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LILLE JULEAFTEN

Efterårsnyhed fra Festina

Fire piger har haft deres egen lille Juleaften allerede i oktober. Det var
en event afholdt af Spinning Jewelry for fire bloggere, der fik lov at
vælge frit blandt firmaets #ring_me kollektion og sammensætte lige
det look, de kunne tænke sig. Et led i Spinnings strategi om at nå deres
kunder på de sociale medier – i dette tilfælde ved hjælp af fire talerør
for målgruppen.
Juleaftenstemning er der også over at være vidne til de mange nye
designere og guldsmede, der til stadighed dukker op. I dette nummer
præsenterer vi en lille perlerække af personligheder, hver med deres
egen dna: Janni Krogh, Marie Østergaard, Stine Vesten, Mille Rubow
og Sophia Brand.
Jul hænger jo sammen med gaver som huen på en kravlenisse. Og
gaver skal pakkes ind. Jytte Kløve har leget med indpakningen, så indholdet af hendes Vugge kun anes og forventningerne stiger. Kurt
Nielsen bruger kvindekroppen som Juletræ og pynter blandt andet med
store, håndsmedede sølvhjerter. Karin Castens har været til fest hos en
faun, og Karin Borup byder velkommen på sit BnB-slot med smykker.
En vellykket Juleaften kan bero på en del rettidig forberedelse. At
gaverne er købt, for eksempel... Forberedelse vil vi her på bladet gerne
argumentere for, også i forbindelse med forårets første branchemesse,
der afholdes i Vejle 11.-13. marts (og lige pludselig er det marts).
Design Ure Smykker Messen er allerede godt fyldt op, så hvis du vil
have en stand, er det nu, du skal give lyd.
Rigtig god jul – hygge med læsningen – og god forberedelse!

JULE
KAMPAGNE

495,Spar 599,-

Ægte læderarmbånd med
sterling sølv-charm

Rem: 2.498,- Lænke: 2.998,-
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595,Spar 599,-

Ægte læderarmbånd
med guldbelagt charm

KONTORET 36 302 306
JYLLAND & FYN

THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND

TINA 40 51 13 83
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San – Links of Joy

4

DIAMANTSLIB

Smykker af sølvkæder, slebet
med diamanter giver ekstra blank
og glitrende overflade.

Guldsmedværksted /
smykkebutik
111m2 eksklusiv indretning
klar til indflytning i Nyborg
Har eksisteret siden 1987.

D

DIAMANTSLIB
Til venstre serie med fire rækker sølvkæder
med diamantslib. Med magnetlåse, der har fået
samme behandling, så de funkler om kap med
kæderne.
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SIKRING:
Alarmanlæg
Panserruder
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Gitter
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Panserboks
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Henvendelse til Heinitz Leth
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SVÆVENDE ARMBÅND
– Dette nye armbånd har vakt opsigt, hvor
end det er blevet vist, fordi det unikke design
får smykket til at „svæve“ på armen på en
helt særlig måde, fortæller Bent Sandek fra
San – Links of Joy.
Magnetlåsen er nem at åbne og lukke,
og den er prydet med en pavécharm med
hvide cubic zirkonia.
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Armbånd 1.295,Øreringe 585,Halskæde med f
ire rækker 1.350,

Armbånd med
fire rækker 850,Halskæde 1.350,Øreringe 395,-

Mailadr.: heinitzleth@gmail.com
Tlf. 65302326

Personlige
gaver til Jul

IDentity

®

San – Links of Joy finder du i guldsmedebutikker over hele landet. Lige nu har firmaet en række smykkeserier med ekstra
megen glamour.
– Smykkerne består af kæder af fine led
af sterling sølvper, der er blevet slebet med
diamanter for at opnå en helt specielt
blankhed, der gnistrer og funkler, fortæller
indehaver Bent Sandek.

Kæderne fås i flere farvekombinationer –
sølv, sortrhodineret, forgyldt i 18 karat
guld eller i rosaguld – og benyttes i både
halskæder, armringe og øreringe. Kæderne
er bløde og smidige, så de falder let om
håndled og hals.
Personligt smykke
De enkelte smykker kan skræddersyes efter

dine særlige ønsker i fire farvekombinationer uden merpris og med enten fire eller
otte rækker, så smykket bliver helt personligt. Både armbånd og collier laves i alle
længder, så smykket kommer til at sidde
perfekt. Serierne fuldendes af øreringe i
alle fire farver.
www.san-design.dk

Leave a mark in life

Designer og guldsmedeværksted
v/ Kirstine Pepping. Tlf.: 60 21 39 13

Christina

TI M E
P R I S E R F R A 99,-
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BnB+SMYKKER

Karin Borup
SEQUENCE
Byg selv din halskæde
og armbånd af Karin
Borups Secuence led
og pynt med charms.
Leddene fås i mange
varianter, fra 295,
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HJERTERING
925 sølv
725,-

Karin Borups smykkefirma og hendes BnB drives
fra Chateau Saint Gaultier. Det ligger i byen
Saint Gaultier i Indre i den sydlige del af Val de
Loire og Berry, der også er kendt som Frankrigs
have. Det var her konger og kejsere byggede
deres sommerslotte, så de kunne komme ud på
landet, hvor man dyrkede vin, frugt, bær og
andre delikatesser. Den franske konge, Henri 4.,
gæstede Chateau Saint Gaultier i 1597.

CHARMS
Karin Borup har
en lang række fine
charms – lige fra en
golfkølle til en mini
elefant. Her er det
Teddy i mellem
størrelse. 925 sølv
720,-

Hvad forbinder et fransk chateau, smykker og en BnB med hinanden? Det gør
guldsmed Karin Borup. I 2012 flyttede hun
rødder fra Danmark til Frankrig, nærmere
bestemt til det smukke eventyrslot Chateau
Saint Gaultier.
Sammen med sin mand Jesper Møller
købte hun for tre år siden chateauet, og fra
denne fantastiske lokation driver de smykkefirmaet KarinBorupCopenhagen – og en
eksklusiv bed and breakfast.
Overnatning med smykker
Til forskel fra mange andre smykke
designere tilbyder Karin mulighed for at
komme helt tæt på skabelsen af sine smykker. Ved at booke en eller flere overnatninger på slottets BnB kan du, med et godt
glas vin i hånden, besøge guldsmedens

værksted. Og Karin tager gerne imod særbestillinger til unika designs under dit
ophold. Om chateauet, området og sanseligheden siger hun:
– Jeg bliver meget inspireret af skønheden og roen her. Jeg nyder den store
park, hvor der er et rigt og varieret fugleliv. Også de mange
smukke detaljer og finurligheder i de i alt 38 rum på
slottet bidrager til den helt
særlige atmosfære her.
Karins smykker er kendte og elsket af mange, og nu
kan du nemt gå på opdagelse
i kollektionerne på hendes nye
webshop.
www.karinborupcopenhagen.dk.

M

FIREWORKS
Fireworks Ringe fås
i to udgaver: R004,
hvor fatningen sidder
symmetrisk og R005,
hvor den sidder på
siden. De to modeller
passer ved siden af
hinanden. Her er det
R004, 925 sølv med
grøn kvarts: 1.350,-

LONDON
Karin Borup har ladet sig inspirere
af flere storbyer rundt om i verden
til en række fine armbånd. London
armbåndet er i 925 sølv med 25
led og poleret overflade. 8.125,-
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ÅKANDE
Charms i 925 sølv
med clipsøsken.
Fås med ametyst,
blå topas, rød koral
og perler. 595,-

Christina

LOVE
P R I S E R F R A 99,-

KONTORET 36 302 306
JYLLAND & FYN

THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND

TINA 40 51 13 83
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FAUNENS FEST

Karin Castens har
lavet sin første
kollektion: En
kombinationsserie
inspireret af en faun.

Karin Castens
8

VEDHÆNG
18 karat guld med
0,05 ct TW/VVS diamant
og dråbe med røgkvarts.
Herunder perledråbe
på ring.

Solen flimrer gennem bladene og kærtegner dit opadvendte ansigt med blide
strøg. Under dine fødder mærker du det
bløde mos, mens latteren fra Fauns andre
gæster blander sig med den dæmpede
musik. Du tager en slurk af vinen og smiler
til fabelvæsnet med gedebukkebenene,
der byder op til dans i lunden.
Med disse malende ord sætter Karin
Castens stemningen for dét, hun kalder sin
første rigtige kollektion: FAUN.
– Jeg har længe nusset med en ny serie
smykker inspireret af mine meget populære Curly Hoops, men lidt lækrere, mere
fyldige og luksuriøse. Det har været svært
ikke at vise hele verden, hvad jeg har arbejdet med, men nu er de hér! fortæller Karin.
FAUN er håndlavede, romantiske, enkle
krøller af sølv, guld eller hvidguld, der snor
sig om glitrende diamanter. De særligt
eventyrlystne kan kombinere øreringene,
halskæden eller ringen med dråber af
hvide ferskvandsperler, dæmpede røgkvarts eller smukke blå topaser, lyder det
fra designeren i Holbergsgade i København.
www.gallericastens.dk
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RING
18 karat guld med
0,05 ct TW/VVS diamant.
Smykkerne fås i sølv, guld
og hvidguld med W/SI brillanter
i sølvet og TW/VVS i guldet.
Nymfer og satyrer fejrer Flora og Priapus
med blomster, malet af Andrea Locatelli
(1695- 1741).

Christina

NIGHTLIFE

ØRERINGE
18 karat guld med
i alt 0,1 carat TW/VVS
diamanter og to
perledråber.

P R I S E R F R A 99,-

DRÅBER
Foreløbigt er der tre dråber med røgkvarts,
blå topas og ferskvandsperle, og flere er på vej.
Uden dråberne fungerer kollektionen perfekt
som eksklusive hverdagssmykker – til fest kan
du vælge at style dem med de dråber, der passer bedst til dit outfit, fortæller Karin Castens.

KONTORET 36 302 306
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THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
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NYESTE LAPPONIA

Finske Lapponia
introducerer hollandske
Liesbeth Busman i sin
kreds af internationale
designere.

Af Christian Schmidt
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1 4 K A R AT G U L D K A M PA G N E
Naturen er en stor kilde til inspiration for Liesbeth Busman.
Naturen er aldrig den samme, og alligevel er den evig.
Hendes smykker er som den; ved nærmere inspektion
afslører de en mangfoldighed af detaljer og kontraster.

TRACES
Smykkeserie i 925 sølv
af Liesbeth Busman for Lapponia.
Forhandles i Danmark
af Charlotte Jarly.

Lapponia er et velrenommeret finsk smykkehus med en række internationale designere i sin kreds, blandt andre taiwanske
Chao-Hsien Kuo, franske Christophe Bur
ger, ungarnske Zoltan Popovits, danske
Poul Havgaard foruden ophavsmand til firmaet, finske Björn Weckström.
Nyeste medlem af familien, Liesbeth
Busman, er en velkendt smykkedesigner i
Holland og bor og arbejder i Haag. Det
bærende princip for hendes design er perfektioneringen af det imperfekte.

Lad forsvaret falde
– Smykker handler om at lade forsvaret
falde, og lade det magiske i skabelsen få
plads, siger Liesbeth. Når jeg begynder på
et nyt projekt, prøver jeg at glemme, at jeg
er i færd med at lave et smykke. Så må
tingene blive til det, de er. Og skulle de gå
hen og blive smukke, er det blot en side
effekt.
I naturen er det især foråret, der er
hendes favorit. Det bringer nemlig løftet
om ikke at vide, hvad der ligger forude.

Æg te læderar mbånd med 1 4 k arat gul d char m.
Æg te måne sten o g topas

1.995,Spar

1.595,-

w w w.chr i st i nawatches .d k

Show your love
and let it Blossom

HOUSE OF JEWELLERY * JESSENS MOLE 12 * 5700 SVENDBORG * TELEFON 6915 5500
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KORPUS SMYKKER
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Af Christian Schmidt

Kurt Nielsen

BRACELET KNDK1
Armlænke inspireret
af krebsens form.
Sølv 7.390,Forgyldt 10.890,Designet 1990.
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Arne Jacobsens Æg, Henning Koppels Svane og Alvar Altos vase er alle skandinaviske eksempler
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på mestring af den frie form – men Kurt Nielsens smykker kan hænges på en kvinde!
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Som formgiver har Kurt Nielsen bragt
den skandinaviske sølvsmedetradition som
den kendes fra talrige kander, kopper, fade
og bestik ind i smykkernes univers. Hans
design er volumniøst, iøjenfaldende og
gedigent. Det er mestringen af den frie
form og spændstighed i kurverne, som
man finder det i det ypperste nordiske
design.
Men hvor terriner, skåle og kopper skal
spille sammen med fiskehoveder, suppe og
kamillete, er Kurt Nielsen helt anderledes
heldigt stillet. I hans formverden bliver
sølvsmedekunst, hængt på sin rette ejerkvinde, til ren bærbar sensualitet.
KNDK
Kurt Nielsen er udlært sølvsmed hos Georg
Jensen i 1956 og fortsatte med at arbejde
her frem til 1961. Efterfølgende har han
blandt andet designet for Royal Copen
hagens og Hans Hansen Sølvsmedie samt
været inspektør for Danmarks Designskole.

I dag er Kurt Nielsen et selvstændigt smykkebrand, der står for kompromisløst håndværk og tidsløst design til moderne kvinder.
– Alle vores designs er skabt af Kurt
Nielsen, og flere af modellerne har tidligere
været i produktion, blandt andet vores
Ripple Bracelet, KNDK7 armbåndet, som
var meget populært i Hans Hansens kollektion af smedede sølvsmykker, siger Carl
Christian Juel Nielsen, der er direktør i firmaet, hvis officielle navn er Torsana KNDK.
Det er smykker, der vil bestå og blive
værdsat i generationer, lyder det fra firmaet, der også har god grund til at spå, at
når du vælger et af deres designs, vil det
være dit yndlingssmykke i årevis.
Smedet, ikke støbt
– Helt generelt er vores speciale at smede
sølvsmykker, hvor næsten alle andre danske producenter støber deres smykker,
fortæller Carl.

Smykkerne er alle håndsmedede i 925
sterling sølv og belagt med 99,9 procent
finsølv. Det bevarer smykkets glans og
sørger for, at det næsten aldrig skal pudses. At de er smedede vil sige, at man
starter med en plade sølv på mellem 0,8 og
1,0 mm, hvoraf smykket hamres op. Det er
den gamle fine sølvsmedetradition, som
Danmark er blevet verdenskendt for, og
som bruges til de kendte korpusarbejder.
– Denne teknik har flere fordele, forklarer Carl. Dels opnår man et betydeligt
stærkere materiale, når sølvet smedes i
stedet for at støbes. Og dels kan man
skabe meget lækre flydende linjer og
smukke, glatte overflader, som det ikke er
muligt i støbning, hvor der altid vil være
små gaslommer, der resulterer i ’porrer‘ i
overfladen. De glatte overflader
reflekterer lyset
helt exceptionelt. Carl
sammenlig-
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WAVES BRACELET KNDK5
Mødet mellem tidevandet
ved Skagen har inspireret
til den bløde, tidløse
bølgegang, der reflekterer
omgivelsernes lys og farver.
Sølv 4.790,- Forgyldt 8.290,Designet 2004.

RIPPLE BRACELET KNDK7
Bløde krusninger på en stille nordisk sø er det visuelle udgangs
punkt for dette armbånd af Kurt Nielsen. Håndsmedet i 925 sølv.
Fås i tre størrelser. Sølv 5.890,- Forgyldt 9.890,-. Designet i 1972.

Kurt Nielsen smykker er alle nummererede og leveres i smukke trææsker.
Smykkerne fås i 925 sterling sølv og forgyldt og mange modeller i flere størrelser.

HEARTS
Hjertevedhæng kan i Skandinavien
spores helt tilbage til vikingetiden.
Small KNDK2 790,Medium KNDK3 1.490,Large KNDK4 2.290,Justerbare sølvkæder 50 cm 990,70 cm 1.490,-/100 cm 1.990,Designet 2003
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SEA SHELL EARRINGS
KNDK52
En konkylie har lagt
form til de elegante
øreringe. Sølv 890,Designet 2013

CUFFLINK KNDK78
Manchetknapper
Sølv 2.390,Forgyldte 3.090,Designet 2014
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INFINITE EARRINGS KNDK51
Den uendelige form vækker minder om det danske landskab, der bugter sig i bakkedal, som
det hedder i den gamle fædrelandssang. Sølv 1.290,- Forgyldt 2.130,-. Designet 2013.
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ner dem med spejle i optiske instrumenter,
der også fremstilles af sølv, fordi sølvet
reflekterer 99 procent af det lys, der skinner på det.

CRYSTAL BALL
NECKLACE KNDK6
Sølv med krystalkugle.
Pris 2.390,Designet 2009

Personligt tilsyn
De håndsmedede smykker betyder, at kravene til sølvsmedene er særdeles høje for
at opnå helt homogene, jævne overflader.

Smykkerne fremstilles delvist i Danmark og
delvist i Østen, og Kurt Nielsen har personligt tilset, at samtlige sølvsmede i produktionen har en grundig træning, der sikrer
at alle smykker lever op til den standard og
ekspertise, som ellers kun ses i Skandinavien.
Al finish af smykkerne foregår desuden på
firmaets adresse i Hillerød.
www.kurtnielsen.com

WATER BEADS
BRACELET KNDK12
Inspireret af regn- eller
dugdråber på skovens
blade. Sølv 9.970,Forgyldt 13.670,Designet 2011

LEATHER STRAP
KNDK35/37/38
Sølvkugler 950,-/stk
Læderrem 350,Designet 2012

CYLINDER BRACELET
KNDK22
Sølv 9.900,Forgyldt 13.600,Designet 1974
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KEGLEARMBÅND
Armbånd fra
A Kollektionen
med otte kegler
i oxyderet sølv.
Pris 1.465,Ekstra led på
2 cm 120,-

19

D

MOR & BARN
Vedhæng i sølv
med 14 karat guldhjerte
Pris 995,-
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I serien fås også en fingerring
med tilsvarende motiv.
Udført i bløde former
med hjertet i centrum
som symbol på kærligheden
mellem mor og barn.

Marie Viberg Østergaard

G
N

er guldsmed og
ædelstensfatter og
fjerde generation
i smykker.

CUBES
Ørestikker
Lange
Oxyderet
925 sølv
Pris 695,-

GULDSMED Ø

R

Marie Viberg Østergaard er uddannet
guldsmed i 2009 og ædelstensfatter i
2014. Hun er praktisk talt vokset op i branchen, da hun er fjerde generation i familievirksomheden Østergaard Ure Guld i Skive,
hvor hun også selv har værksted og sit
firma Guldsmed Ø.
Hun har tidligere været meddesigner og
designet smykker til andre firmaer, men
idag er hendes fokus på sit eget design, der

følger tidens mode med et enkelt, elegant
og råt udtryk. Materialerne er guld, sølv og
diamanter og hendes kollektioner hedder
2014, A, B, Cubes, Initial, Mor & Barn,
Nextto og O.
Maries smykker pryder blandt andrer
musikere som Cecilie Dyrberg og Mathilde
Falch.
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A KOLLEKTION
Fra venstre
Keglering lille 525,Diamantring 2.650,Enkel ring 525,-

www.guldsmedoe.dk
CUBES
Ringe
Sølv eller
oxyderede
Pris 695,-

2014
6 mm bred ring i oxyderet
925 sølv med „skjult“ rør,
der gemmer på to 0,02 carat
w/si diamanter. Pris 2.435,-

A KOLLEKTIONEN
A Kollektionen er til den kvalitetsbevidste kvinde,
som ønsker lækkert design og godt håndværk,
lyder det fra Marie Østergaard. Smykkerne er
kendetegnet ved rene linjer og klassisk design.
Til venstrer øreringe lille ørestik med kegleformet
vedhæng i oxyderet 925 sølv. Pris 495,-
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CUBES
Armring
Oxyderet
Pris 1.295,-

www.designuresmykker.dk

Book

www.toftegaard.com

din stand på forårsmessen 11.-13. marts nu
solgt..
inden vi må melde udURE
–DESIGN

“HART”
Smykkerne er fremstillet
i 925 Sterling Sølv.
Ørehænger kr. 1.125,Halssmykke kr. 2.025,Ring kr. 1.200,Armbånd kr. 7.900,-

SMYKKER

Kontakt Henrik Westerlund

på hw@designuresmykker.dk

MESSEN
2016
og hør om dine muligheder!
Husk, det er først til mølle...

PASSION OG
ENGAGEMENT
DESIGNERNES DRØMME
OG VISIONER ER DET
STATEMENT SOM
FORMIDLES IGENNEM
SMYKKET I FORM AF

Since 2005

OPLEVELSE SOM
BERØRER SJÆLEN.

Design: Traudel Toftegaard. Produceret i Danmark.

Magasin & Messe for hele guldsmede- & urmagerbranchen
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Guldsmed
Janni Krogh
har specialiseret
sig i at levere
det anderledes,
personlige smykke
22
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til kunder,

D

D

der har mod,
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og som ikke
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ønsker at være

G

som ’de andre’.
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GRIP
Ligesom Amulet har
Grip ringen et maskulint
værktøjsfeel med sin
noprede overflade.
18 karat guld: 10.950,Sølv: 2.100,-
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BIG STAR
Sølv: 1.800,-
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AMULET
Halskæde med vedhæng
i oxyderet sølv med top i 18
karat guld. Kapslen kan gemme
på en lille besked, der holdes
på plads af kæden. Fås i to
størrelser og med sølvtop.
Amulet Big som vist med
90 cm kæde: 3.450,-

Foto: Ditte Capion og Snorre Krogh
Tekst: Camille Aulkær Andersen

Janni Krogh

PERSONLIG MAGI

Når man ser Janni Kroghs stjerneøreringe
på en kvinde, er man ikke i tvivl om, at her
kommer et menneske med mod – og ordet
’statement-smykke’ giver pludselig meget
mening. Jannis smykker er nemlig ikke til at
overse, og det til trods for, at de er inspireret af den rå og helt enkle nordiske stil.
– Min stil er meget nordisk og meget
ren. Jeg koger alt det overflødige af. Ingen
blomster og krummelurer. Det er formen,
der taler. Så mine smykker er som udgangspunkt spinkle, selvom der er kommet mere
volumen med tiden. Stjerne-ørestikkerne er
et godt eksempel. De er et af mine signatur-smykker og et af de allerførste, jeg
lavede. De er tidløse, og derfor tror jeg, de
stadig er så populære, fortæller Janni.
Hun fik sølvmedalje til sin svendeprøve

FINT SELSKAB
Black Copenhagen
i 18 karat guld med
en sort onyx var en
af de første ringe,
Janni Krogh lavede.
Kort tid efter ringede
det internationale
magasin Wallpaper
og bad om et billede
af den – og den blev
efterfølgende vist
i deres guide til
København ved
siden af omtalen af
Restaurant Noma.
Pris 4.300,-

som guldsmed – det fineste, man kan få –
og siden har hun stødt og roligt arbejdet
sig til en position som anerkendt håndværker og smykkedesigner i både Danmark og
udlandet.
Solgt til at arbejde med metaller
– Min kærlighed til guldsmedefaget startede allerede i 8. klasse, hvor jeg kom i
skolepraktik hos en guldsmed. Dér blev jeg
solgt til at arbejde med metaller. Det blev
– og er det stadig – en form for meditation
for mig. Efter, at jeg blev udlært, blev jeg
optaget på en designskole i Firenze. Det
tekniske havde jeg styr på hjemmefra, men
her blev jeg i den grad udfordret på det
kreative, fortæller hun.
Tilbage i Danmark fik Janni arbejde hos
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MAGIEN ER
STØRST,
NÅR JEG IKKE
TÆNKER OVER,
AT JEG LAVER
SMYKKER.
24
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JULESTEMNING
Stjernerne fås i både store og små.
De er udført i oxyderet sølv og er
et af Janni Kroghs mest populære
smykker med flere kendte danskere
blandt køberne. Star Small: 1.350,-
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forskellige juvelerer, blandt andre Georg
Jensen, og i 2008 startede hun for sig selv
i Designer Zoo i København. I dag sælges
hendes smykker stadig dér samt i flere
andre design- og interiørbutikker, men til
daglig sidder hun på sit værksted og showroom i Westend på Vesterbro i København.
For her har hun ro og inspiration til at lade
fantasien råde.
– Der, hvor magien er størst, er der,
hvor jeg ikke tænker over, at jeg laver
smykker. Begynder jeg at tænke over, hvad
der sælger, bliver det ikke et godt design.
Den er næsten sikker hver gang. Der er en
lethed og en volumen over mine smykker
på samme tid. De er til kunden, der gerne
vil have noget kant. Og mange vil gerne
turde lidt mere. Jeg har mange faste kunder, der har en holdning til tingene. Det er både kvinder og
mænd, der har lyst til noget
lidt anderledes – og så er
det mennesker, der godt
kan lide den personlige
betjening, og som kommer ind til mig på værkstedet. De vil gerne
have et smykke med
sjæl – og de køber jo

også en lille bid af mig. Det nyder jeg. Det
er hyggeligt at kende og genkende folk.
Amulettens hemmelighed
Jannis kunder er både yngre og ældre kvinder, men også flere og flere mænd er at
finde i kundekredsen.
– Mine amuletter sælger jeg rigtigt
mange af, også til mænd. Jeg har selv en
stor forkærlighed for dem. De indkapsler
en lille rulle papir, som kunden skriver på,
fx et mål eller et ønske, som så bliver forseglet i amuletten. Jeg plejer at opfordre
kunden til at skrive i nutid, som om det er
sket. Så virker det bedst, i hvert fald for
mig. Når ønsket så er gået i opfyldelse, eller
målet er nået, kommer de ind og får åbnet
amuletten, skriver en ny seddel og så forsegler jeg den igen. I den proces får jeg
nogle meget følsomme historier fra kunderne. Og jeg kan blive helt høj af at
hjælpe kunderne tættere på deres mål i
livet.
– Men egentlig er det jo bare ligesom at
have et billede hængende på opslagstavlen
af den bil, støvletter eller rejse, du drømmer om. Amuletten er bare ligesom skridtet videre. For sedlen kan tilpasses præcis
til kundens ønske og behov. Det kan fx

SHOW OFF
Unik håndlavet
18 karat guldring med
børstet overflade:
23.500,-

PERSONLIG BETJENING: Janni Krogh tager gerne selv imod
kunderne på sit værksted/showroom i Westend 4 på Vesterbro
i København. Hendes smykker kan også ses og købes på
www.jannikrogh.dk.

være en hilsen til en ven eller en gave,
fortæller Janni.
Og nærheden til kundens drømme og
ønsker kommer Janni ikke til at slippe
fremover:
– Jeg vil stadig selv sidde ved arbejdsbordet om ti år og levere håndlavede ting.
Og jeg vil gerne have mine smykker ud –
ikke i flere – men i de rigtige butikker og
gallerier. Men jeg får ikke en forretning,
hvor alt bliver produceret i Kina. For mig er
det vigtigt at få den rigtige energi ind i
smykkerne. Jeg DØR, hvis jeg ikke får lov at
sidde og røre ved tingene selv.
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jannikrogh.dk

4 HALSKÆDER
Pencil, sølv: 2.200,Amulet, big sølv/guld: 3.450,Graf, sølv: 1.950,Monocle, sølv/guld: 2.800,Inkl. 90 cm kæder

NU I PARIS
Ikke kun danske kvinder
(og mænd) har taget Janni
Kroghs smykker til sig. Den
rene nordiske stil er også
populær hos pariserne, og
Janni Kroghs smykker sælges
derfor i den eksklusive
interiørbutik Nordkraft i Paris’
trendy 10. Arrondissement.
Se www.nordkraft.com

DESIGN URE SMYKKER — 8, 2015

DESIGN URE SMYKKER — 8, 2015

FEMININ GEOMETRI
Mille Rubow
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Mille Rubow

Hvis man blot siger
ordene cirkel, cylinder,
trekant og kugle lyder
det måske ikke videre forførende. Men disse geometriske grundformer undergår
en magisk forvandling i Mille
Rubows hænder og bliver til helt igennem romantiske, feminine og elegante
smykker.
Hendes firma, Mille Rubow Jewelry, er
grundlagt i 2011 på den simple idé, at
skabe tidløse og minimalistiske smykker,
som kan stå stærkt alene men også forenes og forstærkes. Det sker i selvstændige, markante serier som Dots, Geometric,
Solar, Pendul, Loop og Bullet, der alle
kommer i en række variationer, og hvoraf
mange er som skabt til at blive kombineret.
Siden barnsben har Mille været fascineret af guldsmedefaget og begyndte allerede som ti-årig at lave smykker af forskellige
materialer. På sin vej til at blive autodidakt
guldsmed har hun været forbi både
beklædning og grafisk design. I dag arbejder hun fra sit værksted i København, hvor
alle hendes smykker laves i hånden
i 925 sølv, sort rhodinerede
eller forgyldte og, hvis
det ønskes, pyntet
med brillanter.

skaber forfinet
poesi ud af
geometriske
grundformer.

U
R
E

S
M
Y
K
K

PENDUL
Grafisk halssmykke
på 50 cm lang panserkæde
med brillant
1.250,-

BULLET
Ørestikker
550,-

BULLET#2
Ring i sølv
700,-

E
R

PENDUL
Ørestikker
800,-
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LOOP#1 STONE
Sort rhodineret
sølv med onyx: 800,GEOMETRIC#4
Sort rhodineret
sølv: 550,-

R

millerubow.dk
SOLAR
Solsystemet
på din finger
1.500,-

GEOMETRIC#10
Sort rhodineret
sølv med onyx
950,-

DOTS
Tidløst, minimalistisk armbånd bestående
af tre led, der gør det bevægeligt og behageligt
at have på. Håndlavet i 925 sølv. Pris 950,Mille Rubow laver alle
smykkerne i hånden i sit
værksted i København.

KOMBINATION
Mille Rubows mange forskellige
designs harmonerer smukt sammen,
som billedet her viser. Ringene er
Geometric#1 til 650,-, Mini Solar
til 950,- og Solar til 1.500,-.
Armbåndene er Geometric#6
til 1.000,- og Dots til 950,-.

LARSEN WATCHES
DANISH DESIGN - MADE IN DENMARK

Presents

137RBBL
Dameur - Fås i flere variationer
1.599,-

KLASSISKE URE I UDSØGT KVALITET
FOR BÅDE KVINDER OG MÆND.
Hos Larsen Watches arbejder vi passioneret på at
skabe ure til dig, som ønsker at pifte hverdagen
lidt op og fejre livet.
Dansk design i rustfrit stål, 23.5 ct forgyldning,
kalvelæder og ridsefrit safirglas. 3-års garanti.

122RBBL
Herreur - Fås i flere variationer.
2.499,-

Se hele kollektionen og læs mere om vores univers på

LARSENWATCHES.COM

VANITY

Indulge yourself in a world
of delicious vanity
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SOPHIA BRAND

Sophia Brand Jewellery
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Istapper, monstre,

Bag Sophia Brand Jewellery står
guldsmed Inger Lise Sophia Brand
Skarsbakk, der har hjemme i Sande
fjord, ved indsejlingen til Oslo Fjord.
Sophia har arbejdet med smykker i 16 år og startede sit eget firma
i 2010. Hun var oprindeligt orienteret
mod unika smykker på bestilling – og
denne del af hendes virke er stadig vigtig – men lige i øjeblikket er to af
hendes kollektioner, Monster og
Water Drop
lets, også ved at
indtage butikker verden over.
Monster er inspireret af
arktisk landskab med lange
rækker af istapper. Kollek
tionen er for både mænd
og kvinder, hvor Water
Droplets er mere feminin
og klassisk. Andre fine
serier er Stolen Heart og
Trappetrinsringene. Alle
kollektionerne er lækre
gedigne smykker i guld og
sølv, i tidløs kvalitet og med et
lille twist.

dråber og hjerter...
Norske Sophia Brand
er på vej til Danmark
og ud i resten
af verden.
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STOLEN HEART
Under en pude af glitrende
diamanter gemmer sig et stort
hjerte. Ringen fungerer også fint
som smykke på en halskæde.
Rosa guld med diamanter.
Pris 35.000,-

Smykkefoto Mathew Bryce
Modelfoto Pål Laukli
Styling Trude M. Laukli

MONSTER
Ørestikker
i sølv og
cubic zirkonia.
Pris 1.200,-

TRAPPETRIN
Fem sølvringe med
cubic zirkonia danner til
sammen en lille trappe.
Pris pr stk 2.000,-
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www.sophiabrand.com

MONSTER
Kollektionen
omfatter ringe,
armringe og
ørestikker i flere
varianter.

31

MONSTER
Istapper til
mændene.
Pris 2.900,-

MONSTER
Ring i sølv: 1.500,Alle smykkerne
fremstilles i guld
på bestilling.

WATER DROPLETS
Bløde, svungne ringe
med dråbeformer i sølv.
Med cubic zirkonia 1.600,Uden sten 900,-
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BLOGGER-STIL

Spinning Jewelry

Af Christian Schmidt. Foto Skovdal Fotografi
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Spinning Jewelry

Amalie viser et af sine
Spinning-valg og skriver
på sin blog: – Kollektionen
byder på både klassisk
Spinning design og
nyskabende designs i
form af fingertips, som
I kan se på min ringfinger på billedet.

møder kunderne,
hvor de er, gennem
ANITA

fire smykkebevidste
modebloggere.

COPENHAGEN - NEW YORK - LONDON - FRANKFURT
www.skagen.com @skagendenmark

– For en uges tid siden var jeg inviteret til en lille intim event sammen med
tre andre bloggere, og vi havde et
hjørne af Creative Space på Østerbro i
København for os selv, hvor vi skulle
hygge os med sushi, kreativitet og ikke
mindst den nye kollektion fra Spinning
Jewelry.
Sådan skriver Amalie Wessel på sin blog
om Spinnings event, hvor hun deltog sammen med Freja Wewer, Signe Mørkeberg
Sjøstrøm og Johanne Kohlmetz. Amalie er
med egne ord mode- og musikglad fashionista, der siden 2012 har haft sit forum på
Bloggers Delight, hvor også de tre andre
bloggere kan findes.
Og Johanne skriver på sin blog:
– Vi fik lov til at se på de nye ringe fra
efterårskollektionen, som de kalder #ring_
me og finde lige den rigtige formation og
styling, som vi bedst kunne lide. #ring_me
består af 19 forskellige ringe, både almindelige og fingertip. Alle styles kommer i to

Til venstre Freja:
– Et af Spinning
Jewelrys kendetegn er, at man
kan kombinere
ringene, som
man har lyst til
og derigennem
skabe sit helt
eget unikke
udtryk.

Frit valg blandt alle
efterårsnyhederne
med 22 karat guld
belægning.

Sushi og smykker på
Creative Space på
Østerbro. Fire bloggere
vælger deres Spinning
look. Fra venstre
Johanne, Signe, Freja
(skjult) og Amalie.
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Make a
Signe er selv
fashionfotograf,
og under eventen
benyttede hun sit
kamera både som
naturlig rekvisit og
til at forevige sine
med-bloggere.
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come true

Efterårskampagne 2015
Efterårskampagne 2015

Et af Frejas mest
populære billeder
på sin blog.

34
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come true

Et eksempel på
Johannes valg:
Nogle fingre får
mange ringe,
mens andre står
som usmykkede
kontraster.

nye overflader; 925 sterling sølv rhodineret
og forgyldt sølv med 22 karat guld.
Del inspirationen
Spinnings #ring_me koncept er bevidst
skruet sammen til at passe til de nye platforme for markedsføring; fra kollektionens
tag-korrekte navn over opfordringer til at
tage billeder og dele, til lanceringen af
fingertip ringene, der er en stigende tendens i det internationale modebillede.
Eventen var et led i firmaets klare strategi
om at komme tættere på målgruppen, dér
hvor den er på de sociale medier, fortæller
Kim Wandel Olsen, administrerende direktør for Spinning Jewelry
– Ved at lade nogle af vores kunder selv
style deres Spinning-look og „aktivere“ det
på Facebook, Instagram og så videre, har vi
med det samme kunne mærke en positiv
respons med markant flere følgere og hype
omkring Spinnings ringe.
Som opfølgning på eventen afholdt de
fire deltagere efterfølgende konkurrencer
på hver deres blogs, hvor det var muligt at
vinde det mest populære look, og her vidner de mange kommentarer om stor begejstring for de fire pigers stil. I alt er deres
indlæg blevet vist over 30.000 gange i
oktober måned.
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Kampagne sæt

Vedhæng & ørepynt
Kampagne
sæt

Sølv, forgyldtVedhæng
& rosé forgyldt
sølv
& ørepynt
Sølv, forgyldt & rosé forgyldt sølv

495,-

495,-

Kampagne armbånd

Kampagne
armbånd
inkl. et bead
inkl. et bead

295,-

Fra 295,Fra

www.spinningjewelry.com

Til højre:
For meget eller
for lidt? Signe
og Johanne
vurderer looket.

Find din nærmeste forhandler på scrouples.dk

Find din nærmeste forhandler på scrouples.dk
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Smykker er personlige og skal give bæreren en følelse
af, at det tilfører deres liv betydning, og at smykket
er en naturlig forlængelse af deres personlighed.
Siger Stine Vesten, hvis smykker trækker på Ærø


– og resten af verden.
37
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Stine Vesten holder til i Stefansgade på
Nørrebro i København. Her deler hun værksted
med en keramiker og en lædersmed, og sammen indgår de i et kreativt fælleskab, hvor der
drages nytte af hinandens kompetencer og
metoder på kryds og tværs. Alle smykkerne
gennem hendes hænder her, og det passer
hende godt, at der sker mange ting om ørene:
– Som person og designer trives jeg bedst
med at have mange bolde i luften på én gang;
det inspirerer mig og holder mig kørende. Jeg
er forelsket i processen frem til det endelige
design og er vild med at flyve højt og vildt, for
til sidst at ende ned med det perfekte og konkrete smykke.
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TETRIS BIG
Ring
Forgyldte 898,Sølv 798,-

MOON
Øreringe
Forgyldte 548,Sølv 448,-

BUBBLE
Ring
Forgyldt 698,Sølv 598,-

Ærø og verden
Stine er opvokset på Ærø, som hun stadig har
et dybfølt forhold til. Blandt andet får hun støbt
sine smykker her hos en dygtig lokal håndværker. Og her har hun en base, hvor hun søger til
for at fordybe sig og trække stikket.
– Dog har jeg også altid følt mig tiltrukket
af storbyen og af at komme ud og se verden.
Det har jeg gjort. Jeg har boet hos indianere,
sejlet i Caribien, tomlet gennem Europa og
mediteret i Asien. I et halv år boede og arbejdede jeg på et familieprojekt i en lille landsby
ved navn Santa Maria de Jesus. Det var drevet
af lokale for at hjælp meget fattige familier, og
det ændrede mit syn på verden radikalt. Og så
var det vildt inspirerende at være i denne fremmed kultur med et væld af indtryk i forhold til
smykker farver, former og materialer.
– Verden er stor, og mine historier er man
ge. Den paradoksale blanding af stort og småt,
min ø kontra resten af verden og alle dens
kulturelle modsætninger, inspirerer mig, fortæller hun.
Det resulterer i så forskellige smykker som
Bubble, Chaos, Moon og Tetris – afledt af det
gamle arkadespil, der har fået en renæssance, og som Stine selv har spillet
som lille.
Stine laver også personlige
unika smykker efter ønske. Lige
nu har hun et samarbejde med
sangerinden Søs Fenger om flere
showpieces i forbindelse med
hendes nye pladeudgivelse. Et
af smykkerne er en Tetrishånd med flere ringe og
et håndsmykke.

www.stinevesten.dk
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Stine Vesten

SMYKKER & PARADOKS
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Jytte Kløve
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Annoncering i 2016
Nr.

Udkommer

Frist for annoncer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ultimo januar
Primo marts
Ultimo april
Ultimo maj
Medio august
Ultimo september
Ultimo oktober
Ultimo november

6.
17.
6.
6.
1.
6.
6.
7.

januar
februar
april
maj
august
september
oktober
november

Messekatalog til Design Ure Smykker Messen
i Vejle, 11.-16. marts 2015:
Udkommer 11. februar
Frist for annoncer 1. februar
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Kontakt Henrik Westerlund
på hw@designuresmykker.dk
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Måske tænker man, at en æske skal gemme på sin hemmelighed, indtil man åbner den og ser, hvad der er inden i. Men Jytte Kløve
har i sit design af æske valgt at antyde dens indhold. Vished får man dog først, når man tager låget af, og trækker ringen ud.

R

Hvad er der i æsken? Det er
et urinstinkt i os alle at være
nysgerrige efter, hvad der er
inde i en lukket æske – men
hvem skænker
selve æsken
en tanke?

Dét har Galleri Bærbart gjort i en opgave
stillet 14 smykkekunsntere. Oprindeligt var
det en idé, som Jan Lohmann førte ud i
livet i 1987 med udstillingen Ring og Æske,
som blev vist i Galleri Metal, som galleriet i
Nybrogade i København hed dengang.
Ifølge én af kunstnerne, guldsmed Jytte
Kløve var det landets eneste smykkegalleri
og et hipt sted, der var internationalt
kendt for sine udstillinger med
både danske og udenlandske kunstnere, og kendt
for at gå nye veje, både
med hensyn til materialer og design.
Opgaven var, at
lave et smykke med
en æske – eller en

æske med et smykke. Man kunne enten
lave æsken selv eller få hjælp af en anden.
– Det blev en succes. Sort af mennesker
var der til åbningen. Og kunsthåndværkets
stjernejournalist Jonna Dwinger fra Politi
ken fløj helt op i skyerne over den fantastiske idé, fortæller Jytte.
Succesen blev gentaget i 1994 med
Ring og Æske 2 og i oktober måned i år
med Ring og Æske 3.
– Nu er tiden ny, friske kræfter har
taget over. Trine Trier er nu den, som løber
forrest med stafetten, og hun har givet den
videre til 14 smykkekunstnere, sådan at vi
kan få at vide, hvordan 2015 året ser på
begrebet Ring og Æske, slutter Jytte Kløve.

www.kloeve.dk

Jytte Kløves egen
papmodel af Vuggen.
Til højre en variant
af herreringen.

VUGGEN
Jytte Kløves æske
hedder Vugge og er
designet til en kolossal
herrering med titlen
Ryg mod Ryg af sort
sølv og syntetisk
padparadscha.

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

Stort udvalg af facet- & cabochonslebne fattesten.
Stenkæder & anborede dråber i par.
Diamanter, champagne/cognac - sorte - grå
faceterede & rosenslib samt rå.
Specialslib udføres.

Æsken er tegnet i 3D, printet ud i
nylon og derefter sortlakeret. Næsten uberørt
af menneskehænder, forsikrer Jytte Kløve.

www.crystaldesign.dk - info@crystaldesign.dk
Åbent Gothersgade 12 - 1123 Kbh. K - hveranden mandag 10.00 - 16.00
Ring 27110804 / 75780805 og få et udvalg tilsendt.

inspired by arctic beauty

10 x 0,03 TW/VVS
23.660,-

7 x 0,05 TW/VVS
30.600,-

1 x 0,16 TW/VVS
16 x 0,02 TW/VVS
17.400,-

9 x 0,04 TW/VVS
33.660,-

CERAMIC COLLECTION
Rustfrit stål og ridsefast hightech keramik.
Ur med ridsefast safirglas og SWAROVSKI ELEMENTS.
R i n g D K K 9 9 9, U r D K K 1 . 5 9 9, -

w w w.bering time.com
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1. Blossom Copenhagen: 80 cm halskæde af rosa forgyldt 925 sølv med ferskvandsperlevedhæng. Pris 1.150,-. 2. Støvring Design:
Vedhæng i sølv og rosaforgyldt, pris 595,-. 3. Støvring Design: Matchende øreringe, pris 595,-. 4. Lieblings: Forgyldt sølvhalskæde
variabel længde på 42 eller 45 cm med facetteret rosenkvarts og zirkon. Pris 599,- 5. Lieblings: Matchende øreringe 549,-. 6. Jaguar:
Swiss Made, kronograf, dato og safirglas. Fås i flere skive- og remfarver. Fra 4.198,-. 7. Festina: Ny serie fra Festina i sorte og rosegold
farver. Kronograf, dualtime, dato og 10 ATM. Fra 2.498,-. 8. Sif Jakobs: Rosaforgyldt sølvring med sorte zirkonia. Pris 699,-. 9. Christina
Jewellery & Watches: Love armbånd med charms i 18 karat forgyldt 925 sølv og ædelsten fra 149,-. 15 forskellige farver armbånd af
kalveskind til 399,- og 599,- for henholdsvis en og tre gange rundt.
Se forhandlerinfo på www.designuresmykker.dk

WWW.SPINNINGJEWELRY.COM
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1. Støvring Design: Vedhæng med sølvhjerte med cubic zirkonia, pris 450,-. 2. Støvring Design: Matchende øreringe, pris 295,-.
3. Blomdahl: Stilfulde nyheder i ren medicinsk titan; det sikreste metal mod huden uden at du skal være urolig for nikkel, kadmium og
bly. PUCK øreringe med vedhæng. Pris 499,-. 4. Skagen: Agnethe sølvtonede ørebøjler af stål med krystalperler, pris 398,-. 5. Skagen:
Agnethe halskæde i stål med krystalperle, pris 498,-. 6. Cahana: Grow armbånd med bladmotiv i 925 sølv, pris 475,-. 7. Ruben Svart:
Åkande ørestikker med 0,04 carat tw/vvs brillanter, pris 3.645,-. 8. Ruben Svart: Åkande ring i hvidguld med 0,06 carat tw/vvs brillanter.
Pris 8.480,-. 9. Von Lotzbeck: Square ørestik i poleret sølv, pris 450,-. 
Se forhandlerinfo på www.designuresmykker.dk

Nærmeste forhandler oplyses på:
casioformula.dk
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1. Julie Sandlau: Stella halskæde 80 cm i 925 sølv med to vedhæng med facetslebne, klare zirkoner og safirblå krystal. Ialt 1.375,-.
2. Lund Copenhagen: Hjertevedhæng på 10x12 cm med safir, rubin eller smaragd i 8 karat 1.450,- eller 14 karat 1.875,-. Hjerte i 14
karat hvid- eller rødguld med 0,25 carat diamanter 4.650,-. 3. Julie Sandlau: Stella øreringe i 925 sølv, zirkoner og safirblå krystal. Pris
1.300,-. 4. Spinning Jewelry: The Queen 925 sølv med London blå krystal 349,-. 5. Spinning Jewelry: Shiny Eyes 925 sølv med London
blå krystal 349,-. 6. Nord by Thomsen: Sparkling Star ring i sølv med ialt 0,08 carat diamanter. Pris 3.800,-. 7. Libelula Jewellery: Ring
i 18 karat rosa guld med topaz. Pris 11.150,-. 8. Susanne Friis Bjørner: Svungen armring i 925 sølv 750,-. 9. Susanne Friis Bjørner:
Øreringe i 925 sølv 250,- med sølvvedhæng med London blue crystal til 215,-. 10. Diesel: Model DZ1727 med denin og læderrem, pris
1.495,-.
Se forhandlerinfo på www.designuresmykker.dk

AutumnLeaf – guldbelagt/rhodineret 925 sølv:
-

broche på læder, vejl. kr. 1.770,broche på wire, vejl. kr. 990,ørenringe, vejl. kr. 470,armbånd, vejl. 1.590,-

LEAF sølvring, justérbar, vejl. kr. 660,-

www.leadesign.dk
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1. Frk. Lisberg: Ny Letterserie med bogstaver, velegnede til en helt personlig julegave. Fås i sølv, sort rhodineret sølv, 14 karat forgyldt
og 14 karat rosaforgyldt. Letter armbånd fra 499,-. Letter kæde fra 599,-. Vedhæng 200,-. 2. Frk. Lisberg: Letter ring fra 399,-.
3. Blossom Copenhagen: Halskæde i forgyldt 925 sølv på 80 cm med ferskvandsperlevedhæng. Pris 1.100,-. 4. Michael Kors: Model
MK2444 Sawyer, pris 2.795,-. 5. Izabel Camille: Empress ørestikker i forgyldt sølv med zirkoner. Pris 575,-. 6. Susanne Friis Bjørner:
Halsring, forgyldt 925 sølv. Pris 1.075,-.
Se forhandlerinfo på www.designuresmykker.dk
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1. Mitos: Namasté kollektionen er nu udvides med nyt flot Chakra armbånd i 18 karat forgyldt sterlingsølv med syv forskellige sten: Pink
tourmalin, blå topas, peridot, citrin, lolite, ametyst og gylden topas. Pris 1.250,-. 2. Izabel Camille: Little Princess ørestikker i sølv med
lilla zirkon omkranset af hvide zirkoner. Pris 500,-. 3. Aagaard: Snoet armring med lås, 8 karat guld, pris 2.650,-. 4. Aagaard: Ring i 8
karat guld med perle, pris 1.295,-. 5. Julie Wettergren: Moon ring af 14 karat guld med måne af sort rhodineret sterling sølv sat med
single cut diameter, ialt 0,06 carat. Pris 2.000,-. 6. Diesel: Model DZ7363, pris 2.595,-. 7. Christina Jewellery & Watches: Desire ur,
model 143, fra 1.995,-. Læderrem fra 399,-. Charms fra 149,-.
Se forhandlerinfo på www.designuresmykker.dk

From all of us
to all of you

Merry
Christmas
&

Happy
New Year!


WWW.STOVRINGDESIGN.DK

