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FREM PÅNY
Foråret er tiden for genopstandelse, hvor det hele spirer frem påny, sol
og varme vender tilbage, og det, der gik bort, giver liv til noget nyt. Det
er på en måde kærlighed til livet og dets mangfoldige muligheder. Og
det er ikke kun i naturen, denne transformation finder sted; den er
overalt omkring og rigt repræsenteret i dette nummer. Anette Wille
Jewellery, der måtte dreje nøglen om, er således genopstået med nye
folk bag og ambitioner og gå-på-mod i fin form. Et tyrekranie, som jo
ellers må siges at være udtjent af sin oprindelige ejer, får nyt liv som
motiv for et af Alexander Lynggaards yndlingssmykker. Katten Monty
med den udtryksfulde kromosonafvigelse skulle ifølge statistikken slet
ikke være blandt os på sit syvende år men lever på trods heraf i bedste
velgående og har tilmed givet inspiration til et nyt smykkefirma med
fokus på katte. Marmor er ret beset et dødt materiale, men en form for
second life får det som elegante urskiver i armbåndsurene fra svenske
Abbott & Mosley. Det samme kan siges om nylon – i sig selv ikke meget
liv – men i hænderne på Tina Richter, Helle Grangaard og en 3D printer
kommer der alligevel levende design ud af det. Maserati, kendt for
lækre italienske luksusbiler, puster med deres ånd liv i en serie lækre
ure. Og endelig kan nævnes, at midt i foråret er mange af de gamle,
hæderkronede, danske sølvsmede og designere tilbage i rampelyset
med en stor, permanent udstilling på over 1000 smykker. Det er
Smykkeskrinet i Den Gamle By i Aarhus, der viser dansk smykkekunst
fra 1900 til 2000 – et helt århundredes udvikling af en ædel kunstart,
vi med rette kan være stolte af i vort lille land. Lad os håbe, de næste
100 år bliver lige så mindeværdige. Det skorter i hvert fald ikke på
ambitioner herfor – det nystartede danske smykkefirma Rosequartz vil
således udbrede kærligheden til intet mindre end hele verden!
Lykke til, siger vi, og rigtig godt forår!
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Husk

Mors dag
Søndag d. 14. maj

CHRISTINAS Mors dag-kampagne er
klar til bestilling og bakkes op med
aktiviteter på alle platforme. Slutspurt
med massiv TV2-kampagne hele 2 uger
op til selve dagen, hvor mænd og drenge
i alle aldre i det ganske land fejrer Mor.
Som sædvanlig leveres CHRISTINAkampagnen med fuld POS-pakke UB.

KONTORET 36 302 306
JYLLAND & FYN

THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND

MARIA 40 51 13 83

Christina Watches / www.christinawatches.dk
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ADDONEJEWELRY
Ringene er fine enkeltvis men super flotte
sammen, og smykkerne har en pris, der gør
det overkommeligt. Her er det Cup og Button
til 350,- og den store Rugby til 500,- alle
i farven Koral.
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Form, teknologi og mode

S

mødes i AddOneJewelrys

M

3D-printede nylonsmykker
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i glade farver.
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Rugby i turqouise 500,Basket i koral 350,Small Spheres i bordueaux,
antracite og grøn 350,-

3D NYLON

– Vi har lavet en lille kollektion af 3Dprintede smykker i nylon, og så var det jeg
tænkte, om det var noget, du ville skrive
om?
Sådan lød mailen, vi for nyligt modtog
fra guldsmed Tina Richter. Sammen med
produktdesigner og arkitekt Helle Gran
gaard har hun startet firmaet AddOne
Jewelry.
– Vi har begge to arbejdet i smykke- og
designverden i mange år og fik lyst til at
lave en ny type smykker, hvor klassisk
formgivning, fashion, håndværk og design
går hånd i hånd, fortæller Tina.
I år er det 20 år siden, hun så de første
3D-printede voksmodeller på Guldsmede
skolen, hvor hun var lærer. Modellerne var
hjembragt fra en messe i Asien, og Tina så
med det samme, at der var fremtid i det.
Og alligevel ser smykker stort set stadig ud,
som de gjorde dengang.
Nye muligheder
– Men nu er mulighederne her faktisk for
at producere små, eksklusive kollektioner
til en overkommelig pris i andre materialer,
end vi er vandt til. Vi har valgt nylon, fordi
det er holdbart, fordi det kan farves, og
fordi det giver en masse nye muligheder i
formgivningen, forklarer Tina.
– Vort ønske er at lave små skulpturer,
der kan bæres på kroppen, ikke kun alene
men meget gerne flere sammen; heraf
navnet AddOneJewelry. Hvert smykke er
tænkt som et kommunikativt stykke; for de
modige at bære og for alle at tale om.
Tina og Helle har arbejdet på udviklingen af nylonsmykkerne i små to år i samarbejde med et bayersk firma i Tysklands
„Silicon Valley“. Hvert smykke bliver til
hjemme hos dem selv og alle er grundigt
testet for holdbarhed, bærevenlighed og
effekt, inden produktionen sættes igang.
addonejewelry.com

D
E
S
I
G
N

Mors Dag
Kampagne
T
V
2
T
V2-rekla
Kun
me
495,fra d. 1. m

U
R

aj - 12. m

TO UGER

aj

E

S
M
Y
K
K

Spar 500,-

E
R

Ægte læderarmbånd med
sterling sølv charm

Kun

595,-

Spar 500,Ægte læderarmbånd med
forgyldt sterling sølv charm

KONTORET 36 302 306
Brocherne Basket
og MayBeAFlower 2,
begge 700,-.

JYLLAND & FYN

THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND

MARIA 40 51 13 83

Christina Watches / www.christinawatches.dk
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MARIA ZABEL
Charm i sølv
200,-

NORD BY THOMSEN
Moon Rabbit ring
i sølv med sorte og
hvide diamanter. 5.600,KINZ KANAAN
Nøgle i sølv 850,EAST COPENHAGEN
JEWELLERY
Triple Wave Ring
i sølv og cubic
zirconia. 1.499,-
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EAST COPENHAGEN
JEWELLERY
Waves halskæde
i sølv med håndfattede
cubic zirconia. 919,-
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Model 215852GD
Herreur i rustfrit stål
og safirglas. 799,-
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MARLENE JUHL
JØRGENSEN
Dreamcathcere
i sølv til øret.
1.800,-

Spar 500,SCROUPLES
Armringe i 14 kt hvidguld
med brillanter. 24.900,-

NORLITE DENMARK
Model 1601-030901
Dameur med safirglas
1.495,-

Ægte sølvarmbånd med
sterling sølv “Mom” charm
med 2 ægte topaser & stopper

Nyt

FORÅR

Kun

595,-

LUND COPENHAGEN
Medaljoner i sølv til 450,og i 8 kt guld til 1.795,-

Spar 500,Ægte sølvarmbånd med forgyldt
sterling sølv “Mom” charm
med 2 ægte topaser & stopper
SIF JAKOBS
Ring i 925 sølv med
sorte zirconia. 1.499,-

KONTORET 36 302 306
JYLLAND & FYN

THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND

MARIA 40 51 13 83
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CHARLIE BY CHARLIE
Armbånd af silkesnor med
japanske farvede og forgyldte
glasperler. 550,SUSANNE FRIIS BJØRNER
Forgyldte sølvørerige
med pink zirconia
385,-

Nyt
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DYRBERG/KERN
Stålur med Natorem
1.099,-

FORÅR

FRK LISBERG
Forgyldt sterlingsølv
inkl. kæde til 649,-
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KRANZ & ZIEGLER
Forgyldt ring med
rosakvarts 595,-
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MOR MED STORT

AAGAARD Aagaard by S, designet af Sofie
Lassen-Kahlke. 14 kt guld med rav 2.495,-

U
R
E

S
M
Y

SUSANNE FRIIS BJØRNER
14 kt guldring med rubin
1.725,-
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KINZ KANAAN
14 kt guldring med
diamant. 2.550,-

R

Er du blevet mor, kender du en mor eller
er det bare tid til at give mor et bevis på
hendes betydning for dig (og stoppe al
fremtidig klynken omkring Mors Dag)? Så
kommer Frk Lisberg dig til undsætning
med amulet-halskæden med MOR med
stort. Mors Dag, sagde du? Uha, hvornår er
nu dét? Det har jo lige været Valentinsdag...
Bare rolig; Mors Dag er først den anden
søndag i maj, altså 14. maj i år. Med mindre, mor er norsk – så er det allerede for
sent. Det var i februar.

BYT TIL

Nyt

Uge 9 -17

Kun*
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RABINOVICH
Øreringe i forgyldt sølv
med aventurin og zirkonia.
950,-

NURAN
Alliancering i 14 kt rød- eller
hvidguld med 0,26 ct brillanter
W/si. Pris 6.900,-

TALENT SE HER!
Nu skal der ansøges
til Precious Talents

MARIA BLACK
Knight Ring
Forgyldt sølv 500,-

RABINOVICH
Ring i forgyldt sølv
med zirkonia. 995,-

31. marts er sidste chance for at ansøge
om deltagelse i Precious Talents, konkurrencen for nye kreative talenter i ur- og
smykkebranchen, der finder sted i forbindelse med den svenske smykkemesse
Precious, 8.-10. september på Stockholms
mässan. Precious Talents er for alle
nystartede ur- og smykkedesignere i de
nordiske lande. Se vilkår og tilmelding på
www.precious.se/talents.

FÅ ET

NytARMBÅND

Kom med dit gamle armbånd, snørebånd eller kassettebånd &
SPAR 150,- på et nyt CHRISTINA-sølvarmbånd.
*Charms medfølger ikke.

Find kampagnen hos din
CHRISTINA-forhandler
KONTORET 36 302 306
JYLLAND & FYN

THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND

MARIA 40 51 13 83

Christina Watches / www.christinawatches.dk
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CHOKO-TID
IZABEL CAMILLE
Poetry halskæde i
forgyldt sterlingsølv
800,10

D
E

BY BIRDIE
Zeus Tribeca
Oxyderet sølvring
med 14 kt guldtråd,
-kugler og brillanter.
4.750,-

FACON FACON
Cuff armring i sølv
3.400,-

S

Schweiziske DeWitt hylder 2017 med
denne The Academia Out of Time model,
hvor den chokoladefarvede skive er bestrøet med guldglimmer. Uret har desuden to
sekundvisere; den til højre klikker sig igennem tiden ved at rykke for hvert sekund,
hvor den til venstre glider kontinuerligt
som den virkelige tid.
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Nyt

TOFTEGAARD
Moon Mountain collier
14 kt guld med 0,06 ct
brillant på sterlingsølv
fletkæde. 16.200,-
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KRANZ & ZIEGLER
Ring i sort sølv og
zirkonia 995,-

K

Tikkende
sekunder

E
R

T/RAW
State of Nature Twig
Halskøde i oxyderet sølv
1.700,-

ORLO
Nyt dansk urmærke
startet af Frederik
Høltzel og Kenn
Haagaard. Bowen Brown
39 mm 1.800,-

Y

Flydende tid

BY CRY
Forgyldt armring med
perlemor 1.000,-

E

Sølvarmbånd fra 449,-

Læderarmbånd fra 399,-

COOLER

CARRÉ
18 kt guldring med
grå månesten 5.100,-

Det er dejligt at modtage gaver, og til
mange festlige lejligheder hører også at
skylle efter med kølig hvidvin eller champagne. Fluks iler vi med denne elegante
vinkøler fra tyske Edzard, der forhandles i
Danmark af Jarly of Scandinavia. Skål!

Tacoma
Vinkøler i sølvplet
med ekstra kraftig
forsølving
1.975,-

HARD STEEL
Armbånd i stål 595,-

BREIL MILANO
Model TW1556
Automatic, 40 mm stål,
hærdet mineralglas og
læderrem 1.595,-

Collect-ur fra 995,-

CHRISTINA

FAMILY
KONTORET 36 302 306

Pisa kande i sølvplet
2,2 L. 1.450,-

JYLLAND & FYN

THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND

MARIA 40 51 13 83

Christina Watches / www.christinawatches.dk

8kt guld
med sølvkæde

HOUSE OF JEWELLERY * JESSENS MOLE 12 * 5700 SVENDBORG * TELEFON 6915 5500
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Man tager et klassisk ur-design, tilføjer en unik egenskab og giver det et velklingende,
angelsaksisk navn med en tilhørende speciel historie om, hvordan det blev til.
Det kunne se ud som om, svenskerne har fundet en succesrig opskrift efter ovenstående device;
i 2011 kom Daniel Wellington, søsat af Filip Tysander, og i 2015 satte Andreas Hansson og
Anton Wetterlöf sig for at gøre ham kunsten efter med det nye brand Abbott & Mosley.
15
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Abbott & Mosley kollektionen består foreløbigt af fem modeller i 36 mm til 1.395,- og i 40 mm til 1.795,-.

N

U
R
E

S
M
Y
K
K
E

UNIKKE MARMORURE

Abbott & Mosley

R

Abbott & Mosley kunne lyde som et distingveret,
engelsk advokatfirma, men bag det velklingende
navn gemmer der sig et pæresvensk firma med en
original idé og – to englændere på sidelinjen.

Ligesom Daniel Wellington er opkaldt
efter en englænder, der inspirerede til det
populære ur, sådan har også Abbott &
Mosley navn efter to englændere, der har
medvirket til urets tilbliven.
Svenskerne Andreas Hansson og Anton
Wetterlöf fik idéen til at lave en serie ure
med marmorskiver, hvor hvert ur er helt
unikt. Men er det overhovedet muligt at
lave en tynd urskive af marmor? For at få
svar på det, kontaktede Andreas sin fars
gode ven, Richard Mosley, der er urmager
i London.
– Richard fortalte mig om et ur med
skive af italiensk marmor, som han havde
haft til service for nogle år siden. Ejeren af
uret var en mand ved navn William Abbott,
som viste sig at være samler af specielt
fremstillede ure, fortæller Andreas.
– Vi fik kontakt til Mr. Abbott og var så
heldige at få lov at studere designet af
hans ur og se, hvordan urskiven af marmor
var lavet.
Møderne med de to engelske herrer
førte til skabelsen af den første kollektion
af ure under navnet Abbott & Mosley.

Abbott & Mosley er i dag allerede et etableret brand i Sverige og nu har den danske
importør Stæhr AS taget brandet hjem.
Abbott & Mosley gør meget ud af deres
tilstedeværelse på de social medier, og
Anton har god erfaring med det, for han
har en fortid hos ingen andre end Daniel
Wellington, hvor han som marketingschef
blandt andet holdt fokus på Twitter,
Instagram, Facebook mm. Brandet har
derfor alle muligheder for at udvikle sig og
blive til en succes, spår man hos Stæhr.
Carrara og Nero Marquina
Med tynde marmorskiver i kombination
med klassisk design og godt håndværk har
Abbott & Mosley skabt en fin kollektion,
hvor hvert ur er unikt, med sine egne tegninger i marmorskiven.
Kollektionen består af fem forskellige
modeller som findes i 36 og 40 mm og lys
marmor fra Carrara i Italien eller mørk marmor fra Nero Marquina i Spanien. Urene er
produceret med safirglas, har japansk
urværk fra Miyota, remme af italiensk kalveskind og 7,5 mm urkasser i rustfrit stål.
staehr.as

GOLD MARQUINA BLACK
40 mm rosaforgyldt.
Urkasse i rustfrit stål.
Miyota værk. Safirglas.
1.795.-

ROSE CARRARA CREAM
Til hvert ur skæres en tynd
skive marmor af italiensk
Carrara som her eller af
spansk Nero Marquina.

D

CARRARA
Carrara marmor stammer fra
byen af samme navn i Toscana i
Norditalien. Marmorbruddene
her har siden romersk tid forsynet
mange af verdens største billedhuggere, blandt andre
Michelangelo, Rodin og vores
egen Thorvaldsen. Også gulvet
i Københavns Lufthavn er af det
lyse med de mørke årer fra
Carrara.
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NERO
MARQUINA
Nero Marquina marmor stammer
fra Marquina i Nordspanien og er
sort med hvide årer.
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Dobbelt armbånd
med ocean jaspis 795,-

Dobbelt armbånd af lammeskind 395,med Gold Point charm 995,-

Slangeskind 495,Charms fra 195,-

16

ROCK
Kampagnearmbånd i skind,
silke, onyx, hematit og sort
sølv: 3.125,-. Til højre
Modern kampagnearmbånd
med silke, perler, aventurin,
sort sølv og Story ur: 5.210,-
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Lene Nystrøm er kendt over hele verden
fra sin tid som forsanger i den dansk/norske popsucces Aqua, der blandt andet
storhittede med Barbie Girl fra albummet
Aquarium i 1994. Nu er Lene aktuel som
kampagnemodel for Kranz & Zieglers
Story kollektion. 			
– Lenes historie, erfaring og udstråling
afspejler en råstyrke, der udtryksmæssigt gør hende ideel til kollektionens budskab #WhatsYour
Story,
lyder det fra firmaet. Lene repræsenterer med lethed alle tre temaer i
Storys univers: Rock, Modern og
Poesi.
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Lene Nystrøm

R

er nyt ansigt for

E

Kranz & Zieglers

S

Story.

M
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Story
Kollektionen Story blev
startet i 2009 og består
af et stort udvalg af funktionelle armbånd, halskæder, ure og charms.
Alle produceret i ædle
metaller med raffinerede detaljer. Story giver
dig mulighed for nemt at
sammensætte og designe
dit eget smykke, så det
understreger din unikke
personlighed og matcher din
historie.
www.k-z.dk
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BARBIE HISTORIER
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POETRY Kombiarmbånd 3.020,-

Gyldne og lyse
agat 595,-

Silke 250,med Starry
Night 495,-

Lene Nystrøm afspejler alle de tre temaer
i Storys univers: Rock, Modern og Poesi.
Mink 395,-

S

K

Kranz & Ziegler

Slangeskind 495,- med Twinkle Ring 295,og Medallion Drop 595,-

E

FENIX

®

CHRONOS
ONE LIFE. NO LIMITS.
TH E R EF I N ED G P S T I M EP I EC E

ViVitager
tagerforbehold
forbeholdforfortrykfejl
trykfejlogogprisændringer.
prisændringer.

FO R TH E AT H L ET E/ A DV EN T UR ER I N YOU.

På foto:
På foto:
Broche mix 9x5mm og 10x7,5mm
Broche mix 9x5mm og 10x7,5mm
Forgyldt hvid emalje
Forgyldt hvid emalje
Vejl. udsalgspris Kr. 1.375,Vejl. udsalgspris Kr. 1.375,-

SIM ONE
M OR O
Athlete, Pilot,
Businessman

Clips mix 9x5mm og 10x7,5mm
Clips mix 9x5mm og 10x7,5mm
Forgyldt hvid emalje
Forgyldt hvid emalje
Vejl. udsalgspris Kr. 2.825,Vejl. udsalgspris Kr. 2.825,-

©2016 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Collier mix 9x5mm og 10x7,5mm
Collier mix 9x5mm og 10x7,5mm
Forgyldt hvid emalje
Forgyldt hvid emalje
Vejl. udsalgspris Kr. 1.950,Vejl. udsalgspris Kr. 1.950,-

Ring mix 9x5mm og 10x7,5mm
Ring mix 9x5mm og 10x7,5mm
Forgyldt hvid emalje
Forgyldt hvid emalje
Vejl. udsalgspris Kr. 1.550,Vejl. udsalgspris Kr. 1.550,-
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FENIX 5X SAPPHIRE
Slate grey med metallænke
og medfølgende QuickFit
silikonerem. Pris 7.499,-

G
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Alle modellerne har
håndledsbaseret Elevate
pulsmåler integreret i
bagsiden af urkassen.

U
R

U
R

E

E

S

S

M
Y
K
K
E
R

M

De nye Garmin Fēnix 5
GPS-multisportsure til
atleter og outdoor-eventyrere
er pakket med nye avancerede
træningsfunktioner og
performance-widget i
stilfuldt, atletisk design.

Garmin Nordic Denmark

AVANCERET STIL
På teknologimessen CES (Consumer
Technology Association) i Las Vegas i
starten af januar præsenterede
Garmin sin nye Fēnix 5 serie.
Serien består af tre størrelser:
Fēnix 5S på 42 mm, der er perfekt til dem, der syntes, at Fēnix
3 var for stor, det ligeledes mindre Fēnix 5 på 47 mm og det
ultimative Fēnix 5X på 51 mm og
med TOPO-kort i farver. Alle
modellerne har håndledsbaseret
pulsmåler og er oplagte til en lang
række aktiviteter som løb, trail,
cykling, golf, fitness, skiløb foruden at være avancerede smarture.

FENIX 5S SAPPHIRE
Champagne med grå rem af ruskind
og ekstra QuickFit silikonerem.
Pris 5.899,-

Y

Nyhederne
Fēnix byder på en lang række nyheder,
der for de teknologivante formentlig vil
være yderst interessant læsning: Nyt optimeret Chroma display i farver med højere
opløsning giver bedre læsbarhed også i
sollys. Optimal rutevejledning ved hjælp af

TOPO-kort over Europa. Omkring migkorttil
stand giver overblik over interessepunkter (POI), waypoints og andre punkter
inden for kortvisningen. Rundtursrutevejledning giver løbere og cyklister
mulighed for at oprette ruter for en given
distance, eksempelvis en hurtig 30 km
cykeltur eller en rolig 5 km løbetur.
Dataoverlejringer på kortet fremhæver vigtige oplysninger, så du ikke behøver at
skifte skærmbilleder, når du er i gang med
en aktivitet, og letlæselig vejledning ved
hjælp af bannere på displayet viser kommende sving.
Og det bliver endnu mere teknisk: Ny
performance-widget holder øje med dine
fremskridt og dine vigtigste data, som
eksempelvis træningsstatus, VO2-max,
træningsbelastning, restitutionsanbefaling
og FTP. Fēnix understøtter Strava Live
Segments og har indbyggede outdoorsensorer som tre-akset kompas, gyroskop
og trykhøjdemåler. Training Effect 2.0 programmet giver træningsstatus og træ-
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FENIX 5S SAPPHIRE
Champagnefarvet urkasse med
metallænke og EXO-antenne
integreret i kransen. Ultra-stærkt
ridsefast safirglas. Automatisk
upload til Garmin Connect,
når uret forbindes til trådløst
netværk. Pris 5.899,-

ningsbelastning giver atleter mulighed for
at træne mere effektivt og med bedre
informationer om deres fremskridt og gør
det muligt at følge alle deltagere i en
gruppe, så du ved, hvor alle er under en
aktivitet.
Og naturligvis skal uret kunne bruges i
mange sammenhænge; der er derfor et

bredt sortiment af QuickFit tilbehørsremme
i læder, metal eller silikone, der nemt klikkes af og på uden brug af værktøj.
Ind i urbutikkerne
Al denne teknik til trods er Fēnix 5 serien
elegant og stilbevidst et bedre modeur, og
med god grund retter Garmin Nordic

Denmark da også fokus på urmagerbutikkerne, hvor serien vil være at finde fra
marts af i udvalgte butikker. Garmin deltager desuden på smykke- og urbranchens
nye fagmesse New Nordic i august.

garmin.dk
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LOVE
BEFORE
APPEARANCE

LITTLE LIFE
Halskæde
345,CUTE
Halskæde
280,-

22

ACCEPTANCE
OF WHO
YOU ARE

CUTE
Ørestikker
175,-

23
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Monty Jewelry

I

DET VAR KATTENS

Monty er født med en kromoson-abnormalitet, og den kan han takke for sit specielle udseende. Hvor de fleste katte med
en sådan abnormalitet desværre dør ret
unge på grund af følgesygdomme, er
Monty sejlivet og frisk. Som tre-årig blev
han adopteret fra Kattens Værn af Mikala
og Michael i Rødovre.
Det var i 2013. I 2015 havde Monty de
første 100.000 fans på Facebook, og siden
har han blandt andet lavet en lang række
YouTube videoer, leveret kontrafej til et
større udvalg af merchandise, vundet en
pris på Bored Panda, rundet de syv år og
nået mere end 350.000 fans over hele
kloden.

MEOW
Ring i rosaforgyldt
sterlingsølv 400,-

Helstøbt kollektion
– Ved at skabe opmærksomhed omkring,
at et anderledes udseende ikke betyder, at
man ikke kan være fantastisk, er Monty en
ambassadør for dyr og mennesker verden
over, som måske ikke ser perfekte ud i alle
andres øjne, siger Michael.
På Montys Facebook og Instagram sider
deles glade historier sammen med viden
om, hvordan man kan være med til at gøre
verden et bedre sted for vores dyr. En del
af overskudet fra smykkesalget går naturligvis direkte til Kattens Værn.
Alt dette kunne være nok så fint, men
set med smykkeøjne måske knapt så vedkommende. Men Montys kollektion er
bestemt et smykkefirma bekendt. Den er

CUTE
Ring i sterlingsølv
245,-

både helstøbt, morsom og veldesignet. Der
er kattehoveder, silhuetter, legende katte
og underspillede detaljer som et par spidse
ører på en ring. Den kommer i sterling sølv,
i forgyldt og rosaforgyldt, og foruden fine
katte er der andre gode motiver som hjerter, blomster og humlebier.
For nyligt kunne man se Mikala og
Michael til audition i X-Factor, og selvom
parret fik støtte af både Thomas Blachmann
og Mette Lindberg, blev de dog efterfølgende valgt fra. Efter eget udsagn lider de
da også begge af abnormaliteter: Mikala
har således korte, buttede ben og Michael
er blevet skaldet før de 25!
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Monty er en
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superstjerne,
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og som enhver
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anden celebrity
må han naturligvis
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have sit eget
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smykkemærke,
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en flot og veldrejet

E

katte-elsker-kollektion

Monty er meget blid
og ikke bange for
noget. Derimod elsker
han opmærksomhed,
fortæller hans ejere,
Mikala og Michael.
Monty har i øvrigt
navn efter Monty
Python, på grund af
deres inspirerende
sang Always look on
the bright side of life.

under navnet
Monty Jewelry.

montyboy.net

HAPPY CAT
Ring i sterlingsølv
245,-

KITTY
Ring i sterlingsølv
245,-

MONTY
Ring i sterlingsølv
280,-

CATS
Øreringe i forgyldt
sterling sølv 175,-

R

opportunities
The Nordic Watch
& Jewellery Fair
8-10 September 2017

SKT1109 | 1998,-

COPENHAGEN - NEW YORK - LONDON - FRANKFURT - PARIS
skagen.com | @skagendenmark | #ReadySetSKAGEN

p r e c i o u s fa i r . s e
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SORTE FINGRE

Ghita Ring

SMYKKERNE
BLIVER SKABT
AF RIGTIGE
MENNESKER
MED SORTE
FINGRE.
27
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Ghita Ring er en af
Danmarks mange, dygtige
guldsmede, der holder liv
i det gamle, ædle håndværk,
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beskidt arbejde med hårde
metallerne fører til lette,
forfinede resultater.
I april fejrer hun 25 års
jubliæum og benytter dagen
til at udvide med partner
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Katrine Salmon.

– Den 4. april 1992, for 25 år siden,
besluttede jeg, at nu var jeg klar til at prøve
selv, fortæller Ghita Ring, der er uddannet
guldsmed i 1985 som tredje generation i
hendes families gamle værksted.
Hun startede værksted og butik i hyggelige lokaler på Gl. Kongevej 125, hvor
hun har holdt til lige siden, og lokalerne
blev indrettet med et stort, gammelt
arbejdsbord i butikken, så kunder og
gæster kan fornemme håndværket og stedet, hvor smykkerne bliver til.

– Jeg elsker værkstedet, hvor det kreative
er i højsædet, og smykkerne bliver skabt af
rigtige mennesker med sorte fingre, siger
Ghita, der i tidens løb har beskæftiget sig
med alt fra rav-kollektioner over store
enkle sølvsmykker til brillanter og guld
foruden at reparere, restaurere og genskabe gamle smykker.
– Fra starten har jeg lagt vægt på det
gode håndværk og et unikt og brugbart
design. Jeg har altid været tiltrukket af
natur og klassisk design, så smykkerne er
blevet en blanding af det rå, organiske
udtryk og de mere stringente, nordiske
linjer.
Færøerne
En særlig interesse for det nordiske, førte
Ghita til Færøerne som guldsmed.
– Jeg har boet der i nogle år og er stadig tæt knyttet til stedet. På mit lille værksted højt med nord bliver kollektioner som
Fårestier og Kædedansen til. Jeg er fast
udstiller i den skønne kunsthåndværker
butik Østrøm i Thorshavn. Dragtsmykker til
nationaldragten er også et meget udfordrende og spændende projekt. Den levende tradition i nye klæder er en evig inspiration, forklarer Ghita.
– I Danmark har jeg været så heldig at
få et samarbejde med nogle gode og dygtige butikker. De fører min Organic kollektion, og for mig er det super at
komme lidt bredere ud end jeg
kan fra min egen butik.
Det håber jeg fortsætter,
og at kollektionen fortsat vil
udvikle sig.

Tid til partner
Efter de mange år alene som sin egen chef,
har Ghita nu besluttet, at det er tid at dele
ansvaret. På årsdagen for jubilæet, den 4.
april 2017, skifter butikken således navn til
Guldsmed Katrine Salmon & Ghita Ring:
– Katrine har været ansat gennem
mange år som svend, og samarbejdet har
fungeret så godt, at vi er blevet enige om
at blive partnere. Katrine har sin egen
design-linje, og vi spiller godt sammen
uden at være for ens. Det glæder jeg mig
til og håber på mange spændende og
udfordrende håndværker-år endnu.
Ghita og Katrine inviterer til stor reception i butikken på Gl. Kongevej 125
tirsdag den 4. april kl. 12-19. Alle
er velkomne til et lille glas, hvor
de to guldsmede glæder sig
til at fejre dagen.
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www.g-ring.dk

E

FISK
Halskæde fra
Kædedans
kollektionen.
Guld og sølv
7.500,-

R

TWISTER
14 kt guldring med
stor kulturperle og
0,05 ct brilliant.
7.900,-

FÅRESTIER
Unikke ringe i sølv
med guldfatninger
om barokke perler
og ædelsten.
12.500,-

ORGANIC MEGA
Unika ring
14 kt rustik guld
I alt 0,27 ct tw/vvs
brillianter. 18.450,-

ORGANIC MEGA
14 kt guld med
rustik barklignende
overflade. 12.500,-

DESIGN URE SMYKKER — 2, 2017

DESIGN URE SMYKKER — 2, 2017
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Maserati
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Maserati-historien begynder dengang,
Italien endnu var et kongedømme, med
togføreren Rodolfo Maserati, hans kone
Carolina Losi og deres syv sønner. Den
ældste, Carlo, designede sin første encylindrede motor som syttenårig i 1900.
Motoren satte han i en cykel og vandt et
racerløb, og inden et år efter var han ansat
hos Fiat som testpilot. Her designede han i
sin fritid endnu en encylindret motor, som
han satte i en bil, bygget af træ. Den kan
med god ret betragtes som den første
Maserati bil.
Carlo og Alfieri
Carlo forlod Fiat i 1903 og blev hyret af
bil- og lastvognsfabrikanten Isotta Fraschini
som testpilot og assistent. Han fik bragt sin
lillebror, Alfieri, dengang blot seksten år,
med sig, og denne deltog i 1908 i Gran Prix
des Voiturette i Dieppe, hvor han kom ind
som nummer 14 – men vel at mærke som
nummer 1 blandt firecylindere.
Carlo havde i mellemtiden forladt Fra
schini for at hellige sig sit eget firma, hvor
han arbejdede på at fremstille fly. Desværre
døde han allerede i 1910, men selvom
hans død var et knusende slag for den

motorglade familie, blev hans drømme dog
et lysende eksempel for de mindre brødre.
Eget bilværksted
Den 1. december 1913 fik også Alfieri lyst
til at prøve egne kræfter. Han forlod
Fraschini, flyttede til Bologna og startede
sammen med flere af brødrene et bilværksted under navnet Società Anonima
Officine Alfieri Maserati på Via de’ Pepoli.
Fem måneder senere var Italien inddraget i
Første Verdenskrig, og Alfieri og Ettore
blev indskrevet i hæren. Men Alfieri holdt
sig stadig aktiv i virksomheden og fik under
krigen startet fabrikken Fabbrica Candele
Maserati i Milano med produktion af tænd
rør.
Efter krigen fortsatte Alfieri og hans
brødre med at producere racerbiler på
stribe. Alfieri, Bindo and Ernesto byggede
blandt andet en to-liters Grand Prix model
til bilfirmaet Diatto, men da produktionen
af denne blev indstillet i 1926, gik de omsider igang med at fremstille biler under eget
navn.
På skiftende hænder
Alfieri døde i 1932, men Bindo, Ernesto og

Ettore videreførte firmaet, indtil de i 1937
solgte det til Adolfo Orsi-familien, der i
1940 flyttede hovedkvarteret til Modena,
hvor det ligger i dag. I 1968 blev Maserati
overtaget af Citroën og i 1975 af Alejandro
de Tomaso, en forhenværende racerkører
fra Argentina. I 1993 blev Maserati en del
af FIAT-koncernen, firmaet hvor Carlo
knapt 100 år tidligere var blevet ansat.
Treforken
De mange ejerskaber til trods, har Maserati
formået at bevare og udbygge et ry som en
af de mest ekskslusive italienske bilmærker
med topdesignere som blandt andre Pinin
farini.
Maseratis trefork-logo The Trident er i
øvrigt skabt af den sjette Maserati-bror,
kunstneren Mario, og er baseret på
Neptun-springvandet Fontana del Nettuno,
der står på Piazza Maggiore i Bologna. Den
syvende Maserati-søn hed også Alfieri. Han
døde desværre allerede som ét-årig.
Maserati urene importeres i Danmark af
firmaet House of Excellence i Nordhavn i
København.

Genkender du
Neptuns trefork fra
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EPOCA
Epoca kollektionen er inspireret af designet
af Maserati 3500 GT fra 1957. Trident logoet
strammer fra den første Maserati, Tipo 26 fra
1926. 3H quartz værk. 42 mm stål med rosa guld
PVD. Sunray dial og vintage læderrem.

www.houseofexcellence.dk

Urene fra Maserati er i mange
spændende designs, både
klassiske og moderne, inspireret
og navngivet fra de ikoniske
bilmodeller, som gennem tiderne
har givet den italienske fabrikant
sit stærke ry.

Der er Swiss Made varianter i åbne og limiterede serier,
både automatik og quartz med værker fra ETA og Ronda,
analoge quartzmodeller med værker fra Citizen, Seiko og
Ronda samt mange automatikure med stærke automater
fra Seagull. Alle læderremme er fra italienske Morellato.
Priser fra 1.195,- til 14.495,-.
POTENZA

SORPASSO

COMPETIZIONE

R

POTENZA
TMI VJ42 quartzværk
44 mm stål

Treasures
By Birdie
Råt og eksklusivt miks

“HART”
14 kt. guld.

Vedhæng kr. 4.850,Ørestikker kr. 8.400,Armring kr. 11.500,Ring m. 0,6 ct. W/VVS kr. 15.500,-

Design: Traudel Toftegaard. Produceret i Danmark.
www.toftegaard.com

The Renaissance Ballroom
Collection
Vol. 2, Spring/Summer 2017

www.bybirdie.dk
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Maja-symbolet lamat, der betyder stjerne. Rundt i kanten står ordene intelligent energetic loving inspirationel playful hopeful.

AMULET
En halskæde med power og
ifølge Alexander Lynggaard
et look, der vil få de fleste til
at vende sig rundt en ekstra
gang.
– Den passer til tidens
trend og bliver tilført positiv
energi fra det Maya symbol,
der præger den ene side.
Dream Star amulet og
halskæde i rhodineret eller
oxyderet sterlingsølv til 1.199,og 1.299,- i forgyldt.
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Alexander Lynggaard kommer ud af en kendt, dansk smykkefamilie, men har fundet sit egen stil

S
I

og inspiration langt fra landets grænser. Her fortæller han om sin start med eget firma.

ALEXANDER
– Jeg var netop blevet færdig med min
kandidat på CBS i 2014 og havde lige siden
mit ophold i Californien fra 2007 til 2011
gået med idéen om at etablere mit eget
smykkebrand, fortæller Alexander Lyng
gaard Kønigsfeldt, direktør og designer i sit
firma Alexander Lynggaard CPH.
– Størstedelen af min inspiration kommer fra Californien, hvor det under mit
ophold blev mere og mere populært for
mænd at gå med smykker. Når jeg i samme
periode var hjemme på ferie i København,
lagde jeg mærke til, at det faktisk ikke rig-

tig var muligt at finde fede herresmykker,
hvilket gav mig ekstra motivationen til at
starte mit eget brand.
Således blev Alexander Lynggaard CPH
startet i november 2015 og lanceret i de to
Lynggaard butikker i Hellerup og Charlot
tenlund.
– Julesalget gik over al forventning og
gav mig blod på tanden til at opsøge andre
forhandlere rundt omkring i landet. På et
år lykkedes det mig at blive landsdækkende med i alt 25 forhandlere jævnt fordelt
på Jylland, Fyn og Sjælland.

Den langsigtede målsætning
– At etablere et helt nyt brand på hvilket
som helst marked er hårdt arbejde, og man
skal kunne tåle at få nogen tæsk og afvisninger. Der har det første år været både
op- og nedture, men jeg syntes selv, jeg
har været rigtig god til at holde fokus på
den langsigtede målsætning for Alexander
Lynggaard CPH og ikke bare kigge en dag
eller en uge frem, hvilket har gjort det
nemmere at se nogen ting i et andet perspektiv. Det er også vigtigt, at vi ekspanderer i et tempo, hvor vi kan følge med, så

G

HOPE CUFFLINKS
Manchetknap i rhodineret
sterlingsølv med tigerøje, labradorit,
onyx, lava eller lapis lazuli.
Fra 1.499,- til 1.699,-
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GULDTYREN
– Tyrekraniet er det design,
jeg er stoltest af. Jeg er selv tyr
i stjernetegn og synes, designet
har et råt udtryk, der ikke er set
før. Tyrekraniet er mit varetegn,
og i den nye kollektion, der
rammer butikkerne til foråret,
er der flere smykker med det
karakteristiske motiv.
Lluks Bull Skull i 18 kt guld
og sorte diamanter med
mat onyx. Pris 12.499,-
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FIRKANTEDE
– De nye manchetknapper sidder lige i skabet og matcher perfekt til vores signetringe og armbånd. Traditionel herremode som jakkesæt og smoking efterlader kun et lille spillerum til at bryde de ellers faste rammer, og det er her vores manchetknapper i sammenspil med vores andre designs kommer ind i billedet,
fortæller Alexander. Manchetknapperne er moderne og oser af coolness, hvilket vil få enhver person, der har dem på, til at skille sig ud fra mængden.

HOPE SIGNET
Ring i rhodineret sterlingsølv
med tigerøje. Pris 1.599,-

LLUKS BULL SKULL
Lluks Bull Skull og logocube
i oxyderet sterlingsølv og 8 mm
kugler af tigerøje. Pris 1.399,-
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Guldsmedeteknik
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Kursustitel

Kursus nr.

Antal dage

Emaljeteknik

42522

5

13. - 17. marts

3D tegning

40684

5

20. - 24. marts

Underviser i ciselering

Guldsmedeteknik, opbygning og montering

44928

10

27. marts - 7. april

§ 26 Sikkerhed v. lodning

43996

1

18. april

Markus Beigelbeck kommer til EUC
Lillebælt i juni og underviser i ciselering.

Epoxy - 2 dage

43996

2

19. - 20. april

Sølvsmedeteknik

45207

10

24. april - 5. maj

Håndgravering

40425

5

24. - 28. april

Forrivning

45175

3

9. - 11. maj

Stenfatning

45158

7

16. - 24. maj

Frihåndstegning

47304

5

29. maj - 2. juni

Ciselering

44929

10

2. - 16. juni

Støbeteknik

47643

5

26. - 30. juni
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SORTE DIAMANTER
– Kombinationen af lava sten og den sorte diamantkugle med de
100 små sorte diamanter giver armbåndet et helt igennem råt look.
Det er et armbånd, du kan have på til alle slags outfits, så du behøver
ikke længere bekymre dig om, hvilket tøj du skal have på, lyder det
fra Alexander Lynggaard.
ColorUp Volcanic Lava Rock armbånd med sort diamantkugle, logo
cube i sterling sølv og 8 mm lavakugler. Pris 7.198,-

K

Han er uddannet ciselør i Pforzheim i
1986. Siden 1994 har han arbejdet
som selvstændig ciselør og guldsmed
i Stuttgart, hvor han til daglig driver
sit værksted. Han har sideløbende
studeret design gennem flere år og
har siden 2012 undervist på EUC
Lillebælt i ciselering.
Tilmelding til kurset sker på
www.eucl.dk

Deltagerbetaling, kr. 108,- pr. dag.

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

E
R

serviceniveau og kvalitet ikke falder for
eksisterende og nye forhandlere.
Mere larm
– Et nyt år er netop begyndt, og jeg er
meget spændt på at se, hvad 2017 bringer.
Jeg vil rigtig gerne ind på det svenske og
norske marked, da der ligesom i Danmark
er en stor mangel på herresmykker, og
fordi jeg føler, jeg kan bidrage med noget
nyt og anderledes.
– Foruden det skandina
viske marked
har jeg udvalgt enkelte storbyer rundt om i
Europa, USA og Asien, hvor jeg ser mine
designs passe godt ind. Jeg har allerede
kontakt til flere interesserede forhandlere,
så det bliver spændende at se, hvad der
kommer til at ske der. Indtil da er det ellers
bare på med arbejdshandskerne og få
skabt noget larm omkring Alexander
Lynggaard CPH, siger Alexander, der i
2017 blandt andet lancerer nye ringe, halskæder og læderarmbånd.
www.alexanderlynggaard.dk
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Alexander Lynggaard iført et par af sine egne smykker: – Som helt
ny i branchen er jeg utrolig taknemmelig for alle mine forhandlere,
der har taget Alexander Lynggaard CPH ind i deres sortiment; uden
dem ville jeg ikke have haft sådan en god start.
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PICCOLO HALSKÆDE
Med månesten, ferskvandsperle,
granat, akvamarin, stjernerubin,
koral, labradorit, prehnit calcedon,
ametyst og amazonit.
18 kt guld 9.900,- Sølv 3.900,-

PICCOLO VEDHÆNG
Med amazonit,
labradorit, granat og
ferskvandsperler
18 kt guld 3.900,Sølv 1.900,-
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Bella Center

newnordic

Jewellery & Watch Show Copenhagen

Stand på
årets messe
2017

Skriv til Henrik Westerlund
på hw@designuresmykker.dk
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PICCOLO ARMBÅND
Piccolo armbåndet falder så let om håndleddet,
at du ikke mærker, du har det på. Det er skabt
med små, håndfilede vedhæng og elementer uden
skarpe kanter, så smykket ikke hænger fast i tøjet
og er behageligt at have på hver dag. Med månesten,
ferskvandsperle, granat, akvamarin, stjernerubin,
koral, labradorit, prehnit calcedon, ametyst og
amazonit. 18 kt guld 9.900,-
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www.newnordicshow.dk

Piccolo
Øreringe
her vist på
Luna øreringe
i 18 kt guld
til 5.900,-

TIME FROM

FAROE ISLANDS

Dulong Fine Jewelry

Dulong Fine Jewelry
har sat sig for
at hjælpe foråret
lidt på vej med en
feminin farvepalette
af sarte pasteller i
den delikate og enkle
Piccolo kollektion.

FORÅRSFARVER
– Vi har arbejdet med materialer og farver og er kommet frem til en spændende
kombination af rå ædelsten og perler, lyder
det fra Dulong. Der er dæmpede nuancer
af sarte pastelfarver og transparente kølige, friske farver, som tilsammen giver et
forførende og friskt udtryk.

Armbånd og halskæder kommer i 18 K
guld og sølv, og desuden lanceres et
Piccolo vedhæng, som kan bruges på Luna,
Kharisma, Delphis og Esme øreringe eller
som vedhæng i en kæde.
dulongfinejewelry.com

RAVN WATCHES - Sundsvegur 12 - Box 1028 - FO 110 Tórshavn - Faroe Islands
mail: sales@ravnwatches.com - website: ravnwatches.com - phonenr. +298 229042

DESIGN URE SMYKKER — 2, 2017

Blossom Copenhagen har blot
halvandet år på bagen i Danmark,
men har allerede godt fat i kvinder
38
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i hele Skandinavien.

8 KARAT GULD
Halssmykke inkl.
80 cm sølvkæde:
3.900,-

I BLOMST
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Ring med
cubic zirconia:
4.500,-

U
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Halssmykke med cubic
zirkonia inkl. 45 cm
sølvkæde: 1.875,-

E

Ørestikker med
cubic zirkonia:
1.750,-
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– Vi har rigtig stor succes for tiden med
vores sterlingsølvkollektion, hvor sortrhodineret sølv er kombineret med forgyldt,
fortæller designer og medindehaver Chri
sti
na Elbro Lihn. Hun startede brandet
Blossom i 2011, men indtil for halvandet år
siden blev det kun forhandlet i udlandet.
En anden populær serie er Blossoms
nye 8 karats guldkollektion, som ligger i
tråd med firmaets øvrige designs, og som
også er blevet taget rigtig godt imod.
Ifølge Christina måske fordi, der ikke findes andre så romantiske designs i 8 karat
på markedet. Lige nu er Blossom inde hos
154 forhandlere i Danmark, 112 i Sverige,
90 i Norge og på det helt nystartede marked i England allerede på 10. 

houseofjew.com
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Blossom
Copenhagen
SORTRHODINERET
STERLINGSØLV
med detaljer i forgyldt
og ferskvandsperler.
Halssmykke inkl. 45 cm
kæde: 975,-

Ring
1.100,-

Øreringe
1.350,-

Christina Elbro Lihn tegner selv
alle smykker, og hendes design
er rigt på detaljer og romantik.

8 kt guld
3.950,-

HUDVENLIGE SMYKKER
for den bevidste kvinde, der tænker på sin hud og sit helbred

Er dine kunder glade for flotte smykker? Det er vi også.
Vi synes tilmed at alle skal kunne bære flotte smykker uden at være urolig for nikkel, cadmium, bly og andre uhensigtsmæssige
stoffer. Derfor findes Blomdahl medicinsk ørepiercing og hudvenlige smykker, udviklet i samråd med hudlæger.
www.blomdahl.dk
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Anette Wille Jewellery
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Solen skinner igen på det aarhusianske smykkefirma
Anette Wille Jewellery. Her fortæller direktør Thomas Kanstrup
Christensen om arbejdet med at overtage og reorganisere
det fine brand.
43

Sommeren 2016 var speciel for de fire nye
ejere af Anette Wille Jewellery. Spredt for
alle vinde og intetanende om Anette Wille
Jewellerys konkurs i juni 2016. Netop
hjemvendt fra udlandsrejse i midten af juli
fik Thomas Kanstrup Christensen beskeden.

N

Ildebrande og fingrene i mulden
– Det kom som en stor overraskelse for
mig. Jeg havde et halvt år forinden drøftet
mulighederne for at starte som distributør
af firmaets smykker i Tyskland. Godt nok
var kendskabsgraden lille, men smykkerne
er lækre og tidssvarende, så havde jeg
indtryk af, at Anette Wille Jewellery havde
godt fat i det nordiske marked, fortæller
Thomas.
Han tog straks kontakt til en række
investorer fra netværket, samt til Anette
Wille.
– Målet var at finde kloge penge i netværket. Investorer, der havde kompetencer, der supplerer mine egne. Samt give
Anette chancen i det nye set-up som medarbejder med fokus på service og design,
samt med en mindre ejerandel.
Missionen lykkedes. Investorerne indsatte Thomas som direktør for firmaet og
giver desuden sparring ved at sidde i firmaets bestyrelse. Målet var at bruge 2016 til
at få styr på koncept og set-up, hvorefter
der i 2017 skulle være fokus på vækst:
– Vi overtog firmaet i august. Det var en
svær opstart med en del ildebrande, der
skulle slukkes, og et koncept, der skulle
friskes op. Investorerne har virkelig haft
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LUXURY
Timeglas i mundblæst glas.
Rhutineret sølv med Swarowski
krystaller på 80 cm kæde
1.995,-

ANETTE WILLE JEWELLERY er at finde på New Nordic Show i Bella Centret 25.-27. august. Målsætningen er stadig at lave smykker i Anette Wille brandets
velkendte stil med en rå finesse, fortæller direktør Thomas Kanstrup Christensen, så nyheder vi kan se frem til på messen vil ligge sig op ad den nuværende
kollektion.

fingrene nede i mulden. Det har været
nødvendigt for at finde frem til den rigtige
strategi, og derefter finde de rigtige mennesker til at føre strategien ud i livet.
Farvel til Anette
Undervejs i processen var en af de større
beslutninger i ejerkredsen, at Anette Wille
ikke længere skulle være en del af samarbejdet. Anette stoppede derfor i firma og
ejerkreds i november 2016.
– Anette er en meget selvstændig og
kreativ person, der har klare holdninger til
design. Hun er vild med at lave unika smykker og vil gerne fokusere sin tid på dét. Det
harmonerer ikke med dét, vi skal med
vores firma; vi er et kommercielt brand, der
skal sælges via forhandlere. Vi arbejder i et
team og hjælper hinanden og vore forhandlere alt, hvad vi kan – både i forhold til
ordrer, service, salg og design af smykker.
Vores vision om smykkedesign er, at vi i
højere grad skal skabe smykker med den rå
finesse i samarbejde med vores forhandlere
og slutkunder, forklarer Thomas.
De seneste måneder har firmaet oprustet med en guldsmed, der også har flair
for design, en tidligere medarbejder, der
fungerer som omdrejningspunkt på kontoret i forhold til salg, forsendelse og indkøb,
samt blevet udvidet med tre agenter til at
servicere Norden og Tyskland.
Klar til vækst
– Jeg tør godt sige nu, at vi har vores organisation på plads til at kunne håndtere
vækst. Vi har stadig et arbejde at gøre i

COSMOS PLUS
18 kt guldring
Sorte brillanter
8.950,-

COSMOS
Ringe i rhutineret sølv: Solitaire med 0,1 ct 1.200,Bred 15 diamanter 3.395,-/smal 2.995,Bred enkelt diamant 795,-/smal 675,-

forhold til vores nuværende forhandlere,
hvor målet er at udvide samarbejdet. Men
flere forhandlere bør også komme til.
Væksten skal komme via en fortsat
styrkelse af konceptet, hvor fokus er på
øget dialog med og hjælp til forhandlerne.
Samt øget frekvens af nyheder.
– Vi kommer til at fremstå væsentligt
mere kommercielle end tidligere. Vores
eksterne sælgere har mere at sige i forhold
til, hvordan vi skal udvikle os. Vi øger vores
fokus på forhandlerne. Det skal være nemt
og smertefrit for dem at handle med os, og
de skal føle, men ikke mindst opleve, at vi
lytter til dem.
En væsentlig udfordring har været
omfang og timing i forhold til nyheder. Der
har der været plads til stor forbedring.
– Vi har virkelig fået gang i designprocessen de sidste måneder og har skemalagt
tre runder nyheder i år, måske en fjerde,
hvis alt går vel. Ud over at øge frekvensen
skal vi helt klart være skarpere på at holde
tidsplanen ved lanceringer. Det bliver vi
også. Vi er allerede foran planen i forhold
til lanceringer til efteråret, siger Thomas
med et smil og fortsætter:
– Vi arbejder super godt sammen, har
højt humør, hvilket vi håber smitter af i
forhold til vore omgivelser. Vi glæder os til
2017, hvor vi regner med at udvide forretningen i Norden, primært via samarbejde
med vores nuværende forhandlere, samt
etablere os i Tyskland.
www.anettewille.dk
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Rosequartz Jewels

KÆRLIGHED TIL ALLE
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Det nye danske
smykkebrand Rosequartz
ønsker intet mindre
end at bringe kærlighed
45

til hele verden.
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Tidligere medejer af accessories-firmaet
Dixie, Tove Resen fra Horsens, havde noget
stort og kærligt på hjertet, da hun sidst i
november 2016 lancerede Rosequartz, et
helt nyt smykkefirma fyldt med kærlighed.
Med sig i firmaet har hun sin kæreste Jørn
Simmenæs, der står for markedsføringen.
– Vores verden har mere end nogensinde før brug for mere kærlighed til sig
selv og hinanden. Vi har i et stykke tid søgt
efter en måde at sprede kærlighed ud til
alle, og idéen til Rosequartz opstod under
vores uddannelse som livsmentorer, som i
høj grad handler om kærlighed til sig selv
og til hinanden, fortæller Tove og Jørn om
deres nye projekt.
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Valget af rosa kvarts
Tove Resen har i mange år haft en stor
kærlighed til rosa kvarts krystallen. Båret
den på sig som et smykke og haft en krystal liggende i hjemmet:

ANGEL
Halskæde 595,-

– Rosa kvarts er den største kærligheds
krystal af dem alle. Jeg vil gerne sprede
budskabet om krystallens mening, der gav
os idéen til at designe en smuk smykkekollektion med rosa kvarts som det bærende
element, fortæller Tove.
– At give og at bære et Rosequartz
smykke bringer kærlighed og er et symbol
derfor, samtidig med at det beskytter mod
skadelige skærmstråler. Mest af alt vil et
smykke fra Rosequartz være en kærlig og
smuk gave til sig selv eller en person, du
holder meget af.
Gensyn med design
De seneste to år har Tove Resen uddannet
sig til blandt andet mindfulness-instruktør,
kranio-sekral behandler og certificeret livsmentor. Nu vender hun så tilbage til et fag,
hun fra sin tid som medejer og designer i
Dixie har stor erfaring med. I sit nye firma
står Tove for den kreative del med design
af smykkerne i samarbejde med firmaets producent i London.

HEART
Halskæde 595,Armbånd 495,-

– Det kan lyde ambitiøst, at vi vil sprede
kærlighed til hele verden. Det er vores mål,
derfor går vi fra starten i luften med en
hjemmeside på dansk, engelsk, tysk og
spansk. Vi har undersøgt og studeret smykkebrands i hele verden og må konstatere,
at kun ganske få fortæller en lige så stærk
storytelling om kærlighed, som Rosequartz
gør, siger Tove, der er utrolig glad for den
modtagelse, smykkerne allerede har fået.
I starten af december sidste år blev
Rosequartz introduceret af Guldsmed Lind
på Søndergade i Horsens.
– Det var vigtigt for parret at starte i
deres hjemby, og derfor er vi meget glade
for, at Guldsmed Lind sagde ja, da vi henvendte os, forklarer Tove og Jørn, der også
har deltaget på udstilling i Portals på
Mallorca og desuden har stand på branchemessen New Nordic i København til
august.

www.rosequartzjewels.dk

S

ROSEQUARTZ JEWELS
Rosequartz Jewels kollektion
består af otte forskellige serier
– Love, Romance, Energy,
Peace, Balance, Harmony,
Heart og Angel, hvoraf de
to sidstnævnte er specielt
henvendt til børn – alle i
sirligt og romantisk
design, hvor rosa
kvarts krystallen
spiller hovedrollen.
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PEACE
Halskæde 695,Armbånd 595,Øreringe 495,-

ENERGY
Øreringe 595,Halskæde 895,Armbånd 995,Ring 895,BALANCE
Ring 795,Tove Resen og Jørn Simmenæs. Jørn vil efter eget udsagn vil arbejde i kulissen og støtte Tove i at udleve sin
store drøm: – Jeg har stor respekt til mennesker, der får en god idé. Da min kæreste præsenterede den, var
jeg begejstret. Vi vil bringe kærlighed til alle og på sigt gerne støtte forskellige former for „kærlige“ projekter.

Findes i sølv
og 18 karat
forgyldt

Rosequartzs fine gaveæsker sammen
med en rå rosa kvarts krystal.

f i ne jewe lry

SWISS MADE - SCREW CASE BACK AND CROWN - WR 10ATM

MASERATI URE

delphis creol øreringe, guld 18 k | dkk 11.900

VEJL. PRISER FRA KR. 1.195.FORHANDLERINFORMATION: HOUSEOFEXCELLENCE.DK

silkegade 5, kbh., tlf. 3373 1240

|

flagship stores:
lyngby storcenter, kgs. lyngby, tlf. 3316 1240 | dulongfinejewelry.com
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DANSKE SMYKKER GENNEM 100 ÅR
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Udstillingen og bogen Smykkeskrinet fortæller

D

om dansk smykkekunst fra 1900 til 2000 på baggrund
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af verdens største samling af danske smykker.

I

GEORG JENSEN
1905, armbånd i hammerslået sølv med stiliseret
bladværk og blomst, sat
med malakit og rav.
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I 40 år har ægteparret
Marion og Jörg Schwandt i
Berlin samlet på danske smykker. 1000 smykker af kendte og
mindre kendte danske kunstnere er
det blevet til; en samling der strækker sig fra år 1900 til 2000 og over
stilarter som skønvirke og funktionalisme frem til moderne design.
I 2013 valgte ægteparret at
sælge samlingen for at bruge pengene
på deres otium, og heldigvis for Danmark
fik Den Gamle By i Århus tilbuddet. Her har
man med en donation på godt 14 millioner
kroner fra Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond erhvervet samlingen og specielt til
den indrettet et underjordisk museum
under navnet Smykkeskrinet.
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Samlingen er unik ikke alene på grund af
dens størrelse, men også fordi Marion og
Jörg tidligt i samlerforløbet blev optaget af
spørgsmål som, hvordan udvikler en stil
sig, hvor ligger forbindelseslinjerne, hvor
kan man spore afvigelser, og hvor opstår
nye tendenser? Hvor ægteparret i starten
var drevet af ren begejstring over de
enkelte smykker, blev det nu til nøje planlagte opkøb i Danmark og udlandet.

U

SKØNVIRKE
Stilstrømningen fra starten af århundredet til omkring 1930 hentede mange motiver i naturen, der blev stiliseret i runde,
bløde og bølgende bevægelser. Skønvirke
var en parallel til den tyske Jugendstil, Arts
& Crafts Movement i England og Art
Nouveau i Frankrig. Det kølige sølv blev
blødt op med anvendelsen af farverige,
rundslebne sten, koraller og rav. Inden for
smykker var Skønvirke et opgør med industrielt fremstillede og masseproducerede
smykker.

Stadig lige moderne
Resultatet er en fantastisk stilistisk rejse
gennem det 20. århundrede og en hyldest
til dansk design og de mange dygtige
håndværkere, der er repræsenteret i udstillingen. Nogle af smykkerne kan virke
fremmedartede og mærke-

GRANN & LAGLYE
1915-25, broche af sølv med
bladhang og edderkop med to
sorte onyx som øjne.
EVALD NIELSEN
1910-17, broche i hammerslået
sølv med stiliseret bladværk og
blomst og rundslebne månesten.

HENNING KOPPEL
Henning Koppels armbånd for Georg Jensen fra 1947 indvarsler
overgangen til Modernismen med sine både organiske og
skulpturelle led. De kan ligne knogledele hentede fra naturen,
men er den nye tids abstrakte, frie former.
KARL GUSTAV HANSEN
1932-34, brocher i sølv,
den øverste med to elfenbens
kugler. Serien hedder Future
og blev tegnet af Karl Gustav
Hansen for faderen Hans
Hansens firma.
ARNO MALINOWSKI
1944-50, broche af jern med indlagt sølv. Designet for
Georg Jensen. Knaphed på ædelmetal under krigen fik
sølvsmede og designere til at interessere sig for andre
metaller, herunder jern.

FUNKTIONALISME
Funktionalismen i 1930-1950, der udsprang af Bauhaus, en tysk højskole for design og arkitektur, var et stort stilskift fra Skønvirken. Væk var
det pyntede, bløde og bugtede og i stedet kom flader, linjer og vinkler.
Funktionalismen skar ind til benet af genstandens funktion, og som sådan præger
den meget design endnu i dag.
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lige, mens andre er supermoderne.
Flere af samlingens smykker er da også
stadig i produktion eller er blevet relanceret, og mange af de øvrige kan
givetvis også inspirere til nutidigt
design.
Kilde: Smykkeskrinet, Jens Ingvordsen.

MODERNISME
Et særkende ved Modernismen i 1950-1970 er der store, blankpolerede konvekse og
konkave former. Man behøver blot at tænke på Henning Koppels kande Svanen fra 1956
for at kende udtrykket. Smykkerne har en skulpturel skønhed karakter med tidens verdenskendte danske møbeldesign. Vigtigst er hverken formen eller funktionen, men lysets
bevægelse gennem smykket.
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GERTRUDE ENGEL
1950-59, broche af sølv og forgyldt.
Yndefuldt og udtryksfuldt. Nok er
motivet hentet fra et åkandeblad
men hele behandlingen er kunstnerisk og fri; det er den skulpturelle
form, der er spændende. Designet
for Anton Michelsen.
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VIVIANNA TORUN BÜLOW-HÜBE
1968, broche i sølv. Kaldet
Uendelighedssmykket af designeren
selv; ofte omtalt som Moebius. Inspireret
af den tyske matematiker August
Ferdinand Moebius, der beskrev en
flade, der er bøjet og sat sammen, så
strukturen kun har én side. Brochen er
blevet kaldt en milepæl i smykkekunst.
Designet for Georg Jensen.

NYE TIDER
THOR SELZER
1970-75, ring i sølv
og forgyldt med
rundsleben opal.

BENT KNUDSEN
1963, armring af sølv med ametyst, hæmatit,
røgkvarts, mosagat, labradorit, karneol,
aventurin, tigerøje, rotilkvarts, onyx og citrin.

Nyere tid – fra 1970 og frem mod det nye årtusind – er præget af lån fra
forskellige tidligere stilarter. Vigtigste selvstændige frembringelse fra
denne periode er formentlig popkulturen, der voksede frem i slutningen af
60erne, og blandt andet her ses anvendelse af mange nye kunststoffer og
råmaterialer. Smykket hyldes nu som et stykke selvstændig kunst.

Bogen Smykkeskrinet – Dansk Smykkekunst 1900-2000 er udkommet på Strandberg Publishing og koster
349,95 kr. På over 324 sider og med mere end 600 illustrationer beretter forfatteren, middelalderarkæolog og
museumsinspektør i Den Gamle By siden 2000, Jens Ingvordsen, om udviklingen af de mest indflydelsesrige
stilarter, som Skønvirke, Art Déco, Funktionalisme og Modernisme og om de designere, der stod bag.

Eksklusiv ombytningsserie i 14 kt. guld isat Wesselton VVS brillanter ·

Ring fra 4.490,- Ørepynt fra 4.190,- Vedhæng fra 2.490,-

Find din nærmeste forhandler på scrouples.dk

