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FORSIDE

Scrouples
Sølvsmykker: 
Ørepynt 395,- 
Ring 395,- 
Kæde 2275,- 
Armbånd 995,-

HØJTID FOR JA
Vi nærmer os med hastige skridt de store bryllupsmåneder juni, juli, 
august og september. Vi har derfor helliget nummeret her til vielsen og 
samlet et kyndigt panel af fagfolk med forskellige vinkler på smykket 
eller uret til den store dag. Guldsmed Karin Castens, som må være en 
af dansk smykkebranches mest passionerede researchere, har stukket 
spaden i fortidens traditioner og fundet frem til knæfaldets oprindelse.
Helle Sørensen, der er mangeårig agent for de store tyske smykkehuse 
Breuning og Saint Maurice, giver gode råd om dit valg af vielsesringe 
og advarer mod en af tidens uholdbare modediller. Psykoterapeut 
Gunna Hesselbjerg inddrager Gary Chapmans fem kærlighedssprog i 
en billedserie om smykker, der taler til lige netop din udkårnes hjerte. 
Og Gitte Mathiassen giver idéer til, hvordan du kan iscenesætte det 
perfekte frieri med hjælp fra den mobile guldsmed.
 Men vi nærmer os ikke blot højsæson for bryllupper; det er også tid 
for konfirmation. Og 2017 er tilmed et særligt konfirmationsår, for det 
er året, hvor vi fejrer reformationens 500 år og Martin Luthers 95 teser. 
Luther tegnede selv en rose som symbol for sin tro, og denne rose dan-
ner grundlag for sølvsmed Michael Weihes Luther-serie; en oplagt gave 
til årets konfirmander. Derudover er hele bladet naturligvis et katalog 
af idéer til både bryllupper og konfirmationer. Særlig henvendt til et 
yngre publikum er nok byBiehls nye kollektion, designet af de to 
YouTube-søstre Julia Sofia og Ida Imilia.
 Men hvad har bryllup og konfirmation egentlig til fælles? Ikke kir-
ken; for bryllupper kan jo foregå alle steder nu om dage. Men så gaver, 
fester og taler da? Ja, det kan man da håbe på. Men vi tænkte nu på 
det lille ord ja. Ja til hinanden, ja til kærligheden, ja til livet. Som det lille 
ord, der stod skrevet på loftet ved den kunstudstilling, Yoko Ono 
afholdt i London i 1966, hvor John Lennon kravlede op af en høj stige 
og læste: Yes. 
 Godt forår, god læsning og gode fester!

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 CHRISTINA-
kampagnen med fuld POS-pakke UB. 

Christina Watches / www.christinawatches.dk

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

Mors dag
Søndag d. 14. maj

Husk

TV-2 Reklame1.– 12.maj
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ANNAS HISTORIE

Som led i sit mål om at afprøve perlernes 
lange, urokkelige modehistorie gennem 
dansk designtradition har Annette Spang-
gaard derfor udfordret en ung dansk 
designer, Anna Gammelgaard Schultz, 
mens hun endnu studerede på KEA, til at 
udvikle et ungt perledesign. Det er resul-
teret i The Anna Collectionen, der byder på 
den nye, lange øreringe-stil.
 Anna har udviklet fire øreringe, alle 
baseret på et snoet element, der symbolise-
rer havet omkring Danmark og et symbolsk 
hjem for perler. Anna tilføjede derpå lange 
kæder som en baggrund for de stadigt 
mere populære små perlestørrelser 2,5, 3,5 
og 4,5 mm. Alle øreringene findes i sterling 
sølv med peacockfarvede perler eller i for-
gyldt sterling sølv med hvide ferskvands-
perler. Øreringene har fået navne, der alle 
starter med Anna; Anna, Annabel, Anna-
stasia og Annalisa. 

pearlstories.dk

Ægte læderarmbånd med 
sterling sølv charm

Spar 500,-

Kampagne 

Mors Dag

Christina Watches / www.christinawatches.dk

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

495,-
Kun

Ægte læderarmbånd med 
forgyldt sterling sølv charm

Spar 500,-

595,-
Kun

TV-2 Reklame1.– 12.maj
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Anna kollektionen føjer 
sig naturligt til Pearl Stories’ 
univers af nutidige perlesmykker.
Til venstre Anna i 925 sølv til 
1.500,- og til højre Annalisa 
i forgyldt til 1.600,- pr par.

Pearl Stories handler om at 

udfordre perledesign, føje nye 

modekapitler til og udforske endnu 

ikke opdaget perleterræn, fortæller 

indehaver Annette Spanggaard.

Pearl Stories

Anna Gammelgaard Schultz er 27 år og bor i København. Hun er netop blevet færdig med en professionsbachelor i smykker, tekno-
logi og business fra KEA og har åbnet sin egen workshop i hjertet af København. Pearl Stories er en dansk smykkevirksomhed baseret 
på ægte perler grundlagt af Annette Spanggaard i 2015 med en vision om at bemyndige kvinder gennem uddannelse med initiativet PS 
Beauty&Brains, der støtter uddannelsesorganisationer for kvinder i hele verden.

ANNA
Forgyldt 925 sølv 
med 4,5 mm
ferskvands perle
1.800,- pr par

ANNABEL
925 sølv 
med tre perler
1.500,- pr par

ANNASTASIA
Forgyldt 
925 sølv 
1.600,-
pr par

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017
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Spar 500,-
Ægte sølvarmbånd med forgyldt 

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

595,-
Kun

Kampagne 

Mors Dag
TV2

Spar 500,-
Ægte sølvarmbånd med  

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

495,-
Kun TV-2 Reklame1.– 12.maj
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byYOUTUBE
YouTube-stjernerne 

Julia Sofia og Ida Imilia  

lancerer smykkekollektion 

i samarbejde med byBiehl.

Et andet design med særlig betydning er Keep Shining med en strålende diamant. Storesøster 
Julia Sofia fortæller: – Hvis Ida og jeg kunne give jer ét godt råd med på vejen, så skulle det være 
at shine bright. Tro på jer selv. Vær lyset i et andet menneskes liv. 

Samarbejdet med de to YouTubere star-
tede for et år siden med byBiehls Beautiful 
World vedhæng med en jordklode, der er 
lavet som en hyldest til vores skønne pla-
net. 
 – Den gik lige i hjertet på Julia Sofia og 
Ida Imilia, og kæden har hængt om deres 
hals siden den dag, de fik den, fortæller 
Charlotte Biehl, kvinden bag byBiehl.
 Hun mødtes med Julia Sofia og snakken 
kom til at gå på et design-samarbejde, 
hvor fokus var på symboler, som betyder 
noget helt særligt for søstrene Julia 
Sofia og Ida Imilia. Det førte til en ny, 
lille serie smykker, der blev lanceret i 
marts: Julia Sofia & Ida Imilia X byBiehl. 

Kollektionen består af fem vedhæng til 
halskæder, som hver især har en særlig 
betydning for de to piger.
 – Vi er sindsygt glade og stolte over 
vores kollektion med byBiehl. Vi har altid 
elsket byBiehl, og det var et helt naturligt 

match. Vi håber, at I kommer til at 
elske vores smykker ligeså højt, som vi 
selv gør! De er designet med kærlig-
hed, betydning og smukt håndværk, 
siger Julia Sofia og Ida Imilia. 

www.bybiehl.com

Blandt de nye designs fra Julia Sofia og Ida Imilia 
er Dream Big, som viser den måne, Julia Sofia har 
tatoveret på sit håndled: 
 – Månen er for os et klart symbol på drømme, 
dybe samtaler og kærlighed, lyder det fra de to 
YouTube-søstre.
 Medaljon i sølv: 495,-

Søstrene Julia Sofia og Ida Imilia har stor 
succes på YouTube med deres uhøjtidelige 
og humørfyldte videoer om make-up,  
smagstests, konfirmation, kjoler, rejser og 
alt muligt andet.

Medaljon
i forgyldt sølv
med diamant:
2.090,-

byBiehl
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Collect-ur fra 995,-

Læderarmbånd fra 399,-

Sølvarmbånd fra 499,-

MESSE
MATERIALE
HAR DU BRUG 
FOR HJÆLP?
Hos os får du hjælp til grafisk 
 opsætning og produktion 
Vi leverer alt til din messestand. Send os en 
mail på  post@prinfovejle.dk og vi  sender dig 
en online version af vores  inspirationsbog. 

Vi er altid klar til at hjælpe 
- ring til Geert på 22 21 34 80, så er du i gang... 

Trykkeri og bureau
Nordkrogen 19, 7300 Jelling 
T  75 87 17 44
www.prinfovejle.dk

Få vores 
 inspirations- 
bog  tilsendt

Pakkeløsning eksempel
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TID TIL WHISKY
Den perfekte morgengave 

til manden, der har smag for 

flere slags whisky og og for 

hvem, tid ikke er spørgsmål...

Kreativ direktør hos The Macallan, Ken 
Grier, berettet, at det skotske whiskydestil-
leri lige siden 1824 har kæmpet bravt mod 
kedelige konventioner. Det har for nyligt 
ført til et samarbejde med det schweiziske 
luksus-urfirma Urwerk om udviklingen af 
en ganske særlig lommelærke.

2 slags whisky og 156 dele
Flask2 hedder lommelærken, der produce-
res i limited edition på blot 500 stk. Et 
samlerobjekt, der er omhyggeligt kompo-

neret af intet mindre end 156 dele og rum-
mer en række bemærkelsesværdige fea-
tures..
 Ifølge Ken Grier er tid en fundamental 
ingrediens i fremstillingen af whisky, idet 
enhver flaske destillerer og indkapsler et 
bestemt øjeblik. Derfor er kollaborationen 
med et urfirma ligefor:
 – Urwerk mestrer nogle af de samme 
processer, når de skaber deres vision om 
tiden, der går. Flask2 præsenterer således 
elegant de to partneres respektive kende-

tegn, forenet i en besættelse af begrebet 
tid og jagten på perfektion.
 For Martin Frei, medstifter og chefde-
signer hos Urwerk tog udfordringen om et 
eventyrligt samarbejde op på stedet:
 – Jeg vidste, at flasken skulle være 
spændende og vovet, mens den samtidig 
skulle skabe nydelse, og jeg forestillede 
mig et objekt, der var simpelt men kom-
plekst – lige som god whisky. En flaske, der 
spejler indholdet. 
 www.themacallan.com

FLASK 2
Pris 17.100,- 
(1.995 britiske pund)
Fremstilles i 500 eksemplarer 
Sælges udelukkende på 
www.themacallan.com.

På vingerne 
oplyses Macallan 
whisky-aldre og 
-fadtyper, så du 
subtilt mindes om 
de fine dråber i 
flaskens indre.

To titaniumtanke, så 
du kan medbringe to 
forskellige whiskyer i 
samme lommelærke.

Mundstykke i rustfrit 
stål, der med et unikt 
fjedersystem sørger 
for, at mundstykket 
let kan skifte mellem 
de to tanke.

Markering på drejeskive
holder styr på, hvilken 
tank, du er igang med...

Vinger, så flasken kan  
stå selv og præsentere 
sig fra sin smukkeste side, 
når vingerne foldes ud.
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LIDT EKSTRA

Kvinder vil gerne 

lægges mærke til, 

og derfor skal deres 

smykker også stikke ud. 

Det er filosofien bag 

det ny smykkebrand 

Bykjaergaard.

Det er 36-årige Nadia Kjærgaard, der står 
bag det nye smykkemærke Bykjaergaard. 
Hun har tidligere arbejdet med design 
inden for bolig og interiør, men nu er det 
smykker, der får hendes opmærksomhed. 
 Den første ørering blev tegnet på bagsi-
den af en EL-regning, som tilfældigvis lå på 
køkkenbordet. Og når en idé opstår, bliver 
den ført ud i livet med det samme. Det er 
årsagen til, at Nadia blot et år efter sin 
første tegning allerede har to kollektioner 
på gaden. 
 – Der må gerne være lidt ekstra, og det 
skal ikke være så basis og firkantet. 
Smykker skal ikke være enkle og ligegyldi-
ge. De er personlige og må godt sige bling, 
fortæller Nadja fra sit kontor med udsigt 
over industrihavnen i Kolding. 
 Hendes egen favorit er den nye perle og 
onyx kollektion, som hun har et helt spe-
cielt forhold til. Her er tanken bag desig-
net, at den store flotte perle i centrum er 
Jorden, som i fin balance støttes af en ring 
af guld, som symboliserer menneskeheden, 
der skal passe godt på vores fælles planet. 
 
bykjaergaard.dk 
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Æ G T E  L Æ D E R A R M B Å N D 
M E D  1 4  K A R AT  G U L D  C H A R M

VÆ L G  M E L L E M
ÆGTE MÅNESTEN ELLER ONYX

Fås også i hvidguld

KAMPAGNE 
Kun

 1.995,-
Spar 1.595,-
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Bykjaergaard

Ud over et basis-sortiment planlægger 
Nadja at komme med en forårs- og en 
efterårskollektion hvert år. Smykkerne 
er alle håndlavede på et mindre værksted 
i Indien og fremstilles efter gamle 
traditioner af seks dygtige guldsmede.

Serie i sortrhodineret 
sterlingsølv med druzy 
sten i hvid eller sort.

Ny serie i forgyldt sterlingsølv med 
ferkvandsperler, der symboliserer 
Jorden i centrum.

Forgyldt sterlingsølv-
ring med hvid og grå 
månesten. 1.600,-

Forgyldt 
sterlingsølv
øreringe med 
sort onyx. 
1.200,-

Halskæde 
800,-

Ring 1.400,-

Øreringe 
1.200,-

Ørestikker 650,-

Halskæde 
775,-

Ringe 800,-

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017



HOUSE OF JEWELLERY * JESSENS MOLE 12 * 5700  SVENDBORG * TELEFON 6915 5500

Sterling sølv

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

WESSELTON-serien er tilknyttet en bytteret.  
De kan inden for to år bytte Deres smykke til et nyt  
med en minimum 0,05 ct. større brillant mod kun at 

betale differencen mellem Deres oprindelige  
købspris og den større brillant.

Smykket til hende der fortjener det...
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DEN FÆRØSKE RAVN

Færøernes første 

urmærke tager afsæt 

i naturen og historien 

på det nordatlantiske 

ørige.

Ravn Watches er Færøernes første eget 
urmærke, startet i 2016 af Niels Lassen 
Arge. Niels kommer ud af en kendt urma-
ger, optiker og guldsmedefamilie fra Tors-
havn. I 1932 startede hans farfar, der bar 
samme navn, værksted for reparationer af 
ure og briller, men blev også kendt for sine 
fine guldsmedearbejder og graveringer. 
 Niels (den yngres) urbrand har taget 
navn efter ravnen. En fugl, der er mange af 
på Færøerne, hvor man har haft sin helt 
egen art, den såkaldte hvidbrogede ravn, 
hvítravnur, som desværre i dag er uddød.
 – Når man tænker på Færøerne, tænker 
man på fugle og får. Og får ville jeg ikke 
have med, siger Niels med en latter. 
 Ravnen, derimod, har en elegance med 
sin sorte silhuet og tillige en særlig plads i 
nordisk mytologi, hvor Hugin og Munin 
hver dag flyver jorden rundt og om aftenen 
sætter sig på skuldrene af Odin og fortæl-
ler ham om alt det, de har set.
 Ravn Watches mission er ifølge Niels at 
nedsænke verden i Færøsk tid. Urene træk-
ker på øernes unikke historie, og kampag-
nebillederne emmer af den helt specielle 
natur med et islæt af gammel vikingeånd.
 
www.ravnwatches.com

Domkirken i Tórshavn, hvis ur og loft har 
inspireret til flere af Ravn modellerne.

Magnus katedralen i Kirkjubø. Stor billede:
Udsigt fra Gásadalur bygden på vestsiden af 
Vágar.

Ravn Watches

FØROYAR
18 øer langt ude i Atlanterhavet. 
Poetisk kaldet det sidste paradis 
på Jorden. Færøerne blev første 
gang nævnt i et manuskript, 
skrevet i 825 af en irsk lærd, der 
studererede ved hoffet i Charle-
magne i Aachen. Ifølge ham var 
øerne ubeboede siden tidernes 
morgen, indtil irske munke om -
kring år 700 søgte hertil for at 
dyrke Gud i ensomhed. Øerne 
beskrives allerede dengang som 
fulde af fugle og får. Faktisk 
betyder Færøerne fåreøerne på 
oldnordisk. Omkring år 800 blev 
de irske eneboere fordrevet af 
vikinger.

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

Gammel historie og natur møder nutiden i Ravn 
Watches’ iscenesættelse. Her er det den store færøske 
kunstner Tróndur Sverri Patursson, der står model.

RAVN 41624
Glitrende sten og inddelinger 
af skiven minder om loftet i 
domkirken i Tórshavn.
1.798,-

RAVN 11603
3, 6, 9 og 12 låner form fra vinduerne 
i Magnus katedralen i Kirkjubø, og den 
røde farve i sekundviseren er hentet 
fra den røde streg i det færøske flag.
1.598,-

RAVN 61629
Dame 32 mm
1.298,-
Alle ure er med 
Swiss værk og safirglas

RAVN 21604
Urskivens tal er
inspireret af kirkeuret på 
domkirken i Tórshavn.
1.698,-

RAVN 31611
Herre 40 mm
1.698,-



DESIGN URE SMYKKER — 3, 2017 DESIGN URE SMYKKER — 3, 2017

16

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

17

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

– Mange kvinder går ikke med smykker, 
og det er en stor fejl, lyder det fra Kira 
Marklund. I Danmark er kvinder meget 
forsigtige med smykker og farver. Vi er 
bange for at sige, Her kommer jeg og Se 
mig. Vi er bange for at være den kvinde, 
der lyser op og skaber opmærksomhed.
 Kira havde det selv sådan, indtil hun i 
2010 startede sit smykkefirma Marklund 
Design.
 – Da jeg startede, lovede jeg mig selv, 
at lige meget hvilken dag, det er, og hvad 
jeg skal, så skal jeg have smykker på hver 
dag! Ikke kun et par øreringe, men hele 
pakken. Jeg har jo et smykkefirma, så det 
skal jeg jo...
 – Ret hurtigt gik det også op for mig, at 
jeg føler mig meget mere feminin, når jeg 
hver dag har smykker på. Selv på en kede-
lig regnvejrsdag og i afslappet tøj, er det 
flot med et par øreringe og en halskæde. 
Det er simpelthen at smykke sig smuk!

Hele pakken
I 12 år har Kira haft forskellige butikker 
inden for  modetøj og design, og hér hand-
ler det meget om at sammensætte tingene 
og tøjet, så kunden får lyst til at købe „hele 
pakken“ på én gang og ikke kun et par 
bukser eller en top. Det er samme tanke-
gang, Kira nu er ved at lancere over for 
landets guldsmedebutikker med hjælp fra 
sin kollektion, der er skabt til at blive sam-
mensat og suppleret.
 Hendes forretningsmotto er enkelt:
 – Smykkerne skal ligne en million, men 
være til at købe for enhver. Kvaliteten skal 
være i orden, for de skal kunne holde til at 
blive brugt hver dag; det er jo hele idéen. 
Og stilen skal være tidløs, så den passer til 
alle lejligheder. 

www.marklunddesign.com

SMYK DIG SMUK!
Smyk dig smuk! Sådan lyder 

opfordringen fra smykkedesigner 

Kira Marklund, der med sit firma 

Marklund Design har sat sig for at 

hjælpe kvinder med netop dét.

Smykkerne er i stål og sølv 
med forgyldninger, zirkoner 
og halvædelsten. Det er klassisk 
stil, ifølge Kira Marklund med 
inspiration fra store designere 
rundt om i verden.

Marklund Design

Armbånd i 
forgyldt stål og
zirkoner: 399,-

Dobbeltarmring
i forgyldt stål: 399,-

Ring i forgyldt
stål og zirkoner: 
399,-

90 cm forgyldt 
stålkæde med 
dråbeformet onyx:
299,-

Armring i
stål: 299,-
Armbånd i
stål og zirkoner:
399,-
Lillefingerring
i mat sølv: 199,-
Halskæde med 
sølvkugle: 299,-

Ørestikker i stål og sort emalje med romertal i en 
rundkreds. 299,-newnordic

Udstiller 25-27 august 2017
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EN RIG DAG
Ungt dansk urmærke har taget navn efter en stor, historisk personlighed med skarpe meninger 

og klare budskaber til det moderne menneske. Bær uret, brug tiden, forfølg de sande værdier...

Lewis Mumford ure er et ungt dansk 
urbrand, startet i 2016 af Theis Hollænder. 
Lewis Mumford er fashionure, der kombi-
nerer skarpt design med kvalitet og lækre 
materialer. Alle urene har safirglas og rem 
i læder eller filt. 

Tilbage i historien
Firmaet har taget navn efter en historisk 
person; den indflydelsesrige, amerikanske 
forfatter, arkitekturkritiker og videnskabs-
mand, der levede fra 1895 til 1990, og som 
især er kendt for sine studier af byer og 
byplanlægning og sine betragtninger om, 
hvordan vi mennesker lever. I 1938 var han 
på forsiden af Time, og i 1962 modtog 
hans bedst kendte værk, The City in 
History, The National Book Award. 
 I andre bøger som The Condition of 
Man, The Pentagon of Power og Technics 
and Human Develop ment forholdt han sig 
kritisk til det moderne samfund og til, hvor-
dan vi er underlagt vores selvskabte begreb 
om tid.

Tid er penge
Mumford så urets udbredelse som den 
vigtigste enkelte faktor for den industrielle 
revolution i England (cirka 1750-1830), der 
banede vejen for vores moderne vestlige 
samfund. Uret gjorde det muligt at opfatte 
tid som en vare, der kunne købes og sæl-
ges. En tanke, der blev udtrykt meget 
præcist i ordene Husk at tid er penge af 
Benjamin Franklin (1706-1790) i sit skrift 
Advice to a Young Tradesman.
 For Mumford var måling af tid dog ikke 
nødvendigvis et gode: 
 – På effektiv vis blev vi først tid-målere, 
siden tid-sparere for nu at være endt som 
tid-slaver gennem opfindelsen af uret, 
skrev han således i Technics and Civilization.
 – Fra øjeblik til øjeblik er ikke Guds 
koncept og heller ikke naturens. Det er 
mennesket i samtale med sig selv om og 
gennem en maskine, han selv har skabt.

Brug tiden
Hvor godt vi i det moderne samfund udnyt-
ter vores tid kommer han også ind på i The 
Pentagon of Power:

– Det maskintilvænnede menneske føler 
sig fortabt og hjælpeløs, når han i overført 
betydning dag efter dag stempler sit tids-
kort ind, tager sin plads ved samlebåndet 
og ved dagens afslutning hæver sin løn, 
som viser sig at være værdiløs i opfyldelsen 
af livets virkelige goder.
 Billederne er nok hentede fra industria-
liseringens tidsalder, men meningen er 
stadig aktuel og tankevækkende. Hvad de 
virkelige goder er, løfter Mumford sløret 
for i et andet skarpt citat:
 – En dag brugt uden synet eller lyden af 
skønhed, uden overvejelser om mysterier 
eller uden jagten på sandhed er en fattig 
dag. En fortsat række af sådanne dage er 
fatal for menneskeliv.
 Skulle Lewis Mumford have et budskab 
til os i dag, må det derfor være at bruge 
tiden værdifuldt. En vigtig påmindelse, som 
danske Lewis Mumford Watches nu hjæl-
per os i altid at have med på armen. Som 
firmaets byline lyder: Tiden er din! 

www.lewismumfordwatches.com

LEWIS MUMFORD WATCHES: Serie af dameure på 38 mm og herreure på 42 mm. Safiglas, stål, læder 
eller filtrem. Pris: 995,-. Til juni kommer The Moon Collection, bestående af yderligere otte styles.

Lewis Mumford 
(1895-1990) var på 
mange måder lidt 
at en filosof. Mange 
af det moderne 
samfunds forhold 
fik i hans bøger 
rammende fyndord 
med på vejen:
 – Humor er vores 
måde at forsvare os 
selv på mod livets 
absurditeter ved at 
tænke absurd om 
dem.

Lewis Mumford Watches

Af Christian Schmidt

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017



819K
50 brill = 0,50 ct. 
TW/VVS
30.800,-

Circles

819
73 brill = 1,10 ct. 
TW/VVS
47.900,-

SIMONE  
MORO
Athlete, Pilot, 
Businessman

©2016 Garmin Ltd. or its subsidiaries

FE
-
NIX®

CHRONOS
ONE LIFE. NO LIMITS. 

THE REFINED GPS TIMEPIECE 

FOR THE ATHLETE/ADVENTURER IN YOU.
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LUTHERS ROSE
I disse dage sidder der 

konfirmander landet over og 

studerer de hellige skrifter. 

Specielt for dette års 

konfirmander er det, at 2017 

er Luther-år. Den 31. oktober 

er det 500 år siden, Martin 

Luther slog sine 95 teser op 

på kirkedøren i Wittenberg. 

Så hvad kan være mere 

aktuelt end et konfirmand-

smykke, der (næsten) er 

designet af Luther selv.

Sølvsmed Michael Weihe har forberedt 
sig i god tid. I adskillige år har han haft, 
hvad man kunne kalde en hel Luther-
kollektion. Det er en kollektion, der bygger 
på en rose, som Martin Luther selv desig-
nede som udtryk for sin tro. 
 Michael tegnede sin første Luthersmykke 
tilbage i 2004 i forbindelse med sin egen 
datters barnedåb. På opfordring fra sogne-
præst Christa Hansen og biskop Marianne 
Christiansen fra Haderslev videreudviklede 
han i 2015 det oprindelige design til et 
vedhæng, en reversnål og øresmykker i 
sølv, og siden er det blevet til i alt otte 
forskellige smykker.
 – Intentionen har været at skabe et 
smykke, så man kunne bære historien om 
Reformationen og dens særlige historie i 

Haderslev på og med sig. Reformationen 
kom som bekendt til Haderslev ti år før, 
den blev gennemført i Danmark, hedder 
det på Haderslev Stifts hjemmeside.

Ny butik i København
Michael har holdt til i Haderslev, hvor han 
har haft butik og værksted siden 2002 og i 
2004 blevet Årets Iværksætter. Han har 
udført en gave til regentparret for Haderslev 
Kommune og kirkesølv for Østerhåb Kirke i 
Horsens. I år har han taget et større spring 
og er flyttet til København, hvor han i 
marts åbnede butik på Gammel Kongevej. 
Af Michaels andre bemærkelsesværdige 
kollektioner kan nævnes Laughing Buddha, 
Crazy Monkey og Erythrocyte. 
 www.michaelweihe.com

Weihe Gold & Silversmithy

SYMBOLIKKEN
Martin Luthers personlige segl, der ligger 
til grund for Michael Weihes Luther-
kollektion, stammer fra 1530 og i dag  
et udbredt symbol for den evangelisk-
lutherske kirke. Korset symboliserer troen 
på Jesus Kristus, hjertet symboliserer liv 
og kærlighed, de fem blade i rosen står 
for glæde, den blå farve for himlens her-
lighed, og den gule ring symboliserer 
evigheden, der omslutter alt.

Luther Rose Ring
Oxyderet sterlingsølv og 18 kt guld.
Pris 7.500,-. Kun i sølv: 1.950,-

Michael Weihe flyttede i marts til 
København og har åbnet butik
og værksted på Gammel Kongevej.

Ørestikker
Pris 1.050,-

Slipsenål
Pris 625,-

Vedhæng på lædersnor
Sølv og 18 kt guld: 4.500,-
Sølv: 750,-

  @rocopenhagen

13498_RO_Annonce_210x280mm_REN.indd   1 18/04/2017   13.38
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NED PÅ KNÆ!
Guldsmed Karin Castens 

har lavet utallige forlovelses- 

og vielsesringe til forelskede 

par. Her øser hun af sin 

omfattende viden og 

betragtninger om frieriets 

søde kunst og har til 

lejligheden dykket ned i 

historie og statistikker.

Derfor går du på knæ
Der er intet, der siger frieri mere, end en 
mand, der gør knæfald. Selv inden ringen 
er blevet vist frem og spørgsmålet stillet, 
ved alle, hvad dén gestus betyder.
 Det siges, at traditionen med at falde på 
ét knæ stammer fra vikingerne. Vikinger ne 
mente, at de var mægtige krigere og 
uovervindelige på alle måder, undtagen én: 
Nemlig over for den sande kærlighed.
 Når en viking forelskede sig, sagde 
man, at det svarede til, at den store kriger 
var blevet ramt af en pil i knæet. Så ved et 
frieri ville krigeren derfor symbolsk kollapse 
og falde ned på det „sårede“ knæ i over-
givelse til den eneste, der kunne besejre 
ham: Den kvinde, han elskede.
 Knæfald genkendes dog også fra både 
religiøse sammenhænge, hvor det er et 
udtryk for respekt og overgivelse til Gud, 
samt når man bliver slået til ridder, hvor det 
sker i taknemlighed over den æresbevis-
ning, man bliver tildelt.

76% af alle mænd mener, at man 
skal falde på knæ ved et frieri, og 
de fleste kvinder giver dem ret. 

De 3 trin i et frieri
Selvom det jo lyder ganske let med bare at 
falde på knæ og spørge, så er der altså lige 
et par elementer, som det kan være godt 
at have styr på inden, du går igang: 
 1) Sørg nu for at have ringen med! Og 
vær sikker på, at den er lavet i den rette 
størrelse til din udkårne. Det vil være så 
trist, hvis hun siger JA, men slet ikke kan få 
ringen på. 

2) Inden du knæler ned så tjek lige, at der 
ikke er noget i omgivelserne, der kan øde-
lægge det smukke øjeblik – en sten, ilde-
lugtende tang, et stoleben, der er i vejen 
eller lignende.
 3) Beslut dig på forhånd for, hvad du vil 
sige og hvilken hånd, ringen skal sættes 
på.

Tid og sted
Det typiske knæfalds-frieri sker
• I naturen – på stranden,  

i parken eller i skoven.
• På en særlig restaurant. 
• Sammen med familien ved  

en særlig lejlighed.

Hvilken hånd?
Hvilken hånd skal forlovelsesringen sidde 
på? Også her har Karin Castens råd: I 
Danmark er det meget nemt; du kan nem-
lig selv vælge!
 I kan vælge at sætte ringene på venstre 
hånd, fordi det er tættest på hjertet eller 
højre hånd, fordi det er den hånd man 
sværger med. Nogle vælger at få en forlo-
velsesring på venstre hånd, som de så flyt-
ter over på højre, når de bliver gift, mange 
springer forlovelsesringen over, og nogle 
vælger den engelske/amerikanske model, 
hvor forlovelsesringen er den med sten, 
som så – ved selve brylluppet – bliver sup-
pleret med en smal ring ved siden af, 
designet så den passer perfekt til forlovel-
sesringen. Det koncept kaldes Trolovelses-
ringe. 

castens.com

KARIN CASTENS
Et sæt af Karin Castens egne 
luksus vielsesringe med diamanter, 
der er komfortable og praktiske  
at have på. Ringene er i 14 kt og 
er baseret på Castens’ Embrace 
design. Hendes med i alt 0,36  
ct TW/VVS diamanter.
Pris 27.710,-

Hvilken størrelse?
For at finde ud af hendes ringstørrelse, kan du negle én af hendes andre ringe, som hun bruger på ringfingeren, og gå til guld-
smeden og få den målt. Hos guldsmeden kan du også købe en lille ringmåler, men det er måske svært at liste den på hendes 
finger, uden at hun aner uråd.
 Hvis du er gør-det-selv typen kan du vente til hun er faldet i søvn og følge denne enkle anvisning: Tag et stykke snor på ca. 
20 cm i længden. Almindeligt gavebånd kan også bruges, mens sytråd ofte er for tynd. Kom snoren to gange rundt om den 
finger, du ønsker at bære ringen på - her er det vigtig at du er præcis, så båndet ikke sidder hverken for stramt eller for løst. 
Markér med en tusch i en tværgående linje på ”begge” snore. Fold snoren ud, og mål afstanden mellem de to mærker. Målet 
kunne f.eks. være 54 mm, hvilket betyder at du bruger størrelse 54 ifølge danske ringstørrelser.

Bryllupsidéer

TOFTEGAARD
Hart serie i 14 kt guld
Vedhæng 4.850,-
Øreringe 8.400,-
I samme serie fås ogsså 
ring og armring

CHRISTINA HVELPLUND
Naila halssmykker i 14 kt 
med 0,40 ct diamanter. 
Pris 14.500,-

NURAN
Vielsesringe i 14 kt
Pr par 9.995,-

NURAN
Vielsesringe i 14 kt
Pr par 14.995,-

RUBEN SVART
Model 833
1 x 0,51ct. TW/VVS
46 diamanter, i alt 0,50 ct 
TW/VVS-VS. Pris 52.000,-

RUBEN SVART
Model 831
1 x 0,50 ct TW/VVS
2 x 0,24 ct TW/VVS-VS
16 diamanter, i alt 0,13 ct
Pris 56.500,-

HILFIGER
Model 1781754
Gulddublé og cognac-
farvet læderrem 
Pris 1.395,-

Karin Castens har værksted og butik i 
Holbergsgade i København.

LINE&JO
Essa ring i guld 
og koral. 1.700,-

DULONG FINE JEWELLERY
Vedhæng i guld. 3.500,-
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NED PÅ KNÆ!
Mest populære „fri“-dage

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%  

 Jule Valentins Nytårs Dagen Fødsels
 aften dag aften I mødtes dag

En tredjedel af alle frierier finder ifølge 
en  engelsk undersøgelse sted Juleaften 
efter fulgt af Valentinsdag og Nytårs-
aften. Om det også gør sig gældende 
herhjemme er uvist, men at det er en 
begivenhed, der kan kalde på en smule 
forberedelse er givet; fx kan der være 
leveringstid på forlovelsesringene – især 
hvis du under dig selv oplevelsen med 
at gå til en guldsmed og få lavet et sæt 
helt unikke, håndlavede ringe.

Bryllupsidéer
BREIL
Model TW1387 er et 
flot dame smykkeur 
med lænke i rosegold.
Pris 1.195,-

SEIKO
Model SXGP68P1
Rosagulddublé med sort 
læderrem og perlemors-
skive med 12 Swarovski- 
krystaller. 1.995,-

BLOSSOM COPENHAGEN
Øreringe i forgyldt sølv.
Pris 1.200,-

ZÖL
Forgyldt sølvring
med zirkoner. Pris 550,-

SCROUPLES
Forgyldte 
manchetknapper
med initialer
Pris 1.495,-

IZABEL CAMILLE
Forgyldt sølvring
Pris 750,-

IZABEL CAMILLE
Forgyldte ørestikker
med graveret dobbelt-
hjerte. Pris 250,-

PER BORUP
Ella ringe i 
rød- eller hvidguld
Bred 6.650,-
Smal 4.850,-

JULIE SANDLAU
Clarity Lotus Purity 
ring i forgyldt sølv 
med champagne
farvede Swarovski 
zirkoner. 3.200,-

PER BORUP DESIGN
Violina ring i guld med 
0,88 ct diamanter
Pris 68.400,-

SIF JAKOBS JEWELLERY
Bangle i forgyldt rosa 
guld, sølv og zirconia.
Pris 1.899,-

CARRÉ
Ring i 18 kt guld.
10.000,-

SCROUPLES
Grace allianceringe 
i 14 kt guld med brillanter 
Wesselton SI 
Priser fra 4.190,-

ZÖL
Øreringe i forgyldt
sølv med pink aventurin 
og citrin. Pris 550,-

SUSANNE FRIIS BJØRNER
Slanke, forgyldte sølvringe 
med rubin, safir eller 
smaragd. Pris 315,-

EAST COPENHAGEN
JEWELLERY
Drop kollektionen, 
inspireret af morgendug 
og regndråber. Forgyldt 
sterlingsølv med opaler.  
  Ring 449,-

STØVRING DESIGN
8 kt guld ørestikker 
1.350,-

BLOSSOM COPENHAGEN
Halskæde med blad og 
agern i forgyldt sølv.
2.100,-

Halskæde
Forgyldt sterlingsølv
med opal. 1.199,-
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Design Watches Jewellery

LINDHOLTS  |  KARIN CASTENS  |  CHARLIE BY CHARLIE  |  FRIIS BJØRNER  |  MORTEN PRIISHOLM  |  JULIE SANDLAU

ANNA DAVID | STØVRING  |  JACQUES LEMANS  |  VALENTIME  |  BREIL MILANO  |  PLAYTIME  |  PIAGET  |  SAINT HONORE

Bisperinge:
Sølv: Vejl. udsalgspris 3,5mm kr. 435,- / 5 mm kr. 525,-

14 karat rødguld: Vejl. udsalgspris 3,5mm kr. 3.450,- / 5mm kr. 4.400,-

Ringe i sølv:
Vejl. udsalgspris fra kr. 495,- til 695,-
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NED PÅ KNÆ!

Alternativ sandhed om ringfingeren
Måske er du på internettet faldet over en besnærende historie om, at vielsesringe bæres på ringfingeren, fordi netop denne 
finger som den eneste har en direkte blodåre til hjertet? Det lyder jo romantisk og fantastisk og er gammel viden i den vest lige 
verden. På latin har denne blodåre ligefrem fået navnet vena amoris; kærlighedens åre. 
 Det er også noget komplet vrøvl. Et eksempel på fake news, om man vil. Sandheden er, at alle fingre på begge hænder er 
stillet fuldstændig ens, hvad angår blodbaner til hjertet. Forklaringen på ringfingerens særstatus udi det matrimonielle skal altså 
søges andetsteds, eller også skal du bare være ligeglad med forklaringer; vielsesringen sidder på fingeren, ergo er du gift, og hvad 
mere har du brug for at vide?

Bryllupsidéer

MASERATI
Ricordo Collection
med Maserati bilernes
Triton-logo.
Priser fra 1.195.-

KRANZ & ZIEGLER
Design af Sigrun Uggerby 
Oxyderet sølvarmring
1.895,-

GIOVANNI RASPINI
Double Fiore d’Alba i sterlingsølv
Ring 1.650,- Øreringe 1.650,-

BLOMDAHL
Brilliance Curved
ørestikker med
Swarovskikrystaller
         Pris 399,-

BLOMDAHL
Pendant Plain Straight 
ørestikker, 20 mm
Pris 399,-

BOSS
Model 1513475
Sporty chronograph 
med hvid eller grå 
skive. 2.795,-

HILFIGER
Model 1781762
Stål med lænke og 
gyldne tal. Pris 1.595,-

SEIKO
Model SRZ486P1
Dameur i stål og 
rosagulddublé med 
53 Swarovski-
krystaller. 2.795,-

STØVRING DESIGN
8 karat hvidguld med 
synt. cubic zirconia

RANDERS SØLV
Firehovedet ring
i sterling sølv. 885,-

KRANZ & ZIEGLER
Serie designet af
Christine Bukkehave 
Armring i sølv
3.995,-

SPIRIT ICONS
Magic ringe i sølv 
med zirkonia. Sølv 
eller oxyderet  1.292,-
Forgyldt 1.495,-

RANDERS SØLV
Tredobbelt sølvring
med guldfatninger og 
zirkonia. Pris 2.775,-

Ørestikker 1.975,-

Vedhæng 1.675,-

Ring 3.850,-

SIF JAKOBS
Ørestikker i sølv 
og zirconia 1.299,-

AAGAARD
Sølvring til 395,-
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RINGE, DER HOLDER
Tidens tendens med supertynde allianceringe, som sidder sammen med forlovelses- eller 

frierringen er et hit, og det ser superlækkert ud, men indebærer også stor risiko for ikke at holde, 

advarer mangeårig salgsagent i vielsesringe, Helle Sørensen.

Den nye tendens med de helt tynde viel-
sesringe er nærmest eksploderet, og som 
en erfaren rådgiver udi allianceringe føler 
Helle sig kaldet til at advare mod en række 
mindre holdbare løsninger.
 – De allianceringe, som er meget popu-
lære lige nu, er på blot 1,5 til 2,5 mm 
brede og er enten halvt eller helt fyldt med 
brillanter, fortæller Helle. 
 – Men så tynd en metalkant til at holde 
på stenene kan man simpelthen ikke regne 
med holder hele livet, og det er jo dét, man 
forventer af en vielsesring. Sådan en ring 
har man på hver dag, hele dagen og den 
skal populært sagt kunne tåle nogle tæsk.
 – Hvis du alligevel ønsker en tynd ring, 
så er det vigtigt, at brillanterne sidder nede 
i skinnen og ikke har små greb som 
fatning, og at du tager ringen 
af, når du skal lave 
hårdt arbejde.

Skal sølvringen bestemme?
En anden tendens, Helle ser i bryllupssam-
menhænge er, at de vordende brude for-
søger at få vielsesringen til at passe til den 
forlovelsesring, de fik.
 – Men har man fået en sølvring med 
zirkonia, skal man ikke prøve på at få en 
vielsesring til at passe dertil. En sølvring 
med zirkonia vil næppe kunne holde i det 
lange løb, siger Helle, der personligt også 
mener, at det er synd at lade sådan en ring 
„bestemme“ over vielsesringen, der vel må 
siges at holde en større betydning.
 – Har man fået en solitairering, skal 
man være opmærksom på, om der kan 
sidde en anden ring lige ved siden af. Ofte 
kommer fatningen til den store sten i  
 vejen, og de to ringe vil komme til at slide 
 meget på hinanden. Det gælder 
 især for de supertynde ringe

med sten. Sidder de tæt sammen med en 
anden ring, skal man regne med, at de er 
endnu mere udsatte for slid.
 
Dit eget design
Helle forhandler selv ringe fra en af 
Tysklands største producent af vielsesringe 
i Europa, Breuning, der også ejer smykke-
firmaet Saint Maurice. Sidstnævnte tilbyder 
helt individuelle vielsesringe, som du blandt 
andet kan designe selv på firmaets hjem-
meside.
 – Der er næsten ingen grænser for, 
hvad der kan blive lavet, så forfølg jeres 
drømme, opfordrer Helle. Saint Maurice og 
Breuning sælges i guldsmedebutikker over 
hele landet, og også her er der god rådgiv-
ning at få. 

www.saintmaurice.dk

KONFI MEMOIRE
Kollektion fra Breuning, en af Tysklands 
største producenter af vielsesringe. 
Ringen til hende fås både med og uden 
sten; den ene af dem kan således bruges til 
frieriet, og sammen udgør de to ringe en 
harmonisk helhed med lang holdbarhed.

Vielsesringe fra Breuning, der produceres 
i Pforzheim, centrum for Tysklands største 
smykkeproduktion.

COPENHAGEN - NEW YORK - LONDON - FRANKFURT - PARIS

skagen.com | @skagendenmark | #ReadySetSKAGEN

SKT1109 | 1998,-
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GULDSMEDEN PÅ BESØG
Forestil dig, at du er faldet ned på knæ for din udkårne og bedt om hendes hånd, og i stedet for 

at rode efter ringen i lommen, så knipser du med fingrene, og fluks står der en kyndig guldsmed 

med et stort udvalg af flotte forlovelsesringe, klar til at vejlede og rådgive...

Det er ét af mange spændende scenarier, 
Gitte Mathiassen tilbyder i sit nye kørende 
guldsmedefirma Amare. Amare betyder 
kærlighed på latin, og Gittes koncept er 
simpelthen at komme til dig, dér hvor du 
er, når du har brug for det og hjælpe dig 
med kærlighedens store øjeblikke.

25 års erfaring
Guldsmed Gitte Mathiassen har haft egen 
smykkebutik i Haslev i 25 år, så det er ikke 
erfaring med smykker eller med kæreste-
par, det skorter på. Butikken Gittes Guld, 
Sølv og Ure er for nyligt sat til salg, for en 
gammel drøm om at være på landevejen 
skal nu realiseres.
 Udover sine egne, unikke smykker for-
handler Gitte smykker for en række spæn-
dende firmaer, så hun har altid et stort og 
forskelligt sortiment at vælge imellem. Ikke 
blot inden for forlovelses- og vielsesringe 
men også smykker og ure til fx morgen-
gaven.

Det perfekte frieri
– Når du har taget beslutningen og samlet 
modet til at fri til din udkårne, så drejer det 
sig om at gøre dette til et uforglemmeligt 
øjeblik, fortæller Gitte. Uanset om du er 
den store romantiker eller ej, er jeg her for 
at hjælpe dig med at skabe de helt per-
fekte rammer for et enestående frieri.
 Og Gitte giver yderligere idéer til, hvor-
dan du kan bruge hendes service:
 – Find en dato, som enten har en spe-
ciel betydning for jer, eller en dato, hvor I 
begge har fri og mulighed for at nyde øje-
blikket sammen. Så laver du fx lidt god 
mad og hygge. Når klokken slår otte om 
aften, kommer jeg og ringer på med cham-
pagne, jordbær med chokolade og med 
smukke forlovelses- og vielsesringe. Du 
lukker mig fx ind i stuen, hvor jeg pakker 
ud, mens du lader din fantastiske kæreste 
vente i køkkenet, soveværelset eller et 
andet sted. Når det hele er klar, giver du 
hende bind for øjnene og leder hende ind i 
stuen, beder hende tage bindet af og fal-
der på knæ og frier. 
– Når I nu er forlovede, sætter I jer ned og 
finder i ro og mag de ringe, der er helt 

perfekte for jer, alt imens I bliver forkælet 
med champagne og chokoladeovertrukne 
jordbær. Jeg giver selvfølgelig kyndig og 
professionel vejledning, så I får truffet det 
bedste valg for jer.
 En anden mulighed er, at køre din ud -
kårne forbi Gittes showroom i Haslev:
 – Din kæreste vil selvfølgelig ikke forstå, 
hvor I er på vej hen (du kan eventuelt give 
hende bind for øjnene under turen). Når I 
ankommer til mit showroom, får I samme 
romantiske og personlige oplevelse, som 
hvis jeg kommer på hjemmebesøg hos jer.
 Og endelig kan du selvfølgelig også 
vælge ringen eller ringene på forhånd, så I 
er alene under frieriet, og jeres øjeblik kan 
blive så intimt som muligt. Eller du kan få 
Gitte til at levere et smykke på en bestemt 
adresse under devisen: Sig det med smyk-
ker.
 – Dette er blot eksempler, der kan give 
jer idéer til, hvordan I vil gøre det, siger 
Gitte, der som mobil guldsmed er klar med 
et smil til at skræddersy det store, ufor-
glemmelige øjeblik. 

amare-gifts.dk

Gitte Mathiassen og hendes nye mobile guldsmedebutik Amare. På sine hjemmebesøg tilbyder hun 
alt i forlovelses- og vielsesringe, forsikringsvurderinger, håndlavede specialsmykker af arveguldet samt 
personlig levering af gaver til ham og hende.
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KÆRLIGHEDSSPROG
Vidste du, at der er én måde, din kæreste allerbedst forstår din kærlighed på? Hvis du taler i dét 

sprog, går den rent ind. Hvis du taler i et andet sprog, kan hele din anstrengelse være spildt! Vi 

har samlet idéer til smykker, der viser, at du behersker De Fem Kærlighedssprog.

Hvilken gave giver du til hvem?

Den amerikanske psykolog Gary Chap-
man har haft hundredvis af personer og 
par i konsultation og gennem sine mange 
samtaler har han fundet frem til, at der er 
fem kærlighedssprog. Det vil sige fem 
måder, vi viser vores kærlighed på, og lige 
så vigtigt – fem måder, vi føler os elskede 
på. 

At føle sig elsket
Kærlighedssprogene er Berøring, Tjenester, 

Tid Sammen, Anerkendelse og Gaver. Vi 
har hver især et foretrukkent kærligheds-
sprog. Det er dét vi bruger til at udtrykke 
vores egen kærlighed på, og det er dét, vi 
har brug for fra vores partner for at føle os 
elskede. 
 Hvis dit kærlighedssprog fx er anerken-
delse, vil du lyse op som et juletræ og føle 
sig værdsat, set og elsket, hvis din partner 
roser dig og fortæller, hvor meget du bety-
der for ham eller hende. 

Vi giver det, vi selv vil have
Hvis du kender dit eget kærlighedssprog, 
så fortæl din partner det. For vi er nemlig 
sådan indrettet, at vi har en tendens til at 
give kærlighed i det samme sprog, som vi 
gerne vil modtage i. Hvis din partners kær-
lighedssprog således er Gaver, vil vedkom-
mende måske overdænge dig med små 
ting i tide og utide, mens du i virkeligheden 
går og savner at blive anerkendt. Omvendt 
roser du måske din kæreste, mens hun 

Af psykoterapeut Gunna Hesselbjerg

Berøringer
At give gaver til én, der har Gaver som kærlighedssprog er let. Lige meget, hvad 
du giver, så rammer du plet. Anderledes er det med de andre fire kærligheds-
sprog. Alligevel vil vi vove nogle forslag, der (måske med lidt hjælp fra dine tale-
gaver) viser, at du forstår din partners sprog.
 Er din partners kærlighedssprog Berøring, kan du fx give smykker, der giver 
berøring. Tunge vedhæng i lange kæder, der hænger og dingler i klaveret, silke- 
eller pelsarmbånd der giver bløde sanseindtryk, armbånd med frynser, kvaster eller 
charms, store kreoler i ørene eller body-smykker som piercinger og kropskæder. 
Du kan selvfølgelig også give smykker, der forestiller kroppen eller kropskontakt.

Den perfekte gave
til (hetero)manden, 
der har fysisk berøring 
som kærlighedssprog,
og hvis kæreste ikke
er bleg for at give
ham det...
Skabt af guldsmed
Jørgen Meincke i
14 kt guld med
0,12 ct tw/vvs brillant. 
Pris 18.400,-

Crystal Huge Body 
Jewelry Wild Style 
er fundet på
wildtribestyle.com 
til cirka 135,-

Lille Fjer i oxyderet 
sølv fra Heiring. Kan 
lede tanken hen på 
lette berøringer...
Pris 225,-

In Love af Jørgen 
Meincke. To kroppe i
14 kt med to brillianter. 
Pris 17.530,-

Til venstre Inti øreringe 
med masser af dingle-
power. Fra Mitos 
Jewellery i forgyldt 
sølv til 950,-

Bodil Binners pisk af 
ægte menneskehår og 
Tahitiperler på sølvskaft.
Pris på forespørgsel.

Hanna af
Sophie by Sophie.
Kropsnær halsring 
i forgyldt sølv. 
Pris 1.800,-

Trine Triers galgeLYKKE.
Opsigtsvækkende choker 
i rød gardinsnor og facet-
sleben glas, skabt til 
udstillingen Smykker & 
Sex i 2011.

Armsmykke fra Sage & 
Stone i forgyldt sterling-
sølv til cirka 1.500,-. Kan 
også smyges om låret.

I den lidt mere bizarre 
ende af skalaen er dette 
Thigh Gap smykke, skabt 
af Soo Kyung Bae som 
et eksperiment. Set på 
cosmopolitan.com.

Nishka Anklet fra firmaet Grace Bijoux. Over-
dådigt ankelsmykke, der både klirrer og giver 
berøring. Set på www.gypsylovinlight.com
i forgyldt til omkring 550,- pr stk.



DESIGN URE SMYKKER — 3, 2017 DESIGN URE SMYKKER — 3, 2017

38

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

39

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

eller han i stilhed venter på at få en gave. 
Uden at kende dit eget og din partners 
kærlighedssprog, kan I begge synes, at I 
giver og giver og aldrig modtager, mens 
sandheden er, at I giver det, I selv vil have 
og ikke det, den anden har brug for.

Test dig selv
Løsningen er, at teste jer selv, tale frit om, 
hvordan I har det, og være tålmodige med 

jer selv og hinanden, mens I er ved at lære 
det. Og vær opmærksom på, at hvis du er 
fyldt godt op på dit primære kærligheds-
sprog, vil du begynde at savne at få noget 
til dit kærlighedssprog nummer to!

En lille reminder...
Selvom kun ét af sprogene er gaver, har vi 
alligevel vovet at samle nogle idéer til 
smykker, der på forskellig vis udtrykker de 

fem kærlighedssprog, og som måske kan 
bruges som reminder eller som en aner-
kendelse af dit eget og din partners sprog.
 Hvis du vil vide mere om kærligheds-
sprogene, kan du læse Gary Chapmans 
bog Kærlighedens 5 sprog. Chapmans  
originale test på engelsk kan du tage på 
5lovelanguages.com. Link til dansk version 
finder du på www.ghesselbjerg.dk under 
Hjælp dig selv. 

Tid sammen
Nogle smykker er som skabt til at 
tilbringe tid sammen. Samle smyk-
ker, som fx Troll beads, Pandora  
og Rings of Copen hagen. Andre 
smyk ker (og naturligvis alle ure) 
signalerer tid, og andre igen sym-
boliserer ting, I kan lide at foretage 
jer sammen.

Anerkendelse
Hvad vil hun gerne anerkendes 
for? Giv hende noget, der symbo-
liserer det. Fx sin fornuft, sin 
omsorg, sin glæde. Eller giv hende 
et tegn på, at hun er din stjerne, 
din engel, din guldklump...

Tjenester
Hvis dit kærlighedssprog er tjene-
ster, er du måske til at få morgen-
téen serveret på sengen? Eller til at 
din partner klarer rengøringen og 
madlavningen? Dagens ønske kan 
også nedfældes på et lille stykke 
papir og lægges i en smykkekapsel 
til ham eller hende...

Gaver
Giver næsten sig selv, da ethvert smykke eller ur i gave 
jo vil opfylde dette kærlighedssprog. Jo flere jo bedre. 
Vi har ikke kunne finde et smykke, der faktisk forestiller 
en gave, men fx sådan to små guldpakker i ørene er 
måske en idé, du selv kan få lavet hos en guldsmed. 
Eller du kan tage et kig på de øvrige sider i bladet her 
for mere inspiration...

Louise Degns tépottering 
fortæller, at du ved, din partner 
elsker at få sin té serveret. 
Sortoxyderet sølv med hank af 
finguld og champagnefarvede 
diamanter i tuden og under låget. 
Pris 7.800,-

Tager du 
rengøringen?
Sødt lille vedhæng 
med kost fra 
Evelyn Mae 
Creations til
omkring 500,-

Emquies-Holsteins 
chokoladering 
(formet efter et 
stykke sammekrøllet 
chokoladepapir) kan 
bruges til at fortælle 
hende, at du altid vil 
rydde op efter hende...  

Lille retro røremaskine 
charm fra Fossil til 
den, der elsker, når 
kæresten laver 
maden... Set på 
Pinterest. Cirka 170,-

Cahana kugle
kan gemme på
en besked med 
netop det budskab, 
der passer til din 
kæreste. Fx hvad vil 
du gøre for hende 
idag? Forgyldt sølv 
til cirka 1.600,-

Lille Dannebrogsvedhæng 
fra Lund Copenhagen til en 
all-round hyldest. Sterlingsølv 
og emalje til 450,-

Solstråle-medaljon 
med plads til et lille 
seddel. Fra Links 
of London til cirka
1.200,-

Christina Design
har både stjerne og 
engel til at fremhæve 
de positive træk 
ved din udkårne. 
595,- pr stk

Fighter Ring fra Mitos Jewellery, hvis 
du vil anerkende din partner for at 
være den, hun er. Forgyldt søv med 
valgfri sten. Pris 1.200,-

Trollbeads har masser 
af charms med symbolik. 
Til højre er det en guld-
kugle, fattet med fem  
forskellige ædelsten, der 
tilsammen symboliserer  
visdom: Opal for trofast-
hed, ametyst for fred i  
sindet, granat for hen-
givenhed og ynde, turkis 
for mod og succes og  
lapis lazuli for dygtighed.
Pris 7.985,-

Herunder er det Styrke, 
mod og visdom i 
sterlingsølv til 850,-

Total fits-all anerkendelse: Thumbs Up 
ring i 18 kt guld med diamanter fra firmaet 
Khai Khai. Fundet på www.shefinds.com til 
cirka 9.000,-.

Du er min 
guldklump...
Forgyldt sølv
fra norske Hasla.
Pris cirka 1.600,-

Rings of Copenhagen, 
som I sammen kan 
bruge megen dejlig 

tid på at samle... 
Halskæden er 

dannet af 
samleringe, 
der fås fra 

69,- stykket.

Chocking pink ur fra
Nexo Denmark viser, 
at I har døgnets 24 timer 
sammen. Pris 499,-

Nok det stærkeste symbol 
på tid –Timeglasset fra  
Wille Jewellery. Med Swarovski 
krystaller, der rigtig løber igen-
nem; du kan således altid bede 
om et øjebliks kontakt. Sølv 
og mundblæst glas. 1.995,-

Always on my mind
fra Mr Jones Watches
siger det hele. 
Pris cirka 1.000,-

Jer to sammen – sagt med han 
og hun tegn. Sterling sølv fra 
www.namefully.dk til 529,-

Fossil har mange fine symbolske 
og fortællende vedhæng, blandt 
andet det lille ur her. Set på nettet 
til cirka 125,-

Forgyldt sterlingsølv 2.200,-
18 kt guld 15.750,-

Janni Kroghs 
amuletkapsel 
kan gemme på en lille besked 
– evt. om de ting, der gør din 
partner mest glad. Sølv og 
18 kt guld. Pris 3.000,-



D A N I S H  S I L V E R  J E W E L L E R Y

Clematis & Innocence 
Kr.  800-

Clematis
Kr.  325,-

Beautiful Together 
Kr.  775,-

Poetry 
Kr.  975,-

Twilight 
Kr.  600,-

Dare to be YOURSELF and wear the Izabel Camille jewellery  
that express’ the unique and FABULOUS person you are.

Smykkerne er udført i guldbelagt sølv og findes også i hvidt sølv.

izabe lcami l le .com

Innocence  Kr.  700,-

 -
-

POWERED BY HERITAGE

MASERATI URE
VEJL. PRISER FRA KR. 1.195.-

FORHANDLERINFORMATION: HOUSEOFEXCELLENCE.DK
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TIARAEN LEVER VIDERE
Trollbeads har lanceret en hel 

kollektion af tiaraer med blomster, 

blade, perler og glaskugler til det 

helt store bryllupsskrud.

40 år efter at Trollbeads, der dengang hed Troldekugler, lancerede den første 
kugle, der gav alverdens kvinder mulighed for at samle deres egne personlige og 
unikke smykker, er chefdesigner og grundlægger af firmaet, Lise Aagaard, på spil 
igen. Og det i samarbejde med designeren af den allerførste Trollbeads-kugle, 
Søren Nielsen. Sammen har de to udviklet en tiara-serie, hvor du ikke alene kan 
sammensætte din egen tiara, så den passer i farver, omfang og stil lige præcis til 
din kjole og personlighed; du kan også genbruge alle delene af tiaraen til andre 
smykker og dermed bære mindet om dit bryllup på dig hver dag fremover. 
 trollbeads.com

Tiaraen er prikken over i’et
i enhvert romantisk og 
glamourøst brudeskrud.
I serien er 24 spacere med
gummiring indvendig, 
der holder dem på plads.

BÆR DINE BRYLLUPSMINDER HVER DAG
Kugler og stopper fra tiaraen kan bruges på alle smykker fra Trollbeads’ kollektion.
På den måde kan du lade din store dag vare evigt. Du kan sætte dem på armringe, 
armbånd eller halskæder eller lave nye tiaraer til hverdagsbrug.

Trollbeads

ASHI TIARA
Samlet 11.340,-
Består blandt andet af
Kronblade, Anemoner,
kvarts, perler og
Blomsterskygger.

MIRIAM TIARA
Med 3 Spirende perle spacere til 380,- stykket samt dendrit 
agat, hvid kvarts, labradorit og perler.

Kronblad sat på 
snoet armring.

Anemone sat
på halsring.

Variation med
blandt andet
flora spacer til 
625,- pr stk

CAROLINE TIARA
Består af tiara  til 1.195,-
6 To-sjæle spacere til 380,- stykket
5 Royal spacer til 495,- stykket
10 hvide perler til 335,- stykket
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Japansk urbrand 

hylder den dansk hygge og 

det skandinaviske design.

Sidste år storhittede det danske begreb 
hygge i England (hvor det udtales hooga) 
med hele ni bogudgivelser om fænomenet 
og en nominering til Årets Ord af Oxford 
Dictionaries. Men hygge er ikke kun slået 
an i England. Dansk hygge er nået helt til 
Japan, hvor det har lagt navn til et urbrand.
 Det er den japanske producent P.O.S., 
grundlagt i 1949 af Ryoji Sato (oprindeligt 
under navnet Yukosha), der står bag bran-
det Hygge. P.O.S. har siden starten haft et 
fremragende ry for at være en stor talskive-
producent og forsynede i årtier velkendte 
japanske og schweiziske brands. I 1987 
blev firmaet omdøbt P.O.S. og begyndte at 
importere og promovere skandinaviske 
brands på det japanske marked. Afledt 
heraf udviklede Ryojis ældste søn, Yoshi-
masa, urmærket Hygge, der simpelthen 
har navn efter vores måde at have det rart 
på sammen, og som i designet søger at 
indfange denne specielle varme, venlige og 
gensidige følelse. Urene kombinerer firma-
ets passion for skandinavisk design med 
detaljeorienteret urmageri. Her hjemme 
importeres Hygge af Unique Frosting i 
Randers.  www.hygge-watches.dk

HYGGE 2203
Citizen Miyota 2415 værk
Stål og mesh. Design Major Tse.
Pris 1.895,-

HYGGE 2312
Seiko TMI VD57 værk
Stål og mesh. 
Design Major Tse.
Pris 2.295,-

HYGGE VÄRI Forest Green
Red Dot Award 2016
Citizen Miyota 2036 værk. Stål og læder. 
Design Mats Lönngren. Pris 1.495,-

HYGGE 3012
IF Design Award 2014 og Good Design 
Award 2013. Citizen Miyota 2026 værk
Stål, mineralglas og polyuretan læder.
Design Mats Lönngren. Pris 2.195,-

HYGGE 2089 Rose Gold
Citizen Miyota 2035 værk
Stål, mineralglas og læder
Design Major Tse
Pris 1.395,-

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

HYGGE 2204
Chronograph
Seiko TMI VD57 værk
Stål, mineralglas, læder
Designet af Major Tse
Pris 2.195,-

Creoler
Ø 11  •  13  •  15  •  17,5 mm

333  •  585  •  925s  •  925s forgyldt

Ø 20  •  25  •  32  •  44  •  57  •  62  •  75 mm
333  •  585  •  925s  •  925s forgyldt

Ø 13  •  15  •  20  •  30  •  40  •  50  •  60  •  80*  •  100*mm
333  •  585  •  925s  •  925s forgyldt

Ø 20  •  30  •  40  •  50  •  60  •  70*  •  80*mm
333  •  585  •  925s  •  925s forgyldt

Knæk
Ø 10,5  •  12,5  •  15  •  20  •  25 mm

333  •  585  •  585 hvid  •  925s  •  925s forgyldt

Oval
19x28  •  30x40  •  40x50 mm

333  •  585  •  925s  •  925s forgyldt

Ø 30  •  40  •  50  •  60  •  70  •  80 mm
925s  •  925s forgyldt

Alle creoler i guld
leveres til faconpris.

* Leveres kun i
   925s  •  925s forgyldt.

1,3 mm

2,2 mm

2,0 mm

3,0 mm

2,5 mm

2,0 mm

1,5 mm

1,3 mm

2,2 mm

2,0 mm

3,0 mm

2,5 mm

2,0 mm

1,5 mm

2016_DesignUreSmyk_creoler.indd   1 08-07-2016   10:56:38
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SPOT
Sydkoreanske Dot Watch er spændende 
nyt for verdens over 285 millioner synshan-
dicappede. Dot er verdens første Braille-ur 
og oplyser ikke blot tiden, men giver via 
Bluetooth og en smartphone også bæreren 
mulighed for at læse tekstbeskeder fra 
enhver app eller service som Messenger og 
Google Maps. Læse hastig heden kan ind-
stilles, og der kan også sendes simple 
beskeder via knapper på siden af uret. Dot 
understøtter Open API, så alle kan udvikle 
apps til uret.

Dot Watch kan forbestilles 
på dotincorp.com. 

Pris cirka 2.250,-

Earth Runner
øreringe i 
forgyldt sølv 
med rhodonit. 
Pris cirka 670,-

BRAILLE-UR

LIPS LIKE JAGGER
Schweiziske Zenith har kreeret en 
særlig hyldest til rocklegenderne i 
Rolling Stones med Zenith Pilot Type 
20. Urskiven gengiver det velkendte 
tungen-ud-af-halsen motiv, som er 
bandets logo. 

Motivet er tegnet af kunst-
studerende John Pasche i 
1970, efter at Rolling Stones 
var blevet frustrerede over 
dårlige designs fra deres 
pladeselskab Decca. Mick 
Jagger siges at have hen-
vendt sig til The Royal 
College of Art og bedt 
dem levere grafik til 
bandet. Pasche blev 
efter eget udsagn 
inspireret af Mick 
Jagger selv:
 – Ansigt til ansigt 
med ham er den før-
ste ting, du bliver klar 
over, størrelsen af 
hans læber og mund.
 Logoet blev brugt 
første gange på inder-
cover og plademærkat på 
Sticky Fingers fra 1971. 
Pasche har siden lavet 
design for blandt andre 
Stones, Paul McCartney, 
The Who, Jimi Hendrix og
Judas Priest.

Tada &Toy
Tada & Toy er et nyt engelsk smykkebrand, vi nok 
kommer til at se mere til inden længe. Bag mærket 
står to unge designere Tansy Aspinall og Victoria van 
Holthe, bosat i London og med svenske rødder. En 
grundsten i firmaets koncept er kampen for beskyt-
telsen af truede dyrearter. Fem procent af salget går 
således til The Aspinall Foundation, der arbejder 
internationalt for at avle og udbrede truede arter.

Sølvarmbånd med gorillamotiv.
Pris cirka 300,-

Til venstre Tansy Aspinall 
og Victoria van Holthe.

Pris cirka 51.000,-
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SPOT
En dag vågner du op og kan ikke finde ud af, hvorfor dit ur viser 3.34, 
når solen allerede er oppe, men indser så, at dit batteri er dødt. Måske 
lægger du uret i en skuffe og glemmer at få batteriet udskiftet i måneds-
vis. Lyder det bekendt? 

Solarure vil aldrig give dig dette problem, da de får al deres energi fra lyskilder. Med denne 
nyeste lancering fra det danske urmærke Obaku kan du endda se godt ud, mens der køres 
på denne rene energikilde lys- og solenergi. Navnet på det nyeste ur fra Obaku er selvføl-
gelig Lys. 
 
Drevet af alt lys
Det nye solarur fra Obaku er drevet af en hvilken som helst lyskilde, ikke bare sollys. Med 
kun to minutters solskin eller elleve minutter fra lysstofrør er uret opladt og klar til brug. 
Så længe du ikke bor i en mørk hule hele dagen, vil solmekanismen i dette Obaku ur altid 
være opladt, og du vil aldrig være nødt til at skifte et batteri igen. obaku.com

OBAKU LYS
Model V206
Pris 1.100-1.400,-

FRA MUMBAI TIL DK
Svenske Mumbai Stockholm er søgt til 
Danmark, i første omgang med et show-
room, der åbnede i København i foråret. 
 Mumbai er grundlagt af designer Cecilia 
Kores i marts 2014 på et hotelværelse i 
Indien. I otte måneder rejste Cecilia rundt i 
Indien og kunne ikke stoppe med at beun-
dre de indiske kvinder og deres måde at 
klæde sig:

– Med langt hår og juveler alle steder på 
kroppen, inklusive tæer og ankler. Tre 
uger, før jeg skulle hjem til Sverige, starte-
de jeg Mumbai Stockholm, fortæller 
Cecilia. Hendes smykker er alle håndlavet 
af genbrugsguld og -sølv og produceres 
ikke til lager men kun efter ordre.
 
copenhagen@mumbaistockholm.com

LYS-UR

MERE PRIS PÅ SIF
Tidligere på året blev Sif Jakobs 
Jewellery kåret til Jewellery Brand of 
the Year ved UK Jewellery Awards 
2017 i London. For nyligt har firmaet 
fået endnu en udmærkelse, nemlig 
Fashion Jewelry Brand of the Year, 
uddelt af den tyske smykkemesse 
Inhorgenta i München.

The Solitaire
18 kt guld med 
0,5 ct pink safir
11.622,-

Double Lucy 
18 kt guld med 
tourmalin og safir. 
13.950,-

Lucy Drop
18 kt guld med
grøn og purple 
tourmalin

18 kt rosa guld med 
diamanter. 3.890,-

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

Obaku Lys er 
tegnet Christian
Mikkelsen.

Designer Sif Jakobs.

GL.  KONGEVEJ  125 ·  1850 FREDER IKSBERG C ·  TLF .  33  22  81  85  ·  WWW.G-R ING.DKGL.  KONGEVEJ  125 ·  1850 FREDER IKSBERG C ·  TLF .  33  22  81  85  ·  WWW.G-R ING.DK
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BLONDER!
Med sin Louise kollektion har Charlotte Bonde 

kastet et kærligt smykkeblik på blonden.

Svenske Charlotte Bonde 
ved måske lidt mere om  
blonder end de fleste andre 
guldsmede. Hun er nemlig ud 
af en succerig modefamilie, 
der blandt andet har drevet 
den kendte dametøjsbutik 
Ohlssons Fashion Store i 
Malmö. Familiens kreative 
historie er en kilde til  
konstant inspiration for  
Char lotte, hvilket tydeligt 
kommer til udtryk i hendes 
Louise kollektion. 
 Charlotte Bonde Jewellery 
blev startet i 2010. 
 
charlottebonde.com

INVITATION

newnordic
Jewellery & Watch Show Copenhagen

25. – 27. august 2017 
newnordicshow.dk

Charlotte Bonde

LOUISE AMAZON CUFF
Armring i sort rhodiumbelagt messing
1.900,-

LOUISE RIBBON CHOKER
Choker i forgyldt messing
4.500,-

LOUISE RIBBON BRACELET
Armring i forsølvet messing
1.400,-

LOUISE RIBBON 
PETITE RING
Forgyldt messing
med perle. 700,-

LOUISE RIBBON 
PENDANT NECKLACE
Forgyldt messing
1.600,-

LOUISE 
RIBBON EARRING
Forgyldt messing
900,-



www.stovringdesign.dk

Student 2017

Halskæde i sølv
Vejl. udsalg kr. 495,-


