GULDOGURE
Magasin om design, smykker og ure

2 (7) | 2018

MAYA ALBANA & DULONG | LOBELUNE | TRASER | KATRINE NEXØ | HELGSTRAND | RED & GOLD | MADS Z | BLOSSOM
PRINSESSE MARIE | ENGLE | MARIE ANTOINETTE | MERMAID STORIES | OBAKU | BLOMDAHL | UDSTILLING EFTERFEST

INTRO
Guld og Ure — 7, 2018

GULDOGURE
Magasin om design, smykker og ure

2 (7) | 2018

2

Som

å TV
p
t
e
s

FORSIDE
MVMT
Los Angeles.
Forhandles
af Stæhr as.

Julekampagne
Årets julegave

SPAR 600,-

MAYA ALBANA | LOBELUNE | TRASER | KATRINE NEXØ | OBAKU | PRINSESSE MARIE | MERMAID STORIES | BLOSSOM
01421069 DUS oktober.indd 1

31/08/2018 12.02

BUDBRINGER
At bringe nyt om produkter, designere, trends og events. Det er dette
blads målsætning. Med andre ord, at være budbringer. Det er, hvad
det græske ord angelos betyder. Ordet har fundet vej til dansk, hvor
det er blevet til engel.
Engle bringer bud om Julen og andre glædelige begivenheder, eller
de hvisker dig i øret eller prikker dig på maven, når du skal lytte til dig
selv. Og når vi møder dem i form af et medmenneske, har de ofte et
usagt budskab til os om at komme til stede, være nærværende, være
blide, gavmilde, modtagende og åbne.
Det er måske store ord at tage i munden, når man bare er et lille
blad om smykker og ure. Hvad har de ting med engle at gøre, kunne
man spørge. Ikke helt så lidt, har det vist sig. Der er nemlig massevis af
designere, der er tiltrukket af engle som motiv, og de finder forskellige
kvaliteter og betydninger i begrebet engle, som de fremhæver gennem
blandt andet glorier, hjerter og vinger. Så bered dig i dette nummer på
at varme op til Julen med en hel lille hærskare af engle ...

KUN
495,-

SPAR 600,-

Ægte læderarmbånd inklusiv
sølv Marguerit-charm

KUN
595,-

SPAR 600,-

To budskaber skal derudover lyde herfra: For det første en stor tak til
alle Jer mange, der har givet støtte, opbakning og anerkendende ord
til bladet her! Det varmer og inspirerer overmåde!
Og dernæst en opfordring til at bringe Jeres egne budskaber ud; det
er som sagt derfor bladet er her. Ring eller skriv om Jeres idéer til historier, nyheder, jubilæer, særlige vinkler, oversete mesterværker, forunderlige opfindsomheder eller beundringsværdigt håndværk!

Ægte læderarmbånd inklusiv
forgyldt sølv Marguerit-charm

KUN
495,-

SPAR 600,-

Christian Schmidt
Næste nummer udkommer i starten af december.
Kontakt redaktionen på cs@guldogure.dk eller 22374582.
Se udgivelsesplan for 2019 på www.guldogure.dk
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Ægte sølvarmbånd inklusiv
sølv Marguerit-charm & stopper

KUN
595,-

SPAR 600,-

Redaktion, annoncesalg, tekst og layout Christian Schmidt (ansv.), cs@guldogure.dk.
Tryk Prinfovejle. ISSN 2596-6952. Elektronisk 2596-7266.
Bidragsydere dette nummer: Karin Castens, Gunna Hesselbjerg, Doreen Virtue, Maya Albana,
Julie Rosenkrands, Lone Hertz, Camilla Hesselbjerg. Foto Respektive firmaer eller som anført.
Formål Guld og Ure har som mål at informere og inspirere om design, ure og smykker: Vi
bringer nyt om produkter, designere, trends og events. Vilkår Guld og Ure modtager gerne
presseomtaler, manuskripter og fotografier på cs@guldogure.dk, vi forbeholder os dog ret til at
redigere og beskære materialet. Vi deler ikke nødvendigvis holdninger citeret i bladet, ligesom
vi heller ikke kan påtage os ansvar for rigtigheden af refererede udsagn. Priser nævnt i bladet
er vejledende, og vi tager forbehold for eventuelle fejl. Artikler, billeder og annoncer må ikke
eftertrykkes uden skriftlig tilladelse fra Guld og Ure.

Ægte sølvarmbånd inklusiv
forgyldt sølv Marguerit-charm & stopper

KONTAKT
36 302 306

Sales@christinadesignlondon.com

CHRISTINA
Jewelry & Watches

CHRISTINA
Jewelry
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Tynde ure og tynd pris
går normalt ikke hånd i hånd.

normerne med uret Papir.

PAPIR ONYX
Design Christian Mikkelsen
Model V230GXCBMC
39 mm stål
Integreret meshlænke
Ridsefrit safirglas

PAPIR NIGHT
Model V230GXMBMB
39 mm

PAPIR LILLE ROSE
V230LXVWMV
34 mm

Danske Obaku skubber nu til

PAPIR SHADOW
Model V230GXJLMJ
39 mm

Tynde ure skal være tynde. Nogle er til store
kryddere, men for mange er der meget større
komfort i et tyndt ur, der smyger sig om håndleddet og intet vejer eller fylder. Har du prøvet
at gå med armbåndsur og følt dig generet af
det, så er det måske fordi, du ikke har prøvet et
tyndt ur.
Kampen om de tynde ure går langt tilbage.
I 1978 satte Citizen og Seiko skub i udviklingen
med ure på henholdsvis 4,1 mm og 2,5 mm.
Allerede året efter kom Concord Delirium på
blot 1,98 mm, en rekord, der så vidt det er
redaktionen bekendt, endnu ikke er slået (en
særlig version af Delirium var på 0,98 mm, men
denne model var i praksis uanvendelig, idet
urkassen bøjede og uret stoppede, når man tog
uret på og spændte remmen).
Siden halvfjerdserne er der kommet rekorder inden for mange forskellige kategorier af
ure – eksempelvis tyndeste mekaniske ur eller
tyndeste keramiske ur – og ikke mindst inden
for forskellige prisklasser.
Og det er især inden for prisklasserne, at
man stadig kan tale om rekorder, for – som vi
også kender det fra os selv – tyndhed koster!
Verdens næsttyndeste mekaniske ur på 3,6
mm, Jaeger-LeCoultres Master Ultra Thin
Squelette, koster eksempelvis i omegnen af
400.000 kroner og det tyndeste mekaniske ur
på 2 mm, Piagets Altoplano Ultimate Concept
er slet ikke i handelen.
Kategori <1500
I kategorien quartzure under 1.500 kroner er 5
mm et pænt tyndt ur. Denne artikels skribent
tænkte – ha, mit ur er da tyndere end dét –
men ved hjælp af trekanten fra skoletiden viste
det sig at være nærmere de 5, 5.
Som i de øvrige prisklasser tæller hver tiendedel millimeter, og med en kassetykkelse på
under 4,9 mm er Obakus Papir blandt verdens
tyndeste i sin kategori.
– Målet var at skabe et ultratyndt ur. Vi ville
skubbe grænsen for, hvor tyndt et ur kunne
laves til en overkommelig pris, siger Christian
Mikkelsen, der er den ene af Obakus to urdesignere.
Obaku Papir kommer i flere modeller, og
koster fra 1.399,-. For at opnå det slanke look
er den traditionelle urproduktion vendt på
hovedet:
– For at bevare flowet fra meshlænken med
den supertynde 2,5 mm kant på urkassen,
valgte vi at fusionere urkasse og lænke og helt
eliminerede behovet for de traditionelle horn,
fortæller Christian.
Papir
Som alle Obakus andre ure, bærer også den
nye tynde model et helt almindeligt dansk
navn.
Ordet Papir giver associationer til noget let
og slankt. De lette og slanke linjer mærkes
knapt på dit håndled. Det føles næsten som
om, du bærer papir, lover Obaku.
Papir måler 39 mm men fås også i en mindre version, Papir Lille på 34 mm. Begge størrelsere kommer i fire farvekombinationer.
obaku.com
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COLLECT-UR MED
1 DIAMANT & LÆDERSÆT
Kun 1.495,- / spar 500,Fås også i 38 mm - Kun 1.795,- / spar 500,-
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COLLECT-UR MED 1 DIAMANT
Vælg mellem mange modeller

LÆDERSÆT
Vælg mellem 6 flotte læderfarver

KUN
1.495,-

=

KONTAKT
36 302 306

Sales@christinadesignlondon.com

SPAR 500,-

CHRISTINA
Jewelry & Watches

CHRISTINA
Jewelry
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PROFESSIONELLE
GRAFISKE
LØSNINGER

Blomdahl Medical kommer nu
perleelskende kvinder til hjælp med
en fin serie hudvenlige smykker med
perlen som centrum.
www.blomdahl.dk

SVENSKE
PERLER
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www.mcilquham.dk

KAMPAGNE MED DIAMANTER
8 KARAT GULD - SPAR 1.000,-

1.495,- SPAR 1.000,-

1.495,- SPAR 1.000,-

ØRESTIKKER I HVIDGULD
MED 2 DIAMANTER

ØRESTIKKER I GULD
MED 2 DIAMANTER

Blomdahl
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PEARL WHITE
Halskæde med
Swarovskiperle
Pris 899,-

R
E

Er der virkelig
ingen afdeling for
eksklusive
hundesmykker..?

Ørestikker med
Swarovskiperler
Pris 199 – 249,-/par
Perlerne fås i
4 til 12 mm.

995,- SPAR 1.000,-

995,- SPAR 1.000,-

HVIDGULD VEDHÆNG
MED 1 DIAMANT *

GULD VEDHÆNG
MED 1 DIAMANT *

*Halskæder i sølv og forgyldt sølv medfølger til prisen

KIG PÅ NY KOLLEKTION

Marianne Helgstrand, der står bag smykkebrandet Helgstrand Denmark, løfter sløret for sin kommende, nye kollektion med en serie rå og klassiske
Matiné-armringe i guld. Som altid er der diskrete
referencer til rideudstyr. Matiné-serien fås i rød-,
hvid- og rosaguld. 
helgstranddenmark.com

SOM SET PÅ
TV2

Helgstrand Denmark

Matiné armringe
i massiv 14 kt guld
0,03 ct tw/vs diamant

Aagaard

Christian McIlquham Schmidt, 22374582

Byaagaard
Annoncer, Coffeetablebøger, Firmalogo, Grafisk stil,
Hjemmesider, Illustrationer, Kataloger, Plakater,
Pressemeddelelser, Visitkort...

62 21 27 63
Sales@byaagaard.com

Sterling sølv
VintageNostalgic

CORAL

E218_CORAL_GP
/ DKK 1389,-

E217_CORAL_GP
/ DKK 699,-

N219_CORAL_GP
/ DKK 899,-

R221_CORAL_GP
/ DKK 599,-

B220_CORAL_GP
/ DK K 74 9, -

W W W . E A S T- C O P E N H A G E N . D K / C U S T O M E R S E RV I C E @ E A S T- C O P E N H A G E N . C O M / C O N TA C T P H O N E : + 4 5 5 0 5 6 0 1 1 8

HOUSE OF JEWELLERY * RAMSHERRED 1,1 * 5700 SVENDBORG * TELEFON 6915 5500
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Navneskiftet til Mads Z sker for at skille
sig mere ud brandmæssigt, ligesom håbet
er, at det nye navn vil være lettere genkendeligt for kunder, forhandlere og i medierne, lyder det fra grundlægger Mads Ziegler.
– Men smykkerne i Mads Z ændrer sig
ikke med navneskiftet, og det kommer ikke
til at betyde noget for designet. Vi bliver

10

G
U
L

Mads Z
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ved med at lave smykker af høj kvalitet i et
godt design, der underbygger den kvinde,
der bærer dem, fortæller Mads.
Det er stadig ham, der står i front for
brandet, som han har gjort det siden 2015,
hvor han startede det. Mads har mere end
28 års erfaring med smykker, og det trækker han på i den daglige designproces.

Mads Z består af tre hovedkollektioner.
Gold Label, hvor der arbejdes i 14 karat
guld og med ædelsten; Silver Label i sølv,
som giver mulighed for mere volumen; og
White Label som er trendbaserede smykker. Bredden i kollektionerne appellerer til
kvinder i forskellige livsfaser, forskellige an
ledninger og stemninger. madsz.dk

SMYKKER MED Z

11

G
U
L
D

O
G

Smykkebrandet

U

U

Mads Ziegler skifter
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navn til Mads Z,
men det er fortsat
Mads Ziegler, der
står bag.

CARNIVAL
Øreringe med
peach-månesten
og cubic zirconia.
Forgyldt
sterlingsølv.
Pris 2.575,-

CARNIVAL
Øreringe med
chrysopras og cubic zirconia.
Forgyldt sterlingsølv.
Pris 1.375,-

GOLD LABEL
Noble Tears armbånd
14 kt guld med smaragder
Pris 2.950,-

WHITE LABEL
Rosette ring
8 kt guld med zirkonia
Pris 2.150,-

CARNIVAL
Øreringe med røgkvarts, chrysopras
og zirkonia. Forgyldt sterlingsølv.
Pris 2.010-

Carnival
Carnival kollektionen er inspireret af Middelalderens overdådige maskeradeballer i Venedig. Serien er rig på farver, volumen og overflod,
og du kan selv designe dine personlige Carnival smykker ved at besøge en af Mads Z’s mange forhandlere.
I centrum herover: Farverige øreringe med kugler af grøne onyx, gul jade og koral og pyntet med zirkoniasten. Forgyldt sterlingsølv. Pris 2.245,Til venstre: Carnival øreringe med koral, kulturperler og zirkonia. Forgyldt sterlingsølv. Pris 1.855,Til højre: Poetry Ring i 14 kt guld og rubiner fra Gold Label. Pris 5.250,-
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TRIGALIGHT

Trigalight-teknikken fungerer ved, at tritiumgas indkapsles i ganske små, hermetisk luftætte beholdere,
som placeres på visere og index. Når tritiumgassen henfalder, frigives elektroner, og når disse rammer beholderens inderside, der er belagt med et fosforiserende pulver, omsættes de til lysenergi. De små beholdere
bruger ingen ekstern energikilde, og de er komplet vedligeholdelsesfri. Lysets farven bestemmes af belægningen og lysets styrke af mængden af gas i beholderen. H3, som indgår i Traserbrandets fulde navn, er
benævnelsen på den aktive tritiumgas.

P59 ESSENTIAL
Swiss Made quartz. 37 eller 42 mm rustfrit stål. Safirglas. Meshlænke, læder- eller Natorem. Stål 2.600,- Sort 2.800,12
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I fuldt dagslys giver kombinationen af de
store og mindre tal samt de kraftige visere
et klart og overskueligt layout.

I tusmørke eller i skiftende og dunkel
belysning gløder både tal, index og visere
for detaljeret og præcis aflæsning.

I total mørke lyser viserne og de fire hovedindex, hvor 12 er markeret med rød for hurtig
og sikker aflæsning.

24/7 VISION
P67 OFFICER PRO AUTOMATIC
45 mm bronze
Swiss Made automatisk værk
Kig til værk gennem bagkasse
Trigalight
38 timers power reserve
Safirglas
Læderrem
Pris 7.400,-

En skytte, en videograf, et globetrottepar,
en cigar-geek, en workout-nomade,
en håndboldspiller og en ultrarunner.
Det er blot nogle af de aktive brugere,
der støttes af Traser, og som tilsammen
udgør firmaets Friends.

Traser Swiss H3 Watches kombinerer
funktionalitet og æstetisk design med
noget nær uovertruffen læsbarhed under
alle lysforhold. Grundet firmaets egen,
patenterede opfindelse, den såkaldte
Trigalight, der benyttes i kombination med
super-luminova, tilpasser Traser-urenes
selvlysende elementer sig nemlig efter lysforholdende fra fuldt dagslys over dæmpet
belysning og tusmørke til sort nat.
Trigalight er en selvlysende og vedligeholdelsesfri teknik, der opererer helt uden
ekstern lyspåvirkning eller energikilder.

Aktiv hverdag
Traser udspringer af firmaet MB-Microtec,
der blev startet i 1969 af Oskar Thüler, der
er ophavsmanden til Trigalight-teknologien.
I 1989 fremstillede firmaet verdens første
selvlysende ur, P6500 Type 6, der blev
leveret til det amerikanske militær, og samtidig blev startskuddet til brandet Traser.
Traser producerer alle sine ure på firmaets egen fabrik i Niederwangen i Schweiz.
Urene er skabt til at blive brugt under alle
forhold; i hverdagen, til sport og til underdørs aktiviteter. Brandet sponserer en stor

gruppe eventyrere, verdensrejsende, friluftsaktive og sportsfolk, blandt andre den
danske ultrarunner Renni Jaque. Urfirmaet
har en lang række serier, hvor to af de
nyeste er de her viste; P59 Essential og P67
Officer Pro Automatic. P59 Essential har et
klassisk, sporty look, og P67 Officer forener
vintagestilen med matteret bronzekasse og
vejrbidt læderrem med et moderne, stilfuldt design.
I Danmark importeres Traser af Melcher
Copenhagen. melcher-copenhagen.dk
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Svøbt i vat og anbragt i en simpel trækasse
blev en ganske særlig skat smuglet ud af Paris
og via Bruxelles fragtet til Wien. Den Franske
Revolution var brudt ud i 1789 med stormen på
Bastillen, og kongelige og adelige forsøgte i
tiden derefter at redde sig selv og deres dyrebareste ejendele. Pakken tilhørte Maria Antonia
Josefa Johanna, der i 1791 planlagde sin families flugt, og gemt i vattet lå nogle af hendes
dyrebareste smykker, som hun sendte i sikkerhed hos sin nevø.
Maria var gift med den franske kong Ludvig
16. og som sådan kendt under navnet MarieAntoinette. I 1792 blev hun og familien fæng
slet, og den 16. oktober 1793 blev hun henrettet i guillotinen på Concordepladsen i Paris.

Marie-Antoinette
er måske mest kendt,
eller snarere berygtet,
for at have sagt om
de sultende fattige,
der manglede brød:
– Kan de så ikke spise
kage? Men faktisk er
det ganske uretmæssigt, for der er ingen
beviser for, at hun
skulle have sagt disse
ord. Tværtimod, så
optræder udsagnet
allerede i Jean-Jacques
Rousseaus’ selvbiografi
Les Confessions fra
1782, og citatet
tilskrives Maria
Theresia af Spanien.
Et noget andet indtryk
af Marie Antoinette
før man da også af
hendes formodede,
sidste ord på skafottet,
da hun kom til at
træde bødlen over
tæerne:
– Monsieur,
jeg beder Dem
undskylde mig;
det var ikke min
mening at træde
på Dem.

I sikkerhed i 200 år
Marie-Antoinettes nevø var ingen ringere end
den østrigske kejser Frans 2., og hos ham var
smykkerne ganske rigtigt i sikkerhed. Faktisk så
sikre, at samlingen ikke har været i offentlig
hedens skue i over 200 år. Marie-Antoinettes
smykker gik i arv til hendes eneste overlevende
datter, Marie-Thérèse Charlotte, og da denne
ikke fik børn, gik de videre til hendes niece
Louise, hertuginde af Parma. Gennem hende
endte smykkerne hos den adelige slægt
Bourbon-Parma.
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Specialslib
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Alt skal væk
Men nu er det tid til nye ejere, for BourbonParma familien sætter hele samlingen på auktion hos Sotheby’s i Geneve den 14. november.
Og det er en begivenhed, der følges verden
over. Den seneste tid har samlingen været på
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Auktion

KAGE & SMYKKER

Treradet collier med
naturlige perler; den
slags, hvor en perlefisker
dykker ned på havets
bund og samler i
hundredvis af muslinger
for at få én perle.

Hendes smykker har ikke været set i 200 år.
Hendes hoved blev skilt fra kroppen af en
tysk klaverbyggers maskine. Hendes navn

Marie Antoinette som 13-årig. Portrættet
blev sendt til Ludvig den 16., så han kunne
se, hvordan hans fremtidige brud så ud.

priser
på:
SeSeSe
priser
priser
på:
på:
www.nordigem.dk
www.nordigem.dk
www.nordigem.dk

er uløseligt knyttet til ordet »kage«.
Så får du heller ikke flere ledetråde.
Til gengæld har du nu mulighed for
at købe hendes smykker.

Vedhæng med naturlig,
barok perle og diamanter.

turné rundt om i flere byer, hvor almindelige
mennesker har kunne se og endda prøve smykkerne.
– Jeg ved ikke, hvad der nogensinde kommer til at minde om det her, lyder det fra Frank
Everett fra Sotheby’s afdeling for luksusvarer.
Jeg kan ikke forestille mig noget vigtigere på
auktion, med mindre noget fra dronning Eliza
beth 1. blev tilgængeligt, og det kommer ikke
til at ske.
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I april 2018
introducerede
Mermaid Stories
den første
smykkekollektion,
som en hyldest til
den drømmende,
magiske undervandsverden,
hvor havfruerne bor.
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Farverne er gyldne,
og formerne er organiske
med smukke
ferskvandsperler
i centrum.
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Det danske urbrand Mermaid Stories

Alle øreringe og
halskæder fås i både
sterlingsølv og forgyldt
sterlingsølv, og vejledende
udsalgspriser ligger
mellem 650,- og 950-.

har lanceret sin første smykkekollektion,
bestående af feminine smykker med
moderne brug af perler.

UNDER OVERFLADEN

Mermaid Stories

Gyldne, organiske former møder rene
linjer og et strejf af eventyr, som tilføjer en
lille smule støvet rosa og shine til hverdagen.
Sådan lyder beskrivelsen fra Mermaid
Stories af firmaets første smykkekollektion.
Og med brandets navn i tankerne må man
sige, at perler velvalgte som bærende element.

Komfort og drømme
Mermaid Stories blev stiftet af Victoria
Weber i 2016 ud fra hendes fascination for
stiltendensen Scandinavian Chic og moderne, tidsløse designs.
Hun besluttede sig for at skabe en kollektion af dameure, der kombinerer komfort og smukt design med drømmende
detaljer, og hvor urene ikke vejer mere,
end at du ikke kan mærke, du har dem på.

– Kollektionen var inspireret af den skønne
streetstyle, som kvinderne i Køben
havn
har, og derfor tager den udgangspunkt i
scandi-cool farver som midnatssort og
oceanblå, men med et lille twist af pink,
som kombinerer det simple og luksuriøse
med sjov og mermaid-glitter. Hvert af vores
ure har fået sit eget navn og en tilhørende
beskrivelse af dennes karakter, fortæller
Victoria.

– Vores navn, Mermaid Stories, reflekterer
vores kærlighed for de historier, der ligger
under overfladen. Detaljer, som du måske
ikke lægger mærke til allerførst. Vi ønsker
at inspirere dig til at give dig tid til at
opdage og opleve dem. Havfruen udtrykker den drøm, som vi alle har i os.
Victoria opfordrer i øvrigt kunder og
forhandlere til at fortælle deres historier og
meninger på firmaets Instagram og Face

book-sider, for netop historier er en vigtig
del af firmaets koncept, og brugerne er
selv med til at præge dets udvikling:
– Vores rejse slutter jo ikke her. Nye
designs er allerede på tegnebrættet, og vi
er stolte af, at vores produkter allerede kan
købes hos flere forhandlere i og uden for
Danmark, lyder det fra Victoria.
mermaid-stories.com

SCANDINAVIAN
CHIC
Scandinavian Chic er blevet
beskrevet som mødet mellem det
moderne og det traditionelle, hvor
rustikke elementer giver varme til
en minimalistisk og cool helhed.

D ABNEI A
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PRIMA DONNA
Our popular Prima Donna collection comes in new beautiful autumn colors.
Warm red onyx and elegant royal blue quartz.

Kr. 550,-

Kr. 775,-

Kr. 550,-

Kr. 495,-

Kr. 550,-

Kr. 395,-

Kr. 775,-

Kr. 350,-

Kr. 775,-

Kr. 350,-

Kr. 550,-

Kr. 395,-

www.izabelcamille.com
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JEG ER STOLT AF,
AT JEG HAR LÆRT
AT BRUGE MIN
FØLSOMHED SOM
ET HÅNDVÆRK
I STEDET FOR AT
LADE DEN VÆRE EN
BEGRÆNSNING.
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Dulong Fine Jewelry

Maya Albana

Dulong Fine Jewelry

G

hylder kvinders
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personligheder,

D

unikke stile og succeser
O

i en ny kampagne,

G

hvor stærke kvinder

U

sidder model. Den første

R
E

i serien er filminstruktør
Maya Albana.

KVINDEN
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Synes du, navnet Maya Albana lyder
bekendt, så er der da også mange steder,
du kan have stødt på det. Sammen med
Carsten Krøyer hittede Maya i 1990erne
med bandet Nice Device og blandt andet
nummeret Cool Corona. Senere gik hun
solo pladerne Maya Albana og God Bless
Education, og i 2000 fik hun en Grammy
for Best Female Vocalist.
Sidenhen har hun været redaktionschef
og har senest gjort sig bemærket som forfatter og instruktør på dokumentarer som
Min smukke datter, Den anden prins –
Joachim og Det sorte kapitel.
Personlighed
– Maya Albana er en stærk kvinde med sin
helt egen stil. Hun er ikke bange for at tage
risici, hun tror på sin passion og deler sine
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PICCOLO
Vedhæng i 18 kt guld
Lapis lazuli, citrin, hessonit
granat, guavakvarts og
Tahitiperler. 4.900,-/par

LUNA
Ringe i 18 kt guld
7 farvede brillanter
18.900,-

DELPHIS
Armring
18 kt guld
12.900,-

VI STÅR PÅ
SKULDRENE AF
GENERATIONER
AF KVINDER,
DER FØR OS
HAR KÆMPET
FOR RETTIGHEDER,
RESPEKT OG
LIGESTILLING.
Maya Albana

PICCOLO
Armbånd i 18 kt guld
Lapis lazuli, citrin, hessonit
granat, guavakvarts og
Tahitiperler. 5.900,-

PICCOLO
Armbånd i 18 kt guld
Koral, spinel, safir, sort
diamant, rubin. 10.000,-

ANELLO
Armring i 18 kt guld
8 brillanter i alt 0,08 ct
34.000,-

KHARISMA DIAMOND
Halsring i 18 kt guld
1 brillant. 39.000,-

Maya Albana er født i 1973 og er både datter, hustru og mor. Det er dejligt, at Dulong Fine Jewelry
ikke følger modebranchens diktat om stadigt yngre og mere afpillede, unge piger, men i stedet viser
med den nye portrætserie, at voksne kvinder bestemt har ynde, skønhed, styrke og ikke mindst
personlighed – formet af levet liv. Foto Franne Voigt.
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PICCOLO
45 cm halskæde i 18 kt
Lapis lazuli, citrin, hessonit
granat, guavakvarts og
Tahitiperle. 6.900,-

BALLOON
Halskæde
18 kt guld
3 brillanter i alt 0,30 ct
17.900,-

		

22

G
U
L
D

O
G

U
R
E

»Jeg er rigtig træt af
ikke at have en annonce
med i Guld og Ure ...«

holdninger gennem sit arbejde som in
struktør af gribende dokumentarer, siger
stylist og partner i Dulong Fine Jewelry,
Anja Camilla Alajdi.
– Mayas personlighed, hendes stærke
værdier og stilvalg passer perfekt til Dulong
Fine Jewelry, som netop ønsker at hylde
kvinders personlighed og selvstændighed
gennem et unikt miks af klassiske, rå og
glamourøse smykker.
Billederne af Maya Albana er taget af
fotograf Franne Voigt og er de første af en
række kvindeportrætter, som indbegreber
individualitet, den naturlige skønhed og
det unikke udtryk i enhver kvinde. Portræt
ter
ne viser de måder, hvorpå en stærk
uafhængig kvinde kan style smykker til sin
helt egen smag.
dulongfinejewelry.com

JEG TROR
PÅ ET HØJT
AMBITIONSNIVEAU
I KOMBINATION
MED EN GENERØS
OG KÆRLIG
OPFØRSEL.
Maya Albana

C_ SERIES

EXCLUSIVE SIMPLICITY

Annoncør, der missede en deadline.

Lad det ikke ske for dig!
Sidste chance for at annoncere op til Jul er i
Guld og Ure nr. 8, der udkommer start december.
Deadline for annoncer er 15. november.
Ring til 22374582 for en god pris.

GULDOGURE
Gratis redaktionel omtale? Se under Magasin på
www.guldogure.dk

WWW.BENDIXCOPENHAGEN.COM
PHONE +45 31 79 10 60
@BENDIXCOPENHAGEN

“FLEUR DE LIS”
14 kt. guld

Vedhæng 0,09 ct w/vvs brillanter 12.800,Armring 11.500,Ring 0,09 ct w/vvs brillanter 15.000,-

Danish Jewellery Design
Made in Denmark
www.san-design.dk

Design: Traudel Toftegaard. Produceret i Danmark.
www.toftegaard.com
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SUSANNE FRIIS BJØRNER
Ring i 14 kt guld
med rubin. Pris 1.725,-

EAST
COPENHAGEN
JEWLLERY
Fra den nye
Koral og Onyx
kollektion.
45 cm halskæde i
forgyldt sterlingsølv
med koral.
Pris 899,-

CARRÉ JEWELLERY
Armbånd i 18 kt guld med
koraler. Pris 2.900,-

SOFIE LUNØE
Vielsesringe skabt af sølv
og 14 kt hvidguld.
Pris på forespørgsel.

SPIRIT ICONS
Olympia armbånd i
forgyldt sterlingsølv.
Pris 2.595,-
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FESTINA
Chrono Bike 2018.
42 mm stål
Mineralglas
Pris 1.998,-
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PERNILLE LAURIDSEN
Waves Nahla.
Forgyldt ørering.
Pris 800,-

DYRBERG/KERN
Armbånd med røde kugler
og kvaster. Pris 399,-
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SIF JAKOBS JEWELLERY
Ring i forgyldt sølv med farvede
zirconia. Pris 1.399,-
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EAST COPENHAGEN
JEWLLERY
Fra den nye Koral og Onyx
kollektion. Ring i forgyldt
sterlingsølv med tre
koralvedhæng.
Pris 599,-

REBEKKA NOTKIN
Øreringe i 18 kt med
jade og diamanter.
Pris 63.500,-

The falling leaves

U
R
E

drift by my window.
The falling leaves
of red and gold....

DYRBERG/KERN
Bangle i guldtonet stål
med farvemønster.
Pris 649,-

Ja, du må selv tænke dig
til musikken, men som
DULONG FINE JEWELRY
Small Pacific. Ring i 18 kt med koral.
Pris 10.900,-

den gamle evergreen
Autumn Leaves fortæller,

DANIEL WELLINGTON
Classic Roselyn. 36 mm
i rosa guld med rød textilrem.
Pris 1.095,-

DYRBERG/KERN
Hjerteøreringe i guldtonet
stål. Pris 399,-

så hører efteråret
uvægerligt sammen med
rødt og gyldent...

Efterårets

RØDT & GULD
RØDGULD
Rødt og guld. Hvis du er den intuitive
type, får det dig måske straks til at tænke:
Jamen, rødt og guld – er der ikke noget,
der hedder rødguld? Jo, der er der, eller
Se links på www.guldogure.dk

det var der i hvert fald før i tiden.
Almindeligt gult guld plejede at gå under
betegnelsen rødguld formentlig for at skelne det fra hvidguld. Men idag, hvor rosa
guld (efter et tilløb på omkring ti år – hey,
det er jo Danmark!) har vundet stor udbredelse, er det nok blevet for forvirrende at

bruge benævnelsen rødguld. Det kaldes
derfor blot guld – eller for nu at været helt
tydelig omend måske lidt klodset – gult
guld.
Farvernes udvikling
Guldsmed Karin Casten har udspurgt

DESIGNERS FAVORITES
Sortrhodineret sterling
sølv med garnet.
Pris 899,-

SEIKO
Model SRP853J1 Presage med automatikværk
og højrød skive. Pris 3.295,-

AQUA DULCE
Forgyldt sterlingsølv.
Ring med cherry quartz. Pris 299,Ring med Oval Moonstone. Pris 359,Hoops med diamond cut mønster. Pris 299,Halskæde. Pris 399,-

Guld og Ure — 7, 2018
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SPIRIT ICONS
Perfection ørestikker i forgyldt
sterlingsølv. Pris: 495,-

BERGSØE JEWELLERY
Ring i 18 og 22 kt med diamanter
og koral. Pris 5.950,-

FESTINA
F20398 Diamond.
38,5 mm stål.
Diamant i 12.
Pris 1.998,-

FESTINA
F20370.
Kronograf
44,3 mm stål
Gummirem
Pris 1.698,-
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SANNE NORDAHN
Retro Flower. Øreringe i rosaforgyldt sølv.
Pris 300,-

O

P. HERTZ
Guldringe med
diamanter og rubiner.
Fra Alexandria
kollektionen.
Priser fra 12.400,-
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WIOGA
Star Red halskæde i
forgyldt sølv og rød
emalje, Pris 499,-

E

SEIKO
SRZ518P1.
Gulddublé
med rosa
perlemorsskive
og Swarovskikrystaller.
Pris 2.595,-
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TOMMY HILFIGER
Model 1781983.
Rosagulddublé med
lille rødt hjerte på
skiven. Pris 1.195,-

PILGRIM
Forgyldte øreringe fra
Autumn kollektionen.
Pris 249,-

SUSANNE FRIIS BJØRNER
Ørestikker i 14 kt guld
med rubiner. Pris 2.250,-

RØDT & GULD
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LIBELULA JEWELLERY
Firenze. 18 kt guldring
med diamanter og orange
garnet. Pris 10.795,-

ABOUT VINTAGE
1815 Chrono til i rosa guld
og rødbrun kalveskindsrem.
Pris 2.649,-

RABINOVICH
Ørestikker i 14 kt med
brillanter. Pris 3.995,-

SIF JAKOBS
Novara Uno Grande
øreringe i forgyldt
sterlingsølv med zirkoner.
Pris 1.399,-

IZABEL CAMILLE
Ørestikker i forgyldt sterlingsølv
med facetterede, røde onyx.
Pris 395,-

hedde rødrod eller noget andet. Man har
nok ment, at det var for umuligt et ord at
have i munden, og måske satte det skub i
brugen at ordet gul – for gulerod lyder da
lidt bedre.
Men hvad med orange – en gulerod er
jo faktisk orange. Ja nok, men dét ord
fandtes endnu ikke. Her skal vi helt frem til

L
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MARYLOU
Ørering i 18 kt
med italiensk koral.
Pris 2.300,-

BERGSØE JEWELLERY
Cocktailring med udskåret
koral og diamanter.
18 og 22 kt. Pris 27.250,-

rød. Det er herfra, begrebet rødguld stammer, og det skyldes måske, at guld har en
varm farve i kontrast til sølv, der har en
kold farve. I Middelalderen opstod brugen
af ordet gul, måske fremtvunget lidt af
omstændighederne. I hvert fald kom guleroden til landet i denne periode, og man
skulle nu beslutte, om den på dansk skulle

U

D

KRONABY
38 mm i rosa
guld med
julenatsblå
skive.
Pris 3.690,-

Dansk Sprognævn, der fortæller, at forklaringen ligger i sprogets udvikling og vores
gradvist voksende behov for mere præcise
ord. I helt gamle dage, det vil sige i
Vikingetiden, havde man et mere begrænset ordforråd og en anden måde at beskrive farver på. Alle varme farver, som rød,
orange og gul, blev alle sammen kaldt for

G

Renæssancen, hvor handelsmænd bragte
citrusfrugter til landet. Appelsinerne hed
oranger i de sydeuropæiske lande, hvorfra
de stammer, så dér var navnet på den nye
farve. Således har sproget udviklet sig,
måske ikke overraskende, ført an af vores
maver!
Benævnelsen rødguld fik et comeback i

Guldalderen, hvor man gerne ville hylde
det ældre danske og ofte lod sig inspirere
af fordums storhedstider; herunder den
sagnomspundne Vikingetid. En af Guld
alderens store digtere, Adam Oehlen
schläger, skrev i Guldhornene så smukt om
en ung pige, der går fortabt i forelskede
tanker og pludseligt finder noget i jorden:

Og stirrer og skuer
Gyldne Luer,
Og rödmer og bæver
Og zittrende hæver
Med undrende Aand,
Af sorten Muld,
Med sneehvide Haand,
Det röde Guld.
Se links på www.guldogure.dk

Halskæde kombination 1.100 DKK
Kæde 60 cm, 600 DKK.
Twisted Penda Rosakvarts vedhæng, 300 DKK
Shine vedhæng med Swarovski krystal, 200 DKK

NY VERDEN I KLASSISK DESIGN
Melody smykker med et twist, designet af dig

VÍVOMOVE HR
™

Vores X-MAS Collection Melody
er skabt til dem der elsker selv at sammensætte
og udvikle et personligt og eksklusivt look.
Smykkerne kan sammensættes på utallige måder
for at skabe et unikt look.

Mød verdens første hybrid-smartwatch med
præcisionsvisere og diskret digitalskærm.
Kom i form med stil.

Kollektionen består af hoops, ørebøjler,
halskæder og vedhæng.
Smykkerne er i rhodineret sterlingsølv,
samt 22 karat forgyldt sterlingsølv.
Vedhæng til ørestikker og halskæde
fås med ægte rosakvarts, røgkvarts samt hvid
månesten.
Kæderne findes i 60 cm og 90 cm,
og har et unikt slider-system, der gør det nemt
at justere længden efter behov.

=
Twisted Manna
Rosakvarts
Vedhæng
450 DKK

SPINNING

Symphony Kombination
600 DKK

©2017 Garmin Ltd. samt datterselskaber

+
Symphony
Swarovski krystal
Ørebøjle
150 DKK
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SØSTJERNE
Vedhæng i 14 kt
Blå safirer
2.799,-

SØSTJERNE
Vedhæng i 14 kt
0,01 ct diamanter
3.299,-/par
1.650,-/stk
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Designer Julie Rosenkrands fra firmaet
Lobelune har opstillet fem dogmer ud fra
hvilke, hun skaber sine smykker, som foreløbigt er blevet til to særskilte kollektioner.
Det første dogme, og nok det sværeste,
er, at prøve at skabe noget, man ikke har
set før.
– Det er nok praktisk umuligt, da alt er
blevet lavet før, og da vi også allesammen
bliver inspireret de samme steder fra, vedgår Julie.
Ikke desto mindre forsøger hun bevidst
at give sine smykker deres helt eget særpræg.

G

Den encellede lobe
– Det andet dogme er, at mine kollektioner
(foreløbig) på en eller anden måde skal
være inspireret af de fire elementer: Vand,
luft, ild og jord.
Julies første kollektion, Oceania, er således inspireret af havet, som var et naturligt
valg for hende, da hun både er født i et
vandtegn, og da hendes logo og navn er
inspireret af et lille, encellet havdyr.
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I 1976, året før Julie blev født, opdagede
hendes far nemlig et hidtil ukendt, encellet
havdyr i forbindelse med sin Ph.d. i geologi. Dyret fik navnet Lobifera, der betyder
den, der bærer lober.
– Lober er en slags vedhæng, og eftersom mit brand og min første kollektion
netop er bygget op omkring vedhæng og
havdyr, valgte jeg at navngive mit brand
Lobelune, forklarer Julie.
Hver sine farver
Julies anden kollektion, In The Sky, trækker
på luft-elementet, og hvor Oceania alene
drog på dyrelivet, er lufttemaet blevet til
også menneskeskabte elementer som drager. Det har givet Julie plads til at lege lidt
mere med farver i forskellige ædelsten.
– Og farverne bringer mig til det tredje
dogme, som er, at jeg vil have en særlig
farveholdning i mine kollektioner. I Oceania
kommer det til udtryk i de særlige cyklamen-farvede safirer, og i In The Sky er det
både min yndlingssten tanzanit, der er
kendt for sin usædvanlige blålilla farve,

foruden smaragder og ametyster kombineret med pink safirer, fortæller Julie..
Værd at passe på
– Endelig er det vigtigt for mig, at Lobelune
altid står ved sit skandinaviske dna. Jeg
arbejder måske mere med farver og finurlige, fantasifulde designs end mange andre
skandinaver, og jeg er nok lidt mere larmende og legesyg. Men den lethed og
elegance, der kendetegner designet, synes
jeg alligevel er skandinavisk, og for mig er
den vigtig at holde fast i.
Femte dogme er, at Julie har valgt udelukkende at skabe smykker i 14 karat guld
ud fra en tankegang om, at dét, hun sender ud i verden, skal være så bæredygtigt
som muligt.
– Jeg har aktivt fravalgt forgyldning, da
det er en forurenende proces, og desuden
fordi man nok er mindre tilbøjelig til at
passe på smykker, der ikke er så kostbare
for en. Guld, derimod, vil man altid gemme
og passe på.
www.lobelune.com
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Lobelune
Julie Rosenkrands
arbejder med en
SØHESTPRINSESSE
Vedhæng i 14 kt
2 diamanter
14 safirer
5.499,SØSTJERNE
Ørestik i 14 kt
1.500,DRÅBER
Earjacket med
0,176 ct diamanter
3.999,-/stk

række, egne opstillede
dogmer i sit firma
Lobelune. Et af dem
er at arbejde med

ELEMENTERNE

de fire elementer.

DRAGE
Armbånd i 14 kt
9 pink safirer
2 smaragder
Pris 4.999,-

OCEANIA
Lobelunes første kollektion trækker på
havets dyreliv med blandt andet søheste,
konkylier og søstjerner. Alle smykkerne er
håndlavede og derfor en smule forskellige,
sådan som dyr jo også er det.

IN THE SKY
SØSTJERNE
Ørestikker i 14 kt
2.999,-

KONKYLIE
Ørestikker i 14 kt
0,01 ct diamanter
3.299,-/par
1.650,-/stk

Lobelunes anden kollektion, In The Sky
fra 2018, byder blandt andet på drager,
skyer og regndråber.
SKY
Ørestikker i 14 kt
0,116 ct pink safirer fra lys til mørk
5.999,-/par
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LENE HALD
Afgangsår: 2004
Værk: Halssmykke
Titel: Woman in red
Materialer: Sølv, nylonstrømper
og tekstilbånd
Værk udført: 2018
Fotograf: Lene Hald

HANAN EMQUIES
Afgangsår: 2004
Værk: Ring
Materialer: Forgyldt sølv
Værk udført: 2004
Fotograf: Dorte Krogh

OLE BENT PETERSEN
Afgangsår: 1959
Værk: Halsring
Materialer: 14 kt guld
og akvamariner
Fotograf: Bent Madsen
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HELLE LØVIG ESPERSEN
Afgangsår: 1996
Værk: Ring
Materialer: Ene træ
Værk udført: 2018
Fotograf: Muriel De Seze
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JØRGEN BIDENSBØLL
Afgangsår: 1975
Værk: Armbånd
Materialer: 18 kt guld,
sølv og citriner
Værk udført: 1981
Fotograf: Ole Nootny

Den nu nedlagte
uddannelse, Institut
for Ædelmetal, hyldes
SARA MARZIALETTI
Afgangsår: 2016
Værk: Broche
Titel: E uscimmo a riveder le stelle
(og vi gik ud for at se stjernerne igen)
Materialer: Sølv, guld, bronce,
kobber og titanium
Værk udført: 2016
Fotograf: Dorte Krogh

med stor udstilling
af højdepunkter fra
afgangseleverne.

Udstilling

FEST FOR INSTITUTTET

Næsten 200 værker af lige så mange
forskellige kunstnere, der hver stiller med
ét værk og har dét til fælles, at de på et
eller andet tidspunkt har taget afgang fra
den nu nedlagte uddannelse, Institut for
Ædelmetal. Dét kan du opleve på udstillingen Efterfest – en fejring af dansk smykke
kunst og sølvkorpus gennem 65 år, der
finder sted på Rundetaarn i København fra
den 1. december til den 13. januar 2019.

– Værkerne vil afspejle ikke bare den
moderne smykkekunsts historie, men også
en mangfoldighed af håndværksmæssige
teknikker, materialer, former og fortolkninger af en fingerring, et armbånd, en broche eller et halssmykke. Samtidig får en
række sølvsmedes imponerende værker
plads side om side med de bærbare værker, hedder det i udstillingens beskrivelse.
Arrangørerne er smykkekunstnerne

Maria Tsoskunoglu og Nanna Obel, begge
selv uddannet fra Institut for Ædelmetal,
der med udstillingen ønsker at sætte et
værdigt punktum for Instituttets historie.
I forbindelse med udstillingen afholdes
der endvidere et seminar samt et såkaldt
TowerTalk med de to arrangører.
Du kan se datoer for arrangementerne
på rundetaarn.dk.

JENS ALSTRUP ENGEMANN
Afgangsår: 2008
Værk: Broche
Materialer: 14 kt guld
og turmaliner
Værk udført: 2006
Fotograf: Emil Obel

GITTE BJØRN
Afgangsår: 1993
Værk: Vase
Titel: Venus Mounds II
Materialer: Sølv
Værk udført: 2015
Fotograf: Ole Akhøj

Gold Jeweller y

|

Silver Collection

|

Unika Designs

Op l ev vo r e s u n i kke o g e kskl u si ve d e si g n e r smykke r h o s e n af d e n e d e n st åe nde forhandlere
e l l e r se h e l e ko l l e kt i o n e n p å w w w.m p j ewe l s.d k

S I LV E R C O L L E C T I O N

www.spiriticons.com

AV E N Y
R ø d ov re C e n tru m

Guldsmeden i Rønde
Rønde

Guldsmed Maiken Pade
Kg s . Ly n g by

Karin Hermansen
G i l l e l e je

Perlen
O dense

Boutique D’or
Kg s . Ly n g by

Guldsmeden Pecani
B ra m m i n g

Guldsmed Pade
Es p e rg ærd e

Nord by Thomsen
Kø b e n h av n K

Wienberg Guld og Sølv
S ilkeborg
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LØVFALDSSOMMER

Elegant
& smukt

Blossom Copenhagen
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Ring med stilke, blade og
knopper med cubic zirkonia.
8 kt guld: 3.900,-

Det er løvfaldssommer, sagde de i fjernsynet. Jeg vidste slet ikke, der fandtes
sådan et ord. Jeg har hørt om Indian
Summer, som både The Doors og CV
Jørgensen har skrevet sange om. Men vi
har altså også et ord på dansk. Vi bruger
det bare ikke, for det har der ikke været
nogen anledning til – før nu. 20 grader i
oktober, yes!
Christina Elbro fra Blossom Copenhagen
har lavet en lille fin løvfaldsserie med små
blade, der har forladt modertræet. Nogle
af dem er dalet blidt ned på dråber af rutilkvarts, og det er ikke tilfældigt. Rutilkvart
sen symboliserer nemlig forandring og
ind
sigt; egenskaber som også tillægges
efterårets tid. Vi gør status, rydder op,
smider ud og er blevet klogere.
Krystalhealer, numerolog og clairvoyant
medium Lone Hertz fortæller om rutilkvartsen i sin bog Energi Sten & Krystaller:
– Rutilkvartsen oplyser hele vores sind,
hele vores væren og skaber mulighed for
klarhed og spirituel indsigt. Den kan opløse
frygt og vrede i dit sind, og bruger du den
på dit hjerte, vil den hente disse følelser
frem, så du kan slippe dem. Den styrker din
evne til at se, hvad du har brug for at
ændre. lh/gh/cs
blossomcopenhagen.com

RUTILKVARTS
Rutilkvarts er en bjergkrystal eller røgkvarts med indeslutninger af gyldne, brune
eller rødlige rutilnåle, der med et poetisk
ord også kaldes englehår. Du kan læse
meget mere om engle andetsteds i dette
blad.

Ørehænger sølv

Ørehænger sølv
107261 425.Ørehænger sølv forgyldt

207261 425.-

Ørehænger sølv
1070268 325.-

Ørehænger sølvforgyldt
2070267 495.-

2070268 495.-

Ørestik / Guld 8 karat
402300 695.-

Vedhæng / Guld 8 karat
m/sølvforgyldt kæde
404300-L 750.-

Vedhæng / Guld 8 karat
m/sølvforgyldt kæde
404300 695-

Granat smykker
Enkelt, tidsløst
og meget elegant

Halssmykke og øreringe i 14 kt
med rutilkvartsdråber og guldblade.
Halssmykke på 80 cm
forgyldt kæde: 3.900,Øreringe 4.300,-

Ørehænger sølvforgyldt

Livets
træ

Ørestik
202662 sølvforgyldt 650.-

Ørehænger
207664 375.-

Vedhæng med kæde
204662 395.-

204664 295.-

Vedhæng med kæde

Eurostile - Regular

Bladørestikker i 14 kt
med 2 x 0,005 ct brillanter:
2.650,-

1070267 325.-

Ørehænger

202663 1.150.-

Vedhæng med kæde
204663 595.-
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Katrine Nexø Jewellery

LANGSOM MODE
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Afbildning af stammefolk

APOLLO
Ørestikker
Forgyldt sterlingsølv
Pris 1.900,-

og kvinderne i det gamle

D

O
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Ægypten. Begge dele er
kilder til stor inspiration
for smykkedesigner
Katrine Nexø.

U
R

BIG ANCHOR
Sterlingsølv halskæde
Pris 1.700,-

Siden 2013 har Katrine Nexø skabt smykker i eget navn på sit lille værksted på
Åbenrå i Københavns bymidte. Her fremstiller hun alle smykker i hånden, og til
trods for, at hun har en Bachelor of Arts i
Fashion Design, er hendes smykker et be
vidst modspil til fast fashion; den hurtige
mode.
Katrines ønske er, at hendes smykker
får en lang levetid, og med det gedigne
design i massivt sterlingsølv er der nok en
god chance for, at det skal lykkes. Smyk

WAVES
Forgyldt sterlingsølv
Pris 1.800,-

E

kerne er i hvert fald ikke lige til at overse,
hvis man skulle forestille sig, at dit barnebarn om mange år finder et af dem i dine
skuffer.
Stærke kvinder
Katrine kalder det bæredygtig mode;
smykker for life. Med stærkt markerede
linjer giver hendes design et venligt nik til
futurismen, og de er i klar kontrast til de
mange romantiske smykker, der ses på
markedet idag. Men faktisk er hendes

AQUARIES
Øreringe i sterlingsølv
Pris 3.500,-

STELLAR
Choker
Sterlingsølv
Pris 5.000,-
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GAGARIN
Sterlingsølv
Pris 1.500,-
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DOUBLECLAMS
Sterlingsølv og forgyldt
Pris 2.800,-

inspiration oldgammel; hentet fra afbildninger af stammefolk og oldægyptiske
fremstillinger af kvinder.
Kraftige halsringe, voldsomme ørehængere, markante finger- eller armringe. Ikke
overraskende ser Katrine sin målgruppe
som stærke kvinder, der ikke er bange for
at markere sig, ganske som kvinderne i
hendes forbilleder.
Smykkerne kan kombineres på kryds og
tværs og bæres på et utal af måder for dit
helt eget look. De er små skulpturer, der
imiterer, understreger og forlænger kvindekroppens egne former.
www.katrinenexoe.com

SEAWEED
Sterlingsølv
Pris 2.600,-

ORION
Armring
Forgyldt sterlingsølv
Pris 3.100,-
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BODIL BINNER
I believe in Angels.
Halskæde i 18 kt.
Pris 7.800,-

SCROUPLES
Buttet engelvedhæng
i sterlingsølv eller forgyldt på 80 cm kæde.
Pris fra 395,-
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MADS HEINDORF
Håndlavet engel af
rosaforgyldt sterlingsølv.
Pris 1.600,45

Har du nogensinde
fået uventet og

G
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overraskende hjælp

L

L

i en kritisk situation?

D

D

Hvis svaret er ja,

O

O

har du måske haft

G

BODIL BINNER
Serenity vedhæng i 18 kt
med rosenslib diamanter.
På bestilling.
Pris fra 12.800,-
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besøg af en engel.

U
R

ENGLE

STØVRING DESIGN
Sterlingsølv
Rosa forgyldt hjerte.
Syn. cubic zirconia.
Inkl. 45 cm kædePris 495,-

energi

STØVRING
DESIGN
Vedhæng i forgyldt
sterlingsølv.
Inkl. 45 cm kæde.
Pris 275,-

MADS HEINDORF
Halssmykke 1.600,Ørestikker 10 mm 450,Ring, 25 mm 2.500,Ring, 10 mm 2.300,Ring, 6 mm 970,Serien fås forgyldt gul/rosa
eller rhodineret sort/hvid.
Foto Mynte Lagoni.

Sådan skriver psykolog Doreen Virtue i
sin bog Healing med Engle.
Det kan være, du har mødt et menneske, der netop havde svaret på det problem, du gik og boksede med. Det kan
være, at du af en eller anden grund har
måtte ændre dine planer, og så viste det
sig, at det nye, der skete, var meget bedre
end det, du ellers havde i vente. Det kan
være små sansemirakler som et smukt
natur
syn, en lille succes, en kontakt, en
anerkendelse eller bare et grønt lyssignal.
Det kan være, at du pludseligt kan mærke,
at du skal gøre noget bestemt. Køre

CHRISTINA
DESIGN LONDON
Topas Engel Charm
i forgyldt sterlingsølv
med topas. Pris 399,NOMINATION
Masser af englemotiver
i Nominations samle
armbånd i stål.
Armbånd, rosaforgyldt stål
Priser fra 190,Armbånd, stål fra 95,Stålled med 14 kt rosa guld
Priser fra 135,-

E

Guld og Ure — 7, 2018

Guld og Ure — 7, 2018

LUND
COPENHAGEN
Collier med
englevinge i
forgyldt sterlingsølv
med zirkonia.
Pris 335,-

CHRISTINA
DESIGN LONDON
Open Angel Wings
Vedhæng i forgyldt
sterlingsølv.
Pris 249,-

BLICHER FUGLSANG
Engel med udstanset
hjerte. Sølv, forgyldt,
rosaforgyldt eller oxyderet.
Pris uden kæde 250,-
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STØVRING DESIGN
45 cm halskæde og
engel i 8 kt guld
med hjerte af syn.
cubic zirconia.
Pris 1.475,-
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NORDAHL
ANDERSEN
Engel i 8 kt guld
med cubic zirconia.
Pris 895,-

U

HEIRING
Skytsengel i rhodineret,
forgyldt eller oxideret
sølv med zirkonia.
Pris eks. kæde 475,-
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CHRISTINA
DESIGN LONDON
Vedhæng i forgyldt
sterlingsølv.
Pris 299,-
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STØVRING DESIGN
45 cm halskæde og
engel i 8 kt guld med
af syn. cubic zirconia.
Pris 895,-

ENGLE

DIANA HOLSTEIN
Velsignet af en Engel.
18 kt guld 8.220,-

energi

DESIGNERS FAVORITES
Englevinger designet af
Anna David. Forgyldt
sterlingsølv med topas.
Pris 799,-

TARNOKI
Petra Tarnoki er en schweizisk guldsmed,
der har en stor serie af eksklusiv engle i enkelt,
grafisk design, med mulighed for gravering.
Her er det skytsengel i 18 kt guld med
diamant. Mål 24 mm. Pris cirka 4.100,-

forsigtigt i trafikken, ringe til din søster, gå
tilbage til en person og spørge om alt er
ok. En følelse af, at der nu er noget vigtigt;
skal du være opmærksom på.
Nogle tror på, at det er engle, der hjælper os. Andre tror, det er Gud, tilfældet,
karma, universet eller loven om tiltrækning. En engels tilstedeværelse mærkes
som en fuldstændig opfyldelse af kærlighed, en fuldkommen følelse af at være
elsket – i én indånding. Som et strejf af en
sommerfuglevinge. Det er så flygtigt, og

du går glip af det, hvis ikke du er til stede.
Udtrykket der gik en engel gennem stuen
refererer netop til de magiske stunder i et
selskab, hvor alle pludseligt er tavse på
samme tid.
Det er ikke altid nok at få tilbudt hjælp;
man skal også tage imod den. Hvis du skal
opdage, at du har besøg af en engel, så
kræver det, at du er åben, opmærksom og
nærværende til stede. Et stresset, fraværende eller forvirret sind er ikke til stede og
vil ikke opdage englene. Englene kommer

NOMINATION
Halskæde med vinge.
Forgyldt sølv. Pris 590,-

til dig, når du er allermest i ro, så det er
vigtigt at træne ro og nærværende kontakt
med dig selv.
Det er også nødvendigt for, at du selv
kan række ud og komme i kontakt med
engle. Når vi fødes eller kommer herned på
Jorden, så er der installeret en lille telefon
nede i vores mave. Nogle gange ringer
telefonen af sig selv, fordi din skytsengel
gerne vil sige noget til dig. Du får en mavefornemmelse.
Du kan også selv ringe op til englene, til

Gud, dit højere selv eller din intuition for at
få råd og hjælp. Hvis du beder om hjælp på
en åben, ærlig og tillidsfuld måde, så tro
på, at der er nok til alle, og at du ikke tager
fra andre. Du kan godt få det, du gerne vil
have, også selvom du ikke selv kan se,
hvordan det skal kunne lade sig gøre. Den
opmærksomhed, du har koncentreret om
noget, du gerne vil opnå, gør, at du tiltrækker netop det.
Men så kan du jo i øvrigt også møde en
engel i form af et andet menneske ...

Vi siger nogle gange om
en person: – Du er en engel!
Men hvad ligger der i det?
Hvad skal der til for at være
en engel – og har du en
engels personlighed?

En engel er alt det, eller meget af det, vi
ikke selv orker at være eller i det mindste
kun en gang imellem. En engel er hjælpsom, næstekærlig, uselvisk, generøs, positiv, engleblid og ser det bedste i andre. En
engel har en udvidet forståelse, accept og
tolerance over for andre mennesker og gør
aldrig noget dårligt. Blandt de mange
englesmykker, vi har samlet her på siderne,
er der ét fra firmaet Scrouples, der både
har vinger, en glorie, et hjerte, en dråbe og
et uendelighedstegn. Alle disse symboler
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STØVRING DESIGN
Lille engel med trut.
Rhodineret sterlingsølv.
Inkl. 45 cm kæde.
Pris 395,-

SIERSBØL
Sterlingsølv engel
med cubic zirconia.
Pris 295,-

49
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L&G
Udsmykket engel
med glorie. Sterlingsølv
eller forgyldt. Pris 225,-

SCROUPLES
Buttet engelvedhæng i
sterlingsølv eller forgyldt
på 80 cm kæde.
Pris fra 395,-
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IDENTITY
Kirstine Peppings
fingeraftrykssmykker
her i variant med
engel. Sterlingsølv.
Pris 1.395,-

TARNOKI
Skytsengel i børstet sølv.
24 mm. Pris cirka 665,-
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SCROUPLES
Englesilhout med glorie, hjerte og
evighedstegn og zirkonia i centrum.
Sterlingsølv inkl. kæde. Pris 295,-

O
G

L&G
Kontur med svung
i kjolen og glorie.
Sølv eller forgyldt.
Pris 195,-

HOLMGAARD
Englesmykker i eget
design. Sterlingsølv
med skørter i 3D.
2 x 2,2 cm. Pris 475,-

energi

HOLMGAARD
Englesmykker i eget
design. Sterlingsølv.
2 x 3 cm, pris 299,4 x 5 cm, pris 445,-

STØVRING DESIGN
Sus i skørtet og et
hjerte af guld.
Pris inkl. kæde. Pris 495,-

kan man sige samlet set udgør en engels
personlighed.
Glorien er et tegn på hellighed; noget
der er nærved overmenneskeligt. De gode
gerninger og opofrelsen er glorværdig. Og
det betyder noget for os at fremstå gode
og ordentlige, at være agtede og respek
terede.
Vinger symboliserer frihed og evnen til
at løfte sig op over problemerne og se det
hele i metaperspektiv. Vinger kan sætter os
fri af nogen eller noget, der binder os og

STØVRING DESIGN
Stilren og elegant.
Rhodineret sterlingsølv.
Inkl. 45 cm kæde. Pris 495,-

forhindrer vores fremdrift, lykke og udvikling.
Hjertet står for kærlighed og glæde.
Det er et tegn fra et menneske til et andet.
Kærlighed er dybest set din følelse af, at
være værdsat og have betydning for et
andet menneske. Den er grundlaget for din
psykologiske eksistens. Uden kærlighed
går du til grunde. Kærligheden er som en
fugl. Vi må ikke putte den i bur og ikke
stække dens vinger. Hvis den kan lide at
være hos dig, kommer den tilbage.

TROLLBEADS
Kerub/4. Lille engel måske
til minde om en eksamen.
Karakteren 4 gives for den
jævne præstation, som designer
Tomas Cenius minder om...
Pris 410,-

BLICHER FUGLSANG
Svungen engel med stort,
udstanset hjerte. Blankt sterlingsølv
inkl. kæde. Pris 360,-

STØVRING DESIGN
Glorie og hjerte.
Rhodineret sterlingsølv.
Inkl. 45 cm kæde. Pris 395,-

Dråben symboliserer tåren, vandet, det
flydende og dermed følelser, der er grundlaget for evnen til empati, omsorg og social
ansvarlighed. Det er de egenskaber, vi
viser, når vi gør gode gerninger, hvor vi
ud
sætter egne behov eller ønsker for at
hjælpe andre.
Uendelighedstegnet viser vejen for
den uendelige kærlighed, der flyder frit.
Den kærlighed, du sender ud, følger ottetallets bevægelse og vender tilbage til dig
selv, så du igen kan sende den ud. Og kær

ligheden er uendelig, for den bliver kun
større af at blive delt.
Selvom vi ikke synligt har glorie og vinger,
kan vi godt indeholde en engels personlighedstræk; føle os frie, være ubundne af for
eksempel materielle goder og social status
og være i stand til at se tingene fra andre
vinkler end vores egne. Vi kan alle opføre
os som engle i en eller anden grad, og vi
kan alle gøre ting, der er næstekærlige og
glorværdige.

Når folk, der har udført en heltedåd, ydet
førstehjælp, gjort velgørende arbejde eller
andre uselviske gerninger, bagefter bliver
spurgt, er det et gennemgående træk, at
de ser sig selv som helt almindelige mennesker. Og at det at hjælpe kom helt naturligt og uden den store forudgående tanke.
Noget kan således tyde på, at når vi er til
stede i nuet og er uden bagtanker om egen
vinding eller om egen formåen, så er vi
åbne for at modtage, lade os gennemstrømme af – og frigive engleenergi. gh/cs
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Nuits claires / Lyse nætter
Diadem, designet
af det franske julevérfirma
Mauboussin og HKH
Prinsesse Marie.

Prinsesse Marie har designet diademet Lyse Nætter
i anledning af det franske statsbesøg og som en hyldest
til forbindelsen mellem de to lande.

I august måned aflagde den franske præsident Emmanuel Macron og hans hustru
Brigitte Macron officielt statsbesøg i
Danmark. Det hele var på tv, så du husker
det nok. Men hvad du måske ikke fik fat i
var, at prinsesse Marie selv har været med
til at designe det diadem, hun bar ved
galla
taflet på Christiansborg Slot. Det er
sket i samarbejde med det franske juvelérfirma Mauboussin.
Lyse Nætter
Diademet er en hyldest til forbindelsen
mellem Frankrig og Danmark, som ikke
mindst kongehuset selv har bidraget til.
Diademet bærer det dobbelte navn Nuits
Claires/Lyse Nætter. Det er af palladium og
hvidguld, besat med små diamanter og
safirer og med en stor, pæreformet safir på
6,82 carat solidt placeret i midten.
Det forlyder, at prinsesse Marie har
deltaget i alle stadier af tilblivelsen og har
ønsket, at smykket skulle have et fransk-

dansk navn for at understrege de nære
forbindelser landene imellem; et ønske, der
yderligere understregedes af, at hun bar
diademet ved gallataflet.
Inspiration til smykkets farver har prinsessen fået fra de skønne, lyse sommer
aftener og -nætter, som jo er ganske sær
lige for vores hjemlige breddegrader.
Se diademet på Koldinghus
Du kan selv komme helt tæt på det nye
diadem, for lige nu kan det ses på Museet
på Koldinghus frem til den 21. oktober.
Lyse Nætter er nemlig med i jubilæums
udstillingen Magtens Smykker, der markerer Koldinghus’ 750 år.
Når udstillingen er slut, returneres diademet til Mauboussin. Det er nemlig juvelérfirmaets ejendom, og både Koldinghus
og prinsesse Marie har det således blot til
låns. Men mon ikke Marie får lov at låne
det igen, når en passende lejlighed byder
sig.

Herhjemme er prinsesse Marie også tæt knyttet til smykkebranchen, idet hun er protektor
fra branchens årlige fagmesse, New Nordic. Her klipper hun en guldkæde over ved åbningen
af messen 2018, assisteret af direktør for Guldsmedefagets Leverandørforening Jens Møller.
Foto Iben Kaufmann.
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RHODINERET SØLV MED RAV

A.
B.

AMBER
by the sea

ØRESTIKKER A. 325,- B. 195,- RING 350,20165102 / 20165102L / 22165102
ØREHÆNGER 335,- ARMBÅND 995,- HALSKÆDE 450,-

ØRESTIKKER 395,- RING 295,- HALSKÆDE 695,-

23165102 / 25165102 / 26165102

20165101 / 22165101 / 26165101

ØREHÆNGER 295,- RING 375,- ARMBÅND 995,- HALSKÆDE 575,-

ØRESTIKKER 395,- RING 495,- ARMBÅND 1975,- HALSKÆDE 595,-

23165100 / 22165100 / 25165100 / 26165100

20165103 / 22165103 / 25165103 / 26165103

www.stovringdesign.dk
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