstant idéer af på hin-
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Always On My Mind
hedder ringen, samlet
af stjerne og blomst
med guldring.
Samlet 1.497,-

anden, udvikler, forandrer og afprøver
materialer, formsprog og modeller.
Spinning Jewelry udsprang af en konceptidé, Lina Mørk længe havde gået og
leget med. I sommeren 2003 tog hun tyren
ved hornene, satte sig ned og afprøvede
konceptet ved af forme ti små ringe, hver
udstyret med enten en lille blomst, et hjerte, en stjerne eller en smuk sten. Da ringene var færdige, var Lina Mørk ikke et øjeblik i tvivl – Spinning Jewelry var født!
De første tre år af Spinning Jewelrys liv
blev design-selv-smykkerne lanceret som
en separat kollektion under Unika Design,
der fortsatte med traditionelle smykkekollektioner.
– Men da Spinning Jewelry hurtigt fik
luft under vingerne, besluttede vi, at det
var tid til forandring, fortæller iværksætter
Hans Henrik Nygaard.
For at skabe en kontinuitet i brandet
opgav firmaet i efteråret 2007 helt navnet
Unika Design. I stedet lancerede man de
traditionelle sølvsmykker under navnet
Spinning Deluxe, der i dag udgør en produktlinje inden for Spinning Jewelry.
I dag forhandles Spinning Jewelry i
omkring 300 butikker i Danmark foruden i
Norge, Sverige, Holland, Belgien, Tyskland,
Australien og New Zealand.
Fra mood til smykke
Alt design og idéudvikling foregår i Danmark, mens smykkerne er håndlavet af producenter i Østen.
– Designprocessen starter med, at vi
laver moodboards, som bliver vores idegrundlag og inspirationskilde, fortæller
Lina Mørk.
– Vi finder vores inspiration og materialer mange forskellig steder fra, blandt
andet kigger vi på møbler, arkitektur, mønstre, tidens farver, årstiderne, naturen, stilarter, trends og tendenser. Vi fokuserer på
detaljen i omverdens objekter – her ligger
en uudtømmelig inspirationskilde ventende
på at bliver forvandlet til smykker!
Bagefter tegnes og skitseres modellerne
i hånden, og idéer og tanker diskuteres og
afprøves endnu engang. De bedste ideer
bliver derefter tegnet på computeren, hvor
de kan vendes og drejes og alt endnu er
åbent til diskussion.
– Hvilke farver tror vi på til emaljer, hvilke sten og perler skal bruges,
og hvilke overflader eller strukturer
kunne være spændende. Ikke
mindre end sytten forskellige
processer må hver enkelt
Spinning Jewelry ring gennemgå, før den er klar til salg.
Kvalitet og holdbarhed er alfa
og omega for os. Derfor overværer og godkender jeg altid personligt prøveproduktionerne, inden de
egentlige produktioner sættes i gang,
slutter chefdesigner Lina Mørk.
www.spinningjewelry.dk

Gør din
hverdag lettere...
– Med branchens foretrukne software

Ring til os for
en uforpligtende
demonstration!

• 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

HUSK vi
også tilbyder
overvågning
og dankort!

Tlf. 70 200 256

|

www.pos4u.dk

Et stort antal guldsmede benytter allerede DiamondR systemet med stor
glæde. Klik ind på vores hjemmeside og find en guldsmed i nærheden af dig.

Poulsen & Østberg
B U T I K S I N D R E T N I N G

A U R Y
Udstillingssystem
bestående af fritstående
søjler 40 x 40 cm,
i 3 højder: 77 cm,
142 cm, 216 cm.
Bestykkes med hylder i
finéret MDF-plade eller
glas. Fleksibelt og nemt
at arbejde med.
Leveres lakeret i lys grå
eller finéret i kirsebær
og lys eg, andre farver
mod tillæg.

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

Velegnet til forretning,
showroom, messer og
lignende.

Fåborgvej 90, 5762 V.Skerninge, Telefon 62 24 42 10
www.tp-butik.dk
kontakt@tp-butik.dk

GODT NYT
Pris fra 2.000,- inklusiv
gravering af fire budskaber
efter eget valg blandt
»De 72 Navne for Gud«.

»Forstærker
energien af den
rå diamant«
20
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KABBALAH
Kabbalaharmbåndene
er fra guldsmedeparret
Reuven og Irina Ohana og er
af læder med en rå diamant fra
1 til 5 carat.
– Kabbalah betyder at modtage, og det menes at være
verdens ældste visdom. Kabbalah er nøglen til universets

»Beskyttelse
med det
onde øje«

hemmeligheder og nøglen til
hjertets og sjælens mysterier.
Kabbalah bringer klarhed, for-

ståelse og frihed til menneskers
liv, forklarer Reuven Ohana.
Indgraveringerne er »De 72

Navne for
Gud«, som er
72 grupper af tre hebræiske
bogstaver , som repræsenterer
forbindelsen mellem det spirituelle og den materialistiske
verden. Forklaringerne kan ses
på www.ohana-guldsmed.dk

NYHED FRA FLEMMING BO HANSEN
I slutningen af 1980erne designede Flemming Bo Hansen et af de mest enkle og
smukke digitalure, verden har set. også
navnet var helt enkelt: Watch.
Watch adskilte sig markant fra andre
digitalure på markedet og hævede digitaluret op på et æstetisk niveau på linie med
det bedste inden for moderne design.
Meget passende har Watch da også haft
sin faste plads i den permanente udstilling
på Museum of Modern Art i New York lige
siden 1990.
Her ligger uret på attende år og retfær-

diggør for hver dag den finurlige dobbeltbundede betydning af sit navn.
Den perfekte lænke
Dette stringente designs mantra synes
umulig at videreudvikle. Men Flemming Bo
Hansen er en designer, der trives med
udfordringer – også dem, han sætter sig
selv. Han har derfor nu designet den perfekte lænke til det perfekte ur. Resultatet
hedder Watch Bracelet.
Lænken til Watch minder mere om et
armbånd end en urlænke. Det skyldes den

kraftige konstruktion, der ligger i direkte
forlængelse af urets kasse, og dermed forstærker det oprindelige puritanske design.
Samtidig sidder uret ualmindelig godt på
armen og glider ikke rundt og sætter sig på
underarmen, hvis lænken foretrækkes løs.
Og så giver den nyudviklede lænke ejeren en ekstra bonus, idet Watch Bracelet
faktisk kan benyttes som bordur. Lænkens
konstruktion gør, at uret kan stå selv og
dermed udvide sit repertoire. Displayet på
uret er stort og let af aflæse selv på en halv
meters afstand.

Den prisbelønnede designer
Flemming Bo Hansens WATCH
har siden 1990 været permanent
udstillet på Museum of Modern
Art i New York.

WATCH er udstyret med unikt
Rosendahlproduceret værk, hvilket
er en sjælden bedrift på markedet
af quartzure i dag. Det var
nødvendigt for at imødekomme
Flemmings Bo Hansens – og
Rosendahls – ultimative krav til
simplicitet. Simpliciteten er
yderligere forstærket ved, at tiden
stilles via to forsænkede knapper
på urets bagkasse – en til timer,
en til minutter. Knappernes
diskrete position
forstyrres således
ikke det gyldne
snits ophøjede
ro!

Dameur 3.850,Herreur 3.950,-
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GI’ HENDE NOGET
AT HA’ DET I
Man skulle
måske ikke tro
det, men en
kvinde kan faktisk
nå et mætningspunkt, hvad angår
smykker... men
naturligivs kun hvis
det skyldes, at hun
simpelthen ikke har
et ordentligt sted
at gøre af dem.
Og hér tæller
hendes krop
altså ikke
med, de
herrer!

Overvej hellere
at give hende
dét, hun har
brug for!
Firmaet JJDK
har et
sprængfyldt

Som modellen
viser behøver man
slet ikke have
smykker på med
Etienne i hånden.
1.199,95
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Magic Hour
har tre
positioner.
Uret fås til
omkring
141.000,-.
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En ung studerende henvendte
sig til Piaget med en idé. Ifølge
hende var Piaget det første
valg, fordi firmaet er kendt for
at gå sine egne vegne. Hendes
idé var et ur, hvor kransen kan
drejes, mens skiven og urkassen forbliver uberørt. Først
morede man sig hos Piaget
over idéen, men snart indså
man, hvor genial den var. I dag
er pigen ansat hos Piaget og
uret – Magic Hour – er firmaets
bedst sælgende damemodel.

katalog af
smykkeskrin
til enhver
smykkesamling
og smag.

Den kinesiske skuespille
Maggie Cheung er ambassadør for Piaget. Her viser hun
Magic Hour samt et par
Limelight øreringe.

Siena – højrødt,
lækkert rejseskrin
til 379,95

Piagets har til huse i
La Côte-aux-Fées i
Jurabjergene i Schweiz
– hvis nogen skulle ligge
inde med en god idé...
Hjerteformet
romantik.
La Nouvelle
til 99,95

Augustus er flagskibet i JJDKs kollektion
og en veritabel skattekiste at bære rundt
på. Den måler 40x21x26 – bemærk, der
skal to hænder til. Pris 1.899,95

Naturligvis hedder denne ildrøde
smykkepung Molly. Fås også sølv og
sort. Pris 129,95

U

NATURBLADE
Fra Denise Højklint. Alle blade er håndplukkede og kommer
gennem en eksklusiv behandling, der omfatter
præservering, tørring, pensling og afslutningsvis
belægges de med 24 karat
guld, 925 sterling sølv
eller kobber.
– Ikke to blade er ens,
da det er naturens
værk, og det sikrer dig
et unikt og eksklusivt
smykke, fortæller Denise
Højklint. Her er det ahorn
og bomuld. Priser fra 249,-
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GODT NYT
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Fire. 18 karat guld
i sølv med rubin.
3.500,- eks
gummrem

BILLIG & SEXET
PISKEN VINDER

I
G

Guldsmed Bodil Binner designede Mademoiselle Sade af sorte
Tahitiperler og ægte blondt kvindehår til den skandinaviske runde
af det internationalt anerkendte Tahitian Pearl Trophy. Her vandt
hun førstepræmie i sommers, og derfor gik hendes eksklusive pisk
videre til den internationale konkurrence, som netop er blevet
afholdt. Her opnåede Bodil Binner som den første skandinaviske
guldsmed nogensinde en andenpræmie i den eftertragtede dyst i
kategorien Special Prize. I alt var 30 lande repræsenteret.
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Selv om Franco Moschino er
død, fortsætter hans firma med
at skabe både dybt originale og
til tider nærmest rebelske ure.
Lets be sexy
1.295,-
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Fire. 18 karat guld
i sølv med rubin.
6.200,-

E
R

Bodil Binner har fået
forespørgsler på at fremstille
pisken med flere forskellige
farver hår. Ifølge den danske
jury stammer håret fra en
jomfru – Bodil Binner selv er
mere forsigtig med at love noget...
men prisen er da i hvert fald
omkring de 300.000. Men så
får man også 81 store flotte
Tahitiperler med i hånden.

KÆRLIGHEDSARMBÅND

Fire. 18 karat guld
i sølv med rubin.
4.500,-

VARME I
EN KOLD TID
Michael Weihe har designet denne fyrrige herreserie bestående af ring,
vedhæng og manchetknapper. Kender
man en vædder, en
løve eller en person
af et andet ildtegn er
Fire oplagt...

– Armbåndene symboliserer glæden og kærligheden, til hinanden
og til livet. Ligesom de faktorer er forskellige for hvert enkelt individ, er der heller ikke to armbånd, der er ens, fortæller Denise
Højklint fra Århus, der er ophavskvinde til de farverige smykker.
Fælles for alle kærlighedsarmbånd er dog hjerter, der går igen,
forenet med enten glade farver, elegante dushede perler og ædelsten eller mere rå, der primært består af sort, grå og guld eller sølv.
Der er mulighed for at designe sit eget personlige kærlighedsarmbånd og selv vælge sten, perler, pynt.

En af serierne hedder Cheap &
Chiq – tarvelig og smart – hvorfra uret Lets be sexy til fulde
lever op til navnet. Som rigtig
dulle kan man „spejle“ sig i
urskiven, lægge den medfølgende læbestift og granske
tidens ubønhørlige gang samtidigt.

Kærlighedsarmbånd
koster 499,-

PERLEMOR
Smykkekunstner Mari Keto
har begået dette portræt af
vores egen majestæt under titlen Mother of Pearls. Det pixelerede billede er skabt af et utal
små farvede akrylbrocher.

GODT NYT

GODT NYT

SMYKKELÅS
Oval Gem hedder den smukke og enkle klemmelås fra LEAdesign.
Fås med cabuchonsleben sten efter valg. Klemmerne går det nemt
at skifte mellem forskellige kæder, fx læder- og stenkæder. Her er
det en lås med aquamarin til 1.350,-

HJERTE I HJERTE

Tom Blicher har skabt dette
enkle men effektfulde hjerte,
der er fuld af hjerter. 14
karat med en 0,03 carat w/vs
brillant. Pris 3.950,-

SKOVBÆR
Håndlavede skovbærvedhæng fra Mo Christianshavn. Fås i et utal
af variationer. Fra sølv til 18 karat guld, med sten eller perler og
med eller uden diamanter. Priser fra 1.200,-.
Fra venstre i 18 karat guld med blå Topas 3,700, med Røgkvarts og brun
brillant 2.500, med Ametyst 2.200, med Vesuvian 2.200 og i sterling sølv
med Røgkvarts 1.200,-

Louis Vuitton
Lanternecharm i
guld og rød lak.
18.000,-

26

Toftegaard
Vedhæng fra
smykkeserien
Joy i 14 karat.
6.000,uden kæde
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Toftegaard
Joy ørestikker
i 14 karat. 7.400,-
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Carré
Keep Sakes.
18 karat med
prassiolit.
3.200,-
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Locman
Tremila
Rustfrit stål og titanium med
skive af carbon fiber og
gummirem. Fra 3.098,-

R

Carré
Keep Sakes.
18 karat guldring
med 5 carat
pæreformet
prassiolit i
byzantinsk
fatning.
3.000,-

LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Per Borup Design
Sweet Heart: Ringe i to
størrelser til priser fra
6.525,- til 28.500,- i
rød- eller hvidguld
med eller uden
brillanter. Fås også
som alliancering i 14
karat rødguld med
0,45 carat brilanter til
27.500,Design Karin Borup.
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Gaveidéer for den seriøse...
Samlet af Design Ure Smykker.
Foto Iben Bølling Haufmann mfl.

Nuran
14 karat ringe i
rød- eller hvidguld
med farvede sten –
safirer, smaragder,
turmaliner, rubiner,
peridot – eller
w/vs brillanter.
Pris fra 8.900,-
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Ruben Svart
Reflection Copenhagen
Rødt læderarmbånd med
0,15 tw/vvs i 14 karat
guld. 12.900,-
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Mitos
Forgyldt armbånd med
stencharms i ametyst,
røgkvarts, praziolit og
bjergkrystal. 1.850,-

LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Louis Vuitton
Tambour Bijou Charm:
Guld og diamanter til
33.000,-

Støvring Design
14 karat rød- og
hvidguldshjerter
med 0,09 w/si
brillanter. 3.950,-

Locman
Tremila Choco: Kasse
i rosafarvet guld med
brillanter på skiven. 7.625,28
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Viventy
Ørehænger med
cubic zirconia.
1.080,-
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Breil Milano
Eros dameur med rosa
guldbelægning. 2.295,-

R

Breil Milano
Eros: Dameur med
Swarovskibesætning.
Lænke af flettede led.
2.495,-

Alpina
Fejrer 125 års jubilæum med dette
Regulator Manufacture, 46 mm, 18 karat
roseguldkrans og gummirem.
Priser fra 24.295,-

Levi’s
Oversize digitalur
i rustfrit stål og
gummi. 1.099,-

Heiring
3 armringe i sølv
med kløver, hjerte
og stjerne. 895,-

LÆSERSERVICE:

SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Stenform
Sølvforgyldt halskæde
med stjerne og grøn
ametystdråbe. 795,-

Guld & Sølv Design
8 karat 875,14 karat 1.325,-

Stenform
Sølvforgyldte
ørehængere med
stjerner. 235,-
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D&G
Check: Guldfarvet
lænkeur med
integreret kasse.
1.695,-

Moschino
Time for fashion:
Kvadratisk logour
med quiltet læderrem. 1.395,-
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Michael Kors
Blandt 50 modeller
til ham og hende,
her et herrerur til
2.195,-

R
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Støvring Design
14 karat
guldvedhæng
1.425,-
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Moschino
Let’s love: Ovalt
dameur med similibesætning og guldbelagt hjertemotiv
1.995,-

Susanne Friis
Bjørner
Bøjleøreringe i
forgyldt sølv med
grøn phrenit.
385,-

Støvring Design
14 karat øreringe
2.450,-

Christina Design
London
Herremodel med 11
top wesselton/vvs
brillanter, safirglas og
antiallergisk rustfrit
stål. Swiss Made.
3.495,-

Susanne Friis
Bjørner
Mellemlang kæde
i forgyldt sølv
med grøn phrenit.
615,-

LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Guld & Sølv Design
8 karat 1.000,14 karat 1.575,-

Breil
Soffio øreringe,
stål med rødguldsvedhæng, 2.495,D&G
Paint: Lang stålkæde
med multifarvede
vedhæng: 1.895,-
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Breil
Segno halskæde,
rødguld med sølv
vedhæng, 2.750,-

I

Amuletto
Tahitiperler,
brillanter og
18 karat guld
9.995,-
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Ruben Svart
Reflection
Copenhagen
Mørkt og lysebrun
læderarmbånd
med 7 x 0,045
tw/vvs i 14 karat.
13.700,-
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Støvring Design
Sølvkæde 995,-

Stenform
Sølvforgyldte eller
rhodineret sølv
clipseophæng
til kæder. Mange
forskellige sten
fra 320,-

LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ

WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Ellegårdsvej 10
6400 Sønderborg
Tlf.: +45 74 44 13 50
www.3D-inventar.dk

Butiksinventar
- Moderne design og godt håndværk til konkurrencedygtige priser
- Med udgangspunkt i den enkelte butik, tilbyder vi specialdesignede inventarløsninger
- Indbygget elektronisk lås i alle oplukkelige skabe og skuffer
- Moderne belysning med LED
- Kontakt os venligst for uforpligtende tilbud

Mo Christianshavn
Smørblomstring,
håndlavet i 18 karat
guld med Onyx.
2.500,-

Susanne Friis
Bjørner
Bøjleøreringe i sølv
med sort onyx og
zirkoner. 465,-

Mo Christianshavn
Bælgøreringe, håndlavet i 18 karat guld
med Peridot. 3.000,-

Stenform
Sølvforgyldte ørehængere med røgquarts. Fra venstre 375,
295, 295 og 465,-
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Moschino
Time for music.
Dameur med rillet
krans og sort læderrem. 1.495,-
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Diesel
Ring i sort og guld
med nittemønster
og logo. 840,-
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Diesel
Armbånd med tre
kæder af carboniseret stål. 1.570,-
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Creol Smykker
Glansfulde
øreringe med
specialslebne
Spinel. 400,-

Ruben Svart
Reflection
Copenhagen
Sort læderarmbånd med 3 x
0,035 tw/vvs i
14 karat guld.
10.200,Susanne Friis
Bjørner
Ring i sølv med
sort onyx og
zirkon. 465,-
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Diesel
Halskæde med
stål- og læderdetaljer.
1.090,-

D&G
Paint: Øreringe
i stål med
perlekugler.
795,-

Christina Design London
38 top wesselton/vvs
brillanter med perlemorsskive
og antiallergisk rustfrit stål.
Swiss Made. 2.695,-

LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Weihe
Mosquito: 18 karat hvidguldsring
med 0,15 carat Ocean Blue
brillanter. 7.100,-

Viventy
Collier med sort
perle. 700,-

Viventy
Ørestikker med
sorte perler 400,-
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Heiring
Sølvvedhæng
på læderkæde.
1.050,Ørestikker 545,-
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Louis Vuitton
Cocktailring i guld
med aquamarin. Laves
kun på bestilling – til
364.000,-
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Guld & Sølv
Design
Ring 325,-

E
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Mitos
Sølvøreringe med
ametyst. 1.250,-

Guld & Sølv
Design
Øreringe 325,-

Mitos
Sølvring med
ametyst. 1.950,-

Heiring
18 karat vedhæng
med bølget blå
topas. 3.470,-

Nuran
18 karat hvidguld
med safirer og 0,56
w/vs brillanter.
27.500,Heiring
18 karat ørestikker
med blå topaser.
6.695,-

LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

7-9 marts 2009
DGI-huset Vejle
Bestil din stand
på telefon 2063 6001
www.designuresmykker.dk

DESIGN URE

SMYKKER

MESSEN

iléa
Hvis tid var en kvinde, hvilken form ville den have?
Navnet iléa er dannet af ordene: Intimate, Luxurious,
Elegant og Active og afslører, hvordan
Baume & Mercier ser deres kvindelige
kunder, eksemplificeret af blandt
andre Teri Hatcher som
pryder deres annoncer.
Her er det
model 8771.
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Baume & Mercier

EN SØGEN EFTER
DET PERFEKTE
Af Christian Schmidt

Selvom Baume-familien kan spores helt tilbage til 1542, så var det i 1830 at brødrene
Louis Victor og Pierre-Joseph-Célestin Baume registrerede deres firma i Les Bois, midt i den
klassiske urregion i Jurafjeldene i Schweiz. Allerede fra den første dag var slagordet:
Acceptér kun det bedste.
Med høj kvalitet og næse for forretninger udviklede firmaet sig hurtigt, og brødrene Baume stod bag en række bemærkelsesværdige introduktioner, blandt andet
cylinder escapement Lépine calibre i 1840.
I 1847 var brødrene klar til at invadere udlandet – i første omgang faldt valget faldt på London, hvor Pierre-Joseph-Célestin grundlagde firmaet Baume
Brothers 1851. I 1880 kunne firmaet overdrages til næste generation, med
Louis’ søn Alcide Eugène som leder af den schweiziske del og Pierres søn
Arthur Joseph som leder if London. De førte firmaet videre i fædrenes ånd
og perfektionerede urteknologien yderligere. Firmaet vandt flere priser,
blandt andet det højest opnåede antal point – 91,9 ud af 100 – ved The
Kew Observatory Chronometry Competition i 1892 for et „keyless chronometer watch, tourbillon movement“ – en rekord, der holdt sig i ti år.

Classima
Classima Executives 8789
39 mm kasse og krone
af poleret 18 karat rødguld,
automatisk værk, alligatorrem
med guldlås, guillochédekoreret
skive med kig til balancen.
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Diamant
Quartzværk i poleret
stålkasse med
14 diamanter samt
1 diamant i kronen
og perlemorskive.

Classima
Classima Executives 8786
42 mm poleret stål
Manuel skeletonmovement
Rem af alligator
Guillochédekoreret skive med åbning
Bagside ridsefrit safirkrystal

Hampton
Hampton Square 8742
Quartzværk i poleret stålkasse med skinnende
pink alligatorrem.
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Riviera
XXL High Jewelry
Jumping Hour.
Kasse i 18 karat
guld med 400
brillanter ialt 9,5
carat. Alligatorrem.
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William Baume
43 mm 18 karat
rødguld, håndsyet
alligatorrem,
Manufacture værk
med tourbillon.

R

Classima
Classima Executives 8790
39 mm kasse og krone
af poleret 18 karat guld,
automatisk værk,
alligatorrem, forgyldte
visere, guillochédekoreret
skive med dual time
og power reserve
komplikation.

Paul Mercier.

Baume & Mercier & Phi
Paul Tchereditchenko var søn af en russisk officer og en engelsk
brodererske. Han havde en passion for at lære nyt – i en alder af
35 talte han syv sprog flydende. I 1912 blev han schweizisk statsborger og skiftede efternavn til Mercier. Han fandt vej til urmagerbranchen, hvor han
hurtigt blev en succesfuld forretningsmand – som altid fascineret af mulighederne ved at udvikle et foretagende og gøre forretninger. Denne mand mødte barnebarnet af Baumebrødrene,
urmageren William Baume, og den 17. august 1920 indgik de to et historisk makkerskab med
registreringen af varemærket Baume & Mercier i Geneve. Det blev starten på et af de mest succesrige samarbejder i urhistorien – mellem forretningsmanden og urmageren. Allerede året
efter modtog firmaet The Geneva Hallmark – den højeste udmærkelse af The Geneva

William Baume.

Watchmaking Senior Committee. Det blot den første af en lang række
internationale priser og udmærkelser for håndværk og kreativitet.
I 1964 tog Baume & Mercier det græske bogstav Phi som sit varemærke. Bogstavet er kendt både som the golden number og fra
Leonardo da Vincis lære om proportioner. Designene skulle være smukke, have lang levetid og være klassiske uden at glemme det kreative.
Dette har siden været den klare linie i urhusets design. Bedst kendt er
designet Riviera, som blev lanceret allerede i 1973 og stadig er et af de
designmæssigt stærkeste ure. Samme år vandt Baume & Mercier prisen
The Baden Baden Golden Rose i Dusseldorf for kreativtitet i smykkeure
med modellerne Galaxie, Mimosa og Stardust.
Design for mærkedage
– Baume & Mercier har altid været populært som gave. Ved konfirmationer, bryllupper og livets mange andre runde dage er det vigtigt både
for modtager og giver, at det skal begejstre som gave. Men også at
man kan være stolt af at bære uret om fem-ti år, fortæller Tormod
Firing, der med firmaet Product Line er distributør af Baume & Mercier
i Norden.
– Sidst på stammen af introduktioner er det klassiske runde dameur,
iléa, som blev lanceret i 2008. Det er faktisk 21 år siden, at der sidst
blev lanceret en tilsvarende rundt klassisk linie. Det siger lidt om udtrykket „at være langsigtet og have et godt design“, smiler Tormod Firing.
– Sammen med den rektangulære serie, Diamant, giver Ilea masser
af gavemuligheder, som kan begejstre i mange år frem.
For herrerne er det først og fremmest de klassiske autentiske
Geneve-traditioner, som føres videre.
– Elegante dressy ure med kvalitet ned til mindste detalje er det, der
gælder her, fortæller Tormod Firing.
Baume & Mercier & Me
Baume & Mercier har gennem flere år doneret store summer til velgørenhed i samarbejde med firmaets hold af ambassadører. Blandt de
prominente Hollywoodnavne finder man Clint Eastwood, Samuel L.
Jackson, Kim Basinger, Matt Damon, Lindsay Lohan, Jacky Cheung,
Helena Christensen, Eva Longoria, Christian Slater, Ashton Kutcher,
Kiefer Sutherland, Meg Ryan, Teri Hatcher og Gary Sinise.
I dag har firmaet til huse i Les Brenets, blot et par kilometer fra
mærkets fødested Les Bois. Baume & Mercier er i dag en del af luksusproducenten Richemont sammen med mærker som Cartier, IWC,
Montblanc og en række andre absolutte topmærker.
– En klar anerkendelse af såvel fortid som fremtid, slutter Tormod
Firing med et smil.
www.productline.no

Riviera 8797
43 mm stål og drejekrans med automatisk værk.
Komplikationer: chronograph, tachymeter.
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Weihe
Oxyderet
sølvkors 625,Kæde 895,-

Guldtranen
Håndlavet kors
i guld og hvidguld
med river IF brillanter.
Design Mads
Heindorf.
Pris ca. 100.000,-
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Mitos
Forgyldt kors med blåt
topas eller ametyst. 1.250,-
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Per Borup Design
Kors i 14 karat,
designet af Lykke
Borup. 7.150,-

R

Efter min mening
Toftegaard
Livets Tegn
i sterling sølv.
1.300,- uden
kæde

Anne Gericke
Blomsterkors fra en serie
med botaniske motiver.
Små blomster i pastelfarver
indkapslet i et kors af sølv
under akrylglas. Inkl. pink
bomuldsrem ca. 3.350,-

kunne vi nøjes med
ét bud: Vis du elsker!

Ruben Svart
Kors i 14 karat
guld med 0,11
tw/vvs. 7.990,Guld & Sølv Design
Heaven: Rhodineret
sterling sølv med
cubic zirconia og
50 cm kæde. 1.000,-

LÆSERSERVICE: SE LINKS PÅ WWW.DESIGNURESMYKKER.DK

Stenform
Sølvkors med
silikonekæde 90 cm.
750,-

Jørgen Meincke
Kors til herre. 14
karat hvidguld
med 0,08 carat
tw/vvs brillant.
10.800,-

SMYKKESymbolik
Kan smykker mere end blot at se flotte ud? Psykoterapeut Gunna Egelund Hesselbjerg
udvælger i hvert nummer et eller flere smykker, der på en særlig måde taler til dybere
lag og den værdi, smykket kan have for den, der bærer det eller forærer det som gave.
Af Gunna Egelund Hesselbjerg
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TROR DU PÅ?
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Julemanden. Helligånden. Jesus.

S
M

Muhammad. Thor. Dig selv?

Y
K

Tror du på ånder? At krystaller har healende energi?

K

At blomstermedicin kan helbrede?
At positive tanker løser det meste?

E

Mia Mannickes firma hedder
JEWLSCPH. Her viser hun sin
Tolerancekæde blandt andre
af hendes kæder.

Uanset hvad du tror på, har det alt
sammen den samme funktion. Det
styrker vores følelser og vores psyke at
vide, der er noget uden for os selv, vi
kan trække på, når vi har hjælp behov
i svære stunder. Det gør endvidere
magien større, når vi mødes omkring
traditioner. Traditionerne gør os trygge; vi gør det samme hvert år, på
samme måde med de samme mennesker – det giver tryghed at vide, hvad
der skal ske, hvordan det skal ske,
og hvornår det skal ske.
Tradition og tro er for

Tolerancekæden
Tolerancekæden i hvidguld med 0,33 carat diamanter 9.500,Til højre: Laves også i gulddoublé eller sølv til 500,-

R

14 karat
med 0,03
carat tw/vvs.
6.400,-
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Måske et nyt
fællesreligiøst
symbol?

Jørgen Meincke
Moderne
Thorshammer i
Jørgen Meinckes
karakteristiske
stil.
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Jørgen Meincke
Firkant med princes cut
0,21 carat tw/vvs brillant.
12.800,-
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Bronze 125,Sterling sølv 465,-
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Niels P Design
Mange af de gamle nordiske
smykker, der er blevet fundet fra
vikingetiden, laves i kopi i bronze
og sølv. Ulvekorset her er fra 9001000-årene og er fundet ved
Foss i Sydlandet på Island. Det er
en kombination af Thorshammer
og kors. Ulvehovedet symboliserer respekten for dyrisk snuhed,
korset er solens livskraft.
Bæres som amulet for klogskab og livskraft.

THORSHAMMER
Mjølner er navnet på Thors hammer. Den er det vigtigste nordiske symbol, smedet af
dværgen Sindri og fundet i hele vikingernes område. Mjølner lammede fjenderne og
vendte altid tilbage til Thor, hvilket gjorde ham uovervindelig. Som amulet giver den
beskyttelse og energi.
Mjølner udformes undertiden med et eller to ravnehoveder. Det er Odins Hugin og
Munin, og deres tilstedeværelse på hammeren viser, at overguden Odin også bestemmer over krigsguden Thor. Andre gange bærer hammeren en krigermaske, som forstærker hammerens magt og beskyttelsesevne. Snoningen uden ende er et keltisk
motiv og symboliserer livet med dets evige forandring.

Støvring Design
Et udvalg af Thorshammere i sølv i
klassisk snit. Fra 275,- til 495,-

mange mennesker forbundet med en religion. Gennem tiderne og stadig væk
mange steder i verden har religioner stor
indflydelse på livet for mange mennesker.
Er religion kærlighed? Kærlighed til os
selv, til livet, til jorden, til familien og til den
gud, vi bekender vores tro til? Kærlighed
har ingen grænser og ingen fordømmelser.
Hvorfor har religioner det så? Hvorfor
bekriger religionerne hinanden? Hvorfor
undertrykker visse religioner visse befolkningsgrupper, hvorfor dikterer religioner,
hvordan mennesker skal leve – i stedet for
at udvise kærlighed, forståelse og tolerance? Efter min mening kunne vi nøjes med
ét bud: Vis du elsker!
Tolerancekæden
Et smykke, der helt konkret tager stilling
til troens og religionernes betydning, er
Tolerancekæden – skabt af Mia Mannicke
med ønsket om at danne bro mellem tre
store religioner. Mia Mannicke er autodidakt smykkedesigner og startede sit firma
JEWLSCPH i oktober 2005.
– Min drivkraft er at kunne gøre en forskel for den enkelte kvinde. Både i forhold
til at give hende et design, der fuldender
hendes personlige stil, men også i forhold
til at give hende mulighed for at smykke sig
med sin holdning. Derfor er det meget vigtigt for mig, at skabe smykker med mening.
– Inspirationen finder jeg på mine
mange rejser, hvor en farve eller en person
på gaden kan lede mine tanker hen på et
smykke. Jeg tænker ofte: Hvilket smykke
ville passe den kvinde, med den stil...
– Derudover er jeg i den grad inspireret
af den tid, vi lever i, og diskuterer gerne
samfundets udvikling med fokus på, hvordan vi kvinder står i dag, og ikke mindst
hvordan omverden betragter den enkelte
kvinde. For mig er det vigtigt at tage stilling
til det samfund, vi lever i, at turde sige sin
mening og tro på forandring. Derfor lancerede jeg i 2006 i samarbejde med Kvinder
for Frihed Tolerancekæden, der forener den
jødiske Davidsstjerne, den muslimske halvmåne og det kristne kors i én kæde. Som et
klart symbol på, at der skal være plads til os
alle, uanset religion. Samtidig er pointen
med kæden også, at vi ikke finder os i
nogen som helst form for kvindeundertrykkelse – ej heller i religionens hellige navn,
fortæller Mia Mannicke.
I en tid med flere religioner og overbevisninger tæt inde på livet er det interessant
at tænke på, at vi tidligere har stået med
stridende trosretninger. I vikingetiden blev
Danmark kristnet – ikke med udelt velvilje.
Thorshammeren blev symbol på, at man
bekendte sig til de gamle guder. Idag, hvor
Thorshammeren har overlevet, forventes de
mænd, der bærer den, næppe at tro på
Odin og Valhal. Den er snarere udtryk for
maskulin power.
På samme måde er det kristne kors som
smykke måske også ved at udvikle sig til
mere end et strengt religiøst symbol?

K.A. Rasmussen takker for besøget på GSU messen i Bella Center

KUNSTENS HEMMELIGE OPSKRIFT
På Design Ure Smykker Messen i marts i Vejle blev en række nystartede
skandinaviske smykkedesignere lanceret på en stand, sponseret af
smykkefirmaet Troldekugler. Dette er den syvende præsentation i en
udvalgt serie af de nye spændende talenter.
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Foto: Decor Jewellery og Peter Aagaard/Troldekugler
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Decor Jewellery
www.decordesign.dk
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Decor Jewellery Aps er startet i 2006 af
guldsmedene Kirstine Pepping og Kenneth
Jørgensen.
– Vores kollektion indeholder klassiske,
traditonelle samt organiske smykker, dog
med et pift af nytænkning. Det giver vores
design et flot og gedigent udseende.
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Diamond Leaf
Ring i 14 karat hvidguld
med 0,05 carat tw/vvs.

Diamond Leaf
Vedhæng indfattet med
0,21 carat tw/vvs.

Changing Flowers
Ørestikker fremstillet
i 14 karat rødguld med
2 x 0,06 tw/vvs.

Koral Ringen
Fremstillet i 14 karat
rødguld. Den unikke
fatning er et direkte
afstøb af et koral, hvori
der er fattet en turmalin
på 2,64 carat samt 1 stk
0,01 tw/vvs brillant.

KUNSTENS HEMMELIGE OPSKRIFT
På Design Ure Smykker Messen i marts i Vejle blev en
række nystartede skandinaviske smykkedesignere lanceret
på en stand, sponseret af smykkefirmaet Troldekugler.
Dette er den ottende præsentation i en udvalgt serie af
de nye spændende talenter.
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Foto: Signe Njust og Peter Aagaard/Troldekugler
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Eldalie Ring
24 karat forgyldt
sterling sølv med
zirkonia. 1.350,Kan også bestilles
i rent sølv eller 18
karat guld med
diamant.
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Vanima Øreringe
24 karat forgyldt
sterling sølv.
1.750,-
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Iriador Øreringe
Forgyldt
sterling sølv
med rubin.
1.200,-
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Signe Njust
www.signenjust.dk
– Mine designs er lige så forskellige, som de kvinder, der bærer
dem. På én gang delikate og
modige. Jeg stræber mod at skabe
balance mellem modsætninger –

Quenta Ring
Forgyldt sterling sølv
med labradorit.
1.350,-

mellem hårde geometriske linjer og flydende organiske former. Mit udgangspunkt er
en innovativ tilgang til formgivningen med
en kompromisløs respsekt for det æstetiske
– smykker skal kunne bæres. Materialerne
er sterling sølv, forgyldte og 18 karat guld
samt ædelsten.

Menel Ring
Forgyldt sterling sølv
med blå topas. 1.250,-

Mahalma Halskæde
1.650,Lote Halskæde
Forgyldt sterling sølv med zirkonia.
Kan også bestilles i ren sterling sølv
og 18 karat guld med en anden sten.
1.600,A’mael Øreringe
Forgyldt sterling sølv med fem rubiner.
1.200,-

