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EXIT DUKE OF HASTINGS | Hensigten var nok, at billedet her skulle inkludere det Longines ur, Regé-Jean Page bærer på venstre arm. Men som du
kan se, var der bare ikke plads i billedrammen. Desværre forlyder det nu – efter at vi allerede har afsluttet artiklen om Regé og Longines inde i bladet
– at der heller ikke er plads til den øjevenlige skuespiller i den kommende sæson af Bridgerton. Efter sigende skulle det være hans egen beslutning at
stoppe, mens legen er god. Må vi i al beskedenhed pege på Regé som en god afløser for Daniel Craig? I mellemtiden er her et sidste, langt goodbye-look.
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KLIK PÅ ANNONCER
OG LINKS FOR AT GÅ

om du nok ved, er Hvid Jul noget man
drømmer om, håber på eller, som Gilbert
O’Sullivan, er ligeglad med, fordi noget
andet er vigtigere (det var verdensfred, og
sangen hed I’m not dreaming of a White
Christmas fra 1976). Hvid Jul er ikke noget,
der rammer vores lille land synderlig hyp
pigt. Faktisk kun ni gange i de sidste hundrede år.
Som vejrprofeterne siger, så er vintrene blevet
varmere, og somrene blevet vådere. Men det er
vel også ved at være politisk ukorrekt at gå rundt
og tale om hvid jul?
Det har i hvert fald fået mig til at tænke på,
hvad alternativet kan være, og det må naturligvis
være noget med en masse farver. Dem er der
mange af i Julenummeret her. Fra Bendix Copen
hagens Madagascar-smykker med ditto safirer i
egne, naturlige farver, over lyserøde urskiver i Pink
Dial projektet til fordel for behandling af bryst
kræft, forbi franske Philippe Guilhems Mashandyskulpturer og frem til Paloma Picassos farveeksplo
sioner. Jeg har også samlet 24 kalenderidéer – de
fleste af dem i friske kulører. Jeg håber, du nyder
at læse om det hele, og ønsker dig en god, gam
meldags, farvet jul!
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Amalienborg Slot. Foto Peter Nörby
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DRONNINGENS STEMME
Dronningen har selv lagt
stemme til en audioguide,
du får udleveret som
besøgende. Under vejs
i udstillingen kan du
høre hende fortælle
om udvalgte smykker
og begivenheder.

Marguerit-brochen, der satte hele den danske Marguerit-dille igang. Udført i 1935 hos juvelér
Carlman i Stockholm i platin med 238 brillanter og 444 rosensten. Margrethe fik den i 60-års
gave af sin mor, Dronning Ingrid, der selv havde fået den i bryllupsgave af sin far. Diamanterne
stammer fra Margrethes mormor, kronprinsesse Margareta, der ligesom Dronningen blev kaldt
Daisy. Foto Jens Peter Engedal.

Diademet fra det såkaldte Perlepoire-sæt, opkaldt efter de pæreformede
perler. Sættet er nærmest Dronningens signatursmykke, og hun bærer det
ofte i udlandet (fx ved den svenske kronprinsesse Victorias bryllup i 2010),
hvor kronjuvelerne ikke kan medbringes. Sættet kom til Danmark med den
svensk-norske prinsesse Lovisa, der i 1869 blev gift med Kronprins Frederik,
den senere Frederik 8. Foto Jens Peter Engedal.

C

hristian 4. er den danske konge,
der har siddet ubestridt længst tid
på tronen. Fra han besteg den som
elleveårig i 1588 til han 60 år
senere døde i 1648. Men vores nu
værende regent, Dronning Mar
grethe 2. er ved at komme godt
efter. Til næste år, helt præcist den 15.
januar, er det nemlig 50 år siden, hun
blev udråbt til dronning af Danmark af
statsminister Jens Otto Kragh fra balko
nen på Christiansborg Slot.
Jubilæet bliver markeret blandt andet
med en stor særudstilling, En dronnings
smykkeskrin – 50 år på tronen fortalt i
smykker. Udstillingen præsenterer for før
ste gang nogensinde over 200 kendte og
mindre kendte smykker fra Dronningens
smykkesamling. Hvert smykke er bærer af
en historie og refererer til en eller flere
private eller officielle begivenheder i
Dron
ningens 50-årige regeringsperiode.
Blandt andet er der den hesteskoformede
broche, som Dronningen bar den 15.
januar på balkonen. Der er sølvbryllups
gaven fra Prins Henrik i 1992; en tredob
belt perlekæde med rubiner og små
guldfigurer, udført af Torben Hardenberg.
Og der er Perlepoire-sættet, som kun
Dronningen har råde- og brugsret over,
og som hun bærer ved store, officielle
lejligheder. I den helt anden ende af ska
laen finder man et par dybblå øreringe i
plastik, som Margrethe faldt over i en
Matas-butik under en sommerferie i Grå
sten.
Udstillingen er arrangeret af Kongernes
Samling og vises på Amalienborgmuseet i
Christian 8.s Palæ på Amalienborg fra 14.
januar til 23. oktober 2022.
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NERVESYSTEMET

Michael Weihe
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SYNAPSE
One-off halsring
Foto Kim Wendt
Sterlingsølv
Pris 22.500,-
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Michael Weihe har butik og
værksted på Gammel Kongevej
på Frederiksberg.

n synapse er, ifølge Wikipedia, en
kontaktflade mellem to nerveceller,
hvorigennem impulser kan overføres.
Dermed sikrer synapsen, at der kan
ske kommunikation i nervesystemet.
Sådanne to berøringsflader er det
centrale i Michael Weihes nye smyk
ke, der er døbt netop Synapse.
– Det er en hul halsring, der er smedet
af to sølvudfoldninger og monteret med
magneter. De to dele er identiske, og når

de spejlvendes og samles har man den
færdige halsring, forklarer Michael.
Det tog den erfarne korpussølvsmed
en lille uges arbejde at forme halsringen
af de hule rør. Blandt andet blev rørene
fyldt med beg for at undgå, at de skulle
knække under bukningen, som foregik
over en træklods med diverse hamre og
punsler.
michaelweihe.com

EN VIDENSKABELIG FORBINDELSE
Efter endt arbejde manglede Michael Weihe blot det rette navn til sin halsring. Udover at være sølvsmed har han også en
bachelor i videnskab, og denne baggrund trækker han ofte på til inspiration for sine smykker og deres titler. Med halsringen
valgte han en lidt anden vej, ved at spørge sine følgere på Instagram. Her kom forslaget Symbiose, der som bekendt betyder
samliv eller samarbejde mellem selvstændige organismer, og således også et godt bud. Det endelig valg faldt dog på Synapse,
der stammer fra det græske ord synapsis, dannet af forstavelsen syn, der betyder med, og af en afledning af ordet aptein, der
betyder at binde.

DA NISH JE W E LLE RY D E SIGN SINCE 1 9 9 1
W W W.R A B INOVICH.D K
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SNOWDROP

A.Brask
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Foto Andris Bergmanis
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er gik en vinter, og det blev vår,
som digteren Christian Winther
skrev. Og vårens bebuder er som
bekendt vintergækken. Der er end
nu et stykke vej til foråret, men på
engelsk hedder vintergæk Snow
drop, og så hænger den jo rigtig
godt sammen med den tid, vi går imøde
nu.
Sin fine form til trods er vintergækken
ikke det mest almindelige smykkemotiv.
Det har det danske firma A.Brask rådet
bod på og tilmed meget tro mod det
botaniske forbillede. Snowdrop er blevet
til øreringe og vedhæng, hvor sterlingsølv
med delvis forgyldning elegant markerer
den lille forårsbebuders hvide og grønne
farver.
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abrask.dk

Gå vinteren
trygt imøde
med en smuk
lille hilsen
fra foråret.

SNOWDROP
Øreringe
Sterlingsølv
og forgyldning
Pr par 1.090,-

SNOWDROP
Fås også som
kædeøreringe og
vedhæng til 690,-

A.BRASK
Bag navnet A.Brask gemmer der sig parret Adelina og Anders Brask, der deler deres
kærlighed og respekt for hinanden og for naturen. Anders har en baggrund inden for
naturvidenskab og Adelina inden for arkitektur. Tilsammen skaber de kreative designs
gennem godt håndværk.

Elegant. timeless. unique.
Masterpieces inspired by the elegant shapes of equestrian equipment.
www.helgstrandjewellery.com
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Daniel Wellington

AUTOMATISK SUCCES

U
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Der er gået ti år siden,
urmærket Daniel Wellington
begyndte at skrive sin
historie. Og selvom ti år
er relativt kort tid for
urmærker, så er der
skrevet mange iøjefaldende

R
E

kapitler allerede.
Nu tager brandet hul
på et nyt med sin første
automatiske model.

ICONIC LINC AUTOMATIC
Daniel Wellington har valgt
at gå ud med én enkelt udgave
af den nye automatiske model:
40 mm 316L stål med sort skive.
Til gengæld er den udstyret
med alt det, man normalt ser
og forventer af et ur med
selvoptræk: Forstørret dato,
selvlysende visere og index,
ridsefrit safirglas på begge sider,
så du kan følge værkets
bevægelser.
Pris 2.799,-

D

aniel Wellington er et af de unge
urmærker på markedet. Mærket er
svensk, skabt af Filip Tysander i
2011, og blev på ganske få år et
stærkt brand ved udelukkende at
bruge sociale medier til at markeds
føre sig mod særligt de yngre for
brugere og ved at fokusere på et klassisk
og genkendeligt design.
I 2017 blev Daniel Wellington ud

nævnt som Europas hurtigst voksende
private firma af Business Insider, og alle
rede i 2019 havde firmaet etableret dat
terselskaber i 25 lande og solgt over seks
millioner ure.
Ikonisk forbindelse
De fine resultater har dog ikke fået DWfolkene til at skrue ned for kreativiteten,
og her i 2021, hvor firmaet kan fejre sit
10 års jubilæum, har man valgt at udkom
me med en række spændende nyheder,
som den superelegante Unitone-serie i
det klassiske Petite design, og som noget
ganske andet og mere avanceret, end
hvad brandet tidligere har stået for,
Daniel Wellingtons første automatiske
model.
Til at huse det automatiske værk, pro
du
ceret af japanske Miyota, har Daniel
Wellington valgt sin Iconic Linc model.
Modellen er den kraftigste i kollektionen,
måler 40 mm i diameter og er 12 mm tyk.
Iconic Linc Automatic er udstyret med en
velsiddende og regulerbar lænke, som
gør, at uret kan bruges af både mænd og
kvinder.
Og så er prisen på bare 2.799 kroner
helt i bund for automatiske ure. Dermed
er en invitation givet til en stor målgrup
pe, for hvem mekaniske ure ikke tidligere
har været en option. Så meget så, at
Daniel Wellington måske også føler, de
skal forklare betydningen af automatisk. I
hvert fald er sloganet: Powered by you.
staehr.as

Daniel Wellington er navngivet efter en mand, Filip Tysander mødte på en rejse i
Australien i 2006. Wellington viste stolt sit store og flotte Rolex Submariner til Filip,
men det var ikke uret, der imponerede den unge svensker, men derimod remmen.
Wellington bar sit dyre Rolex på et minimalistisk sortgrå nylonbånd, kendt som
en NATO-rem. Dén satte gang i Filips fantasi, og hjemme i Uppsala blev det til
et urfirma bygget op omkring den uprætentiøse nylonrem i flere farver.
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Som også ved tidligere
kampagner benytter
Daniel Wellington sig af
instagramprofiler i markeds
føringen af Iconic Link
Automatic. Fra venstre
er det shannondario,
samuelx, bapijoss og på
modsatte side lægger
matkohud arm til.
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FEELGOOD

Blomdahl
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Svenske Blomdahl
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har skabt sig en plads
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som førende producent

D

i Skandinavien af smykker
O

i hudvenlige materialer.

G

Nu tager firmaet en
U

drejning ved at øge fokus
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ikke kun på smykkernes
skånsomhed men også
på deres skønhed
og den glæde, de giver.
Og hvad kunne være
mere passende end at
kalde det nye koncept
Feelgood Jewellery.

V

ores smykker er designet til, at du
skal føle dig godt tilpas med dem
på. Og til at de kan blive båret og
værdsat i årevis, også af dig, hvis
hud kræver særlige hensyn, fortæl
ler salgschef for Danmark Emma
Modin Albertsson
Og det er forstsat dette princip, der er
Blom
dahls målsætning. Nyt er derimod
iscenesættelsen. Som Emma forklarer, så
har Blomdahl sin baggrund i, hvad man
kunne kalde medical beauty – det vil sige
sikre piercingteknikker samt hudvenlige
smykker af allergitestede materialer. Den
ne baggrund har naturligt nok været
afspejlet i firmaets logo, billeder, annon
cer og i hele den visuelle identitet. Nu
ønsker Blomdahl at øge fokus på smyk
kerne i deres egen ret, deres design og
den værdi, de har for dem, der bærer
dem. Det sker med en opdagtering af det
visuelle univers med payoffet Feelgood
Jewellery.
Omhyggelige valg
Det nye koncept kan aflæses af billederne
på siderne her. De handler om følelser,
historier om glæde og fællesskaber, om
elegante smykker og om den værdi, de
bringer til dem, der bærer dem og deler
dem.
– Feelgood konceptet skal indfange,
hvor
dan vi ser vores smykker, fortæller
Emma. Og administrerende direktør Nina
Andersson supplerer:
>
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Blomdahls nye
visuelle udtryk under
konceptet Feelgood
Jewellery sætter fokus
på følelser og fællesskab og på den værdi,
smykkerne giver.

BLOMDAHL
Armbånd med hjerte
Pris 699,-

Blomdahl startede i 1985 med en overbevisning om, at det skal
være muligt at skabe smykker, som ikke kun er smukke, men også
sikre at bære, fri for nikkel og andre farlige emner. De allergivenlige
smykker blev hurtigt populære, og firmaet har siden bevæget sig i
området mellem skønhed og sundhed. Produktionen er fortsat holdt
hjemme i Sverige, og de mange års ekspertise og medicinsk-teknisk viden
har ført til, at Blomdahl i dag eksporterer sine hudvenlige smykker og
piercingmetoder til over 30 lande.

Ring
699,Ring
799,-

BIT BITIT
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Nyhed fra
Pold Design
Øreringe i et glas
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Mange
forskellige
modeller

E

Fra 299,- til 499,Hvert glas kommer
i en flot bærepose

Smykkerne er i

forgyldt 925 sølv

og med ægte sten
og perler

Feelgood jewellery

Feelgood jewellery

Find de smykker, du

altid har lyst
Find de smykker, du

ahl.dk

til at bære, på blomd

.dk
altid vil bære på blomdahl

Måske bemærkede du allerede i forrige nummer af Guld og Ure, at der var sket noget
i Blomdahls annonce. Og ganske rigtigt; der er kommet nyt logo, stilen er flot og enkel
med ét, stort og stemningsfuldt billede.

– Vi synes, at alle skal kunne føle sig
smukke hver dag. Derfor går vi læn
gere end de fleste og bekymrer os
ekstra meget om detaljer, der gør en
stor forskel. At vælge et smykke fra
Blom
dahl er virkelig at tage ansvar.
For sig selv, for andre og for en mere
bæredygtig fremtid.
– Vi kan se, at forbrugerne bekym
rer sig mere om deres helbred og er
mere omhyggelige, når de vælger
produkter. Efterhånden som kravene
til samvittighedsfuld fremstilling og
gode materialer stiger, er smykker også
kommet under luppen. Og vores smykker
har alt, hvad bevidste smykkekøbere kig
ger efter i dag.
blomdahl.com

Perfekt som gaveidé
eller til dig selv

Se alle modellerne på pold.dk
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THREE STONE RING
18 kt guld og grøn turmalin
Pris ca. 52.000,-

BAR PENDANT
18 kt guld
Baguette ametyst
Pris ca. 7.000,-

FOUR STONE RING
18 kt guld og baguette
rubellit og ametyst
Pris ca. 115.000,-

THREE STONE RING
18 kt guld og rubellit
Pris ca. 80.000,-

FOUR STONE RING
18 kt guld og baguette
rubellit og grøn turmalin
Pris ca. 164.000,-
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DET MEST
BERIGENDE
DESIGN ER
DÉT, MAN
ENDNU HAR
TIL GODE
AT SKABE!
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Har du en yndlingsfarve?

E

Eller måske to eller tre?
Så er der en god grund til,
at du skulle købe dig
en Picasso!

Paloma Picasso
THREE STONE RING
18 kt guld og citrin
Pris ca. 21.000,-

FODSPOR
A

t have et berømt efternavn siges
at kunne være lidt af en belastning.
Dette er formentlig endnu mere
sandt, når efternavnet er så kendt,
at det kan stå helt alene og for alle,
der hører det, kun refererer til én
bestemt person. Sådan er det med
navnet Picasso. Det er nærmest et brand
på linje med Coca Cola, og man behøver
end ikke kende malerens fornavn.
Ikke desto mindre er det lykkedes
Pablos datter Paloma at finde sit eget sted
at stå. Og tilmed et sted, hvor hun lige
som sin berømte far beskæftiger sig med
farver.

Foruden smykker er
Paloma Picasso også kendt
for sine parfumer. Og måske
vil nogle huske hende fra
den fransk-polske, erotiske
film Immoral Tales fra 1973?

Smykker til tøjet
Palomas designkarriere startede i 1968,
hvor hun som nittenårig lavede modetøj i
Paris. Ligesom vores hjemlige Dyrberg/
Kern, der også startede som tøjdesignere,
lavede Paloma nogle billige smykker til at
præsentere sammen med tøjet. Stenene
til smykkerne havde hun købt på et lop
pemarked, men ikke desto mindre fik
smykkerne pæn opmærksomhed, og op
muntret af denne succes begyndte hun at
modtage undervisning i smykkedesign.
Et år senere viste hun sine idéer til ven
nen Yves Saint Laurent, som straks hyrede
hende til at designe accessories til sine

kommende kollektioner. I 1971 fik hun
arbejde i det græske juvelérfirma Zolotas,
og i 1980 kom hun til Tiffany & Co. i New
York.
Farverne
Et af Palomas særkender er hendes brug
af mange og kraftige farver. Det gælder
både i hendes eget tøjvalg (hun er opta
get i The International Best Dressed List
Hall), i hendes parfumer og i hendes
smykker. Om sit møde med farvede ædel
sten fortæller hun:
– En dag, jeg kom på arbejde hos
Tiffany, havde de bredt hele firmaets
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Guldsmedeteknik

HEXAGON RING
18 kt guld og ametyst
Pris ca. 18.000,-
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HEXAGON DROP
18 kt guld
Blå topas, citrin, rubelit
og grøn turmalin
Pris ca. 121.000,-

samling af ædelsten ud på bordet for
mig. Jeg var fuldstændig fascineret. Jeg
anede ikke, at man kunne have så mange
fantastiske og livlige farver. Jeg havde en
fest med at lege med alle de sten og med
at opdage, at der ikke er nogen grænser
for, hvad naturen har skabt for os.
Palomas glæde ved kulørte ædelsten
kan ses i flere af hendes kollektioner som
Olive Leaf og Sugar Stacks, men intet sted
bruger hun farverne så kækt og skrapt
som i Studio-kollektionen på siderne her.
Paloma er flere gange blevet hædret
for sit bidrag til smykkedesign, og både
Smithsonians Museum of Natural History
og Chicagos Field Museum har udstillet
hendes værker. I en alder af 72 år er hun
fortsat aktiv som smykkedesigner. For,
som hun siger:
– Det mest berigende design er altid
dét, man endnu har til gode at skabe!
tiffany.com

FOUR STONE RING
18 kt guld og baguette rubellit og citrin
Pris ca. 115.000,-

STUDIO BAR
18 kt guld
Baguette ametyst
Pris ca. 9.000,HEXAGON
PENDANT
18 kt guld
Ametyst
Pris ca. 16.000,-

HEXAGON
EARRINGS
18 kt guld
Ametyst
Pris ca. 19.000,-

Kursustitel

Kursus
nr.

Antal
dage

Fatning med stikkel og grabefatninger

48058

5

31. jan. - 4. feb. 2022

Guldsmedetekn., støbning, fremstilling af forme

45884

5

14. - 18. feb. 2022

Guldsmedeteknik, smykkefremstilling, enkle modeller

45317

10

21. feb. - 4. mar. 2022

Emaljeteknik

42522

5

7. - 11. mar. 2022

Sølvsmedeteknik, ciseleringsteknik

44929

10

14. - 25. mar. 2022

Sølvsmedeteknik, gravering

40925

5

21. - 25. mar. 2022

Guldsmedeteknik, ædelmetalstøb. i sand og sepiaskal

47643

5

28. mar. - 1. apr. 2022

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

47942

2

20. - 21. apr. 2022

fatteteknikker lærer du

Reparation af smykker

47625

3

9. - 11. maj 2022

tage opmåling, boring,

Dato

Fatning med stikkel
og grabbefatninger
31. jan. – 4. feb. 2022
Kurset giver mulighed
for at lære forskellige
fatteteknikker, som fx
stikkel-, grabbe- eller
pavefatning. Ud over
at opbygge og forejustering, forskæring,

Håndgravering med trykluftsværktøj

48540

5

16. - 20. maj 2022

Fatning med stikkel og grabefatninger

48058

5

30. maj - 3. juni 2022

3D tegning af enkle ædelsmedemodeller

40684

5

20. - 24. juni 2022

Endvidere lærer du at

Gemmologi, identificering af ædelsten

47642

5

5. - 9. sept. 2022

nævnte fatningstyper.

3D tegning af enkle ædelsmedemodeller

40684

5

12. - 16. sept. 2022

Se mere på
www.eucl.dk

Guldsmedeteknik, opbygning og montering

44928

10

19. - 30. sept. 2022

Fatning med stikkel og grabefatninger

48058

5

3. - 7. okt. 2022

Sølvsmedeteknik, gravering

40925

5

10. - 14. okt. 2022

Guldsmedetekn., støbning, fremstilling af forme

45884

5

17. - 21. okt. 2022

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

47942

2

25. - 26. okt. 2021

Frihåndstegning for guld- og sølvsmede

47304

5

31. okt. - 4. nov. 2022

Smykker, fra idé til færdigt emne

47914

10

7. - 18. nov. 2022

Guldsmedeteknik, smykkefremstilling, enkle modeller

45317

10

21. nov. - 2. dec. 2022

Deltagerbetaling: Kr. 126,- pr. dag.

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

rejsning af kørner og
udføre repercegravering på allianceringe.
fremstille værktøj til de
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Auktion
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PINK DIAL
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RADO
Rado Captain Cook High-Tech Ceramic med skeleton skive og den lyserøde farve ele
gant brugt på inderkransen. Captain Cook Pink Dial fik 21 bud på auktionen og endte
med at blive solgt for 46.000 kr.

Vi er vant til at se Støt Brysterne-smykker. Mere ualmindeligt
er det, at et urmærke udsender et ur, dedikeret til den gode
sag – og tilmed i støttekampagnens velkendte, lyserøde look.
Det er for nyligt sket med Pink Dial projektet, der inviterede
20 urfirmaer til en lyserød auktion ...
21

D

et er en sammenslutning af me
dieaktører i den internationale urog smykke
verden, bestående af
Time+Tide, Fratello, Eye of Jewelry,
Revolution og The Rake, der er
gået sammen om at skabe The Pink
Dial Project for at samle penge ind
til støtte for behandling af brystkræft. I
efterårets løb har The Pink Dial Project
bestilt en række urfirmaer til at lave en
enkelt prototype af et ur, hver med lyse
rød urskive.
I alt stillede tyve urfirmaer med deres
Pink Dail model, og alle urene blev sat på
auktion på platformen Loupe This fra den
25. oktober til 8. november, tidspunktet
valgt specifikt for at markere brystkræftmåneden. Auktionen indbragte samlet
526.803 dollars, svarende til 3,4 millioner
kroner.
– Det kunne være en hvilken som helst
af urfirmaernes eksisterende modeller,
men vi lagde ikke skjul på, at jo mere
badass et ur, jo federe ville det være for
køberen at bære et smoking hot pink dial
ur, som tegn på den respekt, man viser
kampen mod brystkræft, for
tæller Pink
Dial-arrangørerne.
Og blandt de tyve modeller er der
bestemt også nogle opsigtsvæggende og
unikke bud – som fx Rados Captain Cook
Pink Dial på opslaget her – samt et par
enkelte, der er kommet lidt nemt til det.
Men døm selv på denne og de følgende
sider.>

Rado har rødder tilbage til 1917
og har hovedsæde i Lengnau
i Schweiz. Urfirmaet har især
fokuseret på at udforske brugen af
nye materialer, blandt andet hightech keramik, som også Captain
Cook-uret her er fremstillet af.
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I mørke lyser to trekanter op
og viser nogenlunde, hvad der
sker; én på kransen og én på
minutviseren.
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BAMFORD

www.thinksecurity.dk

Bamford London gik all-in med model
B347 med pink skive og gummirem.
41,5 mm i kulfiber. Solgt for 77.000,-

BULGARI
Bulgaris Octo Finissimo fik en lille
ekstra skive i pink på det ellers matsorte
look i 40 mm keramik. Hammerslaget
faldt ved 235.000,-

22

IWC

G

IWC Schaffhausen
Big Pilot’s Watch 43
Edition i 42 mm stål
med hvid læderrem.
Solgt til 163.000,-
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LONGINES
Longines gjorde ikke, som der var
blevet sagt, men i stedet for et ur med
pink skive, sendte firmaet
et ur med en pink rem.
Record Collection
Australian Limited
Edition er i 38,5 mm
stål med perlemorskive
og diamanter.
Solgt til 26.000,-

Din sikkerhed – Vores træning
CARTIER
MONTBLANC
Montblanc donerede et
1858 Geosphere Pink Dial
Unique Piece i 42 mm sort
titanium. Indbragte 112.000,-

Cartier slap af sted med
– ikke et ur – men en tegning
af et ur. Det er kunstner Julie
Kraulis, der har tegnet Tank
Louis Cartier Limited Edition.
Tegningen måler 50,8 cm x
76,2 cm. Uret er i øvrigt desig
net af Louis Cartier selv i 1917
med en Renault FT tank som
forbillede. Solgt til 14.500,-

Online træning til dine ansatte
Vores 6 THINK SECURITY kurser er designet til at skærpe dine ansattes opmærksomhed om sikkerhed,
samt formindske risikoen i guldsmedebranchen.
Licens for 1 år – for op til 5 ansatte – i disse Corona-tider er 3.500 kr.

Guld og Ure — 4, 2021

Collier 45 cm
98407: 3.550,Armbånd 18,5 cm
18406: 1.975,-

24
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Collier 45 cm 245107: 2.475,Armbånd 18,5 cm 245106: 1.275,-
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PANERAI
Panerai
donerede
en unik
38 mm
Piccolo
Due i
poleret
goldtech
med svagt
rosa perle
morsskive
og højrrød
alligatorrem.
Hammerlsag ved
145.000,-

MB&F leverede M.A.D.1 Pink
Dial i 42 mm stål medfuldt kig
til rotoren i værket, og tidsvisningen
elegant placeret på siden af
urkassen. På pink bund, naturligvis,
så princippet om Pink Dial
overholdes! Alene dette ur
indbragte 1.135.000 kroner.

Collier 45 cm 506607: 2.250,Armbånd 18,5 cm 506606: 985,-

Ring
248508:
985,Halskæde 45 cm
242710K: 1.275,-

ROGER DUBUIS
Øreringe 245213: 685,-

Dubuis’ Excalibur Automatic Skeleton er
42 mm i pink guld med rød læderrem
med elegant kig til værket og guld og
diamanter til at vække glæde. Indbragte
hele 558.000,- til den gode sag.

TAG
HEUER
TAG Heuer lavede
en elegant hilsen til
støtteprojektet med
Pink Dials logo
graveret på bagsiden
af deres Aquaracer
Professional 300, i 32
mm stål, der til lejlig
heden havde fået den
bestilte, lyserøde urskive.

Øreringe
240313: 585,-

PIAGET
Piaget leverede en
romantisk Limelight Gala
Precious i 32mm 18 karat
rosa guld med 10 brillanter
og 32 pink safirer. Gav
330.000,- til formålet.

Aquaracer Professional
indbragte 47.000,-.

Ring
182208:
1.175,-

Armring 3,0 mm 20201: 2.175,-

Armring
m/lås
164319:
1.675,-

Ring 242708: 1.175,-

www.randerssolv.dk

Randers Sølv ønsker alle vores kunder en rigtig god julehandel

Sjælland og Sverige: Søren Stasig tlf. 22 19 22 63 | Jylland og Fyn: Troels Tvenstrup tlf. 86 42 54 27

Guld og Ure — 4, 2021

STØVRING
DESIGN

FRIIS BJØRNER

36 cm halskæde
Sølv med blyfri
emalje. 195,-

Ørestikker
Forgyldt sølv og farvede
zirkonia. 250,-

Jul

26
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PERNILLE LAURIDSEN

Joy Sticks Ørestikker | 14 kt
guld med perle og tsavoriter.
5.500,-

FARVEGLAD

Matchende
ørestikker
175,-
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Vi skal over 10 år

R

RUIFIER

E

Orbit Infinity Heart
Øreringe i forgyldt
sølv. 740,-

GFG

tilbage, før det sidst var
Hvid Jul her i landet, og
der er ikke udsigt til, at
det bliver det heller i år,

Claire Eternity Ring
18 kt guld med blå
og røde safirer.
7.760,-

siger DMI. Derfor har vi
valgt at give den fuld

PERRELET

Turbine XL Casino | A4052/1
i 48 mm stål med sort PVD,
safirkrystal og gummirem.
Pris cirka 42.240,-

farvelade i årets pluk
af 24 juleglade
gaveforslag...

RANDERS SØLV
TUAMEA

Lucky Drop | Charms
med 10 forskellige sten.
18 kt guld 2.595,-/stk
Sterlingsølv 595,-/stk

Guldring
14 kt 11.200,8 kt 7.900,-

RABINOVICH

Carmine | Øreringe
14 kt guld med røg
kvarts og diamant.
2.795,-

Armbånd
18 kt 3.495,- pr link
Med 11 links (15,7 cm)
38.445,-

Broderistof, silke,
polyesterfyld, bomuld
og sort fiberglas/sten

HVID JUL

HELEN CLAMSEY

You also remind me of
somebody that I used to
know | Fingerring 4.500,-

Ved hvid jul forstår Meteorologisk Institut, at over 90 procent af Danmark om eftermiddagen den 24. december er dækket af
sne på mindst en halv centimeters dybde. En halv centimeter lyder jo ikke af meget, men ikke desto mindre er det kun sket ni
gange siden år 1900: Nemlig 1915, 1923, 1938, 1956, 1969, 1981, 1995, 2009 og 2010.
Henning Stæhr A/S. Grusbakken 14, 2820 Gentofte. Tel. 45269100. www.staehr.as
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STØVRING
DESIGN

45 cm halskæde
Sølv med synt.
cubic zirconia.
395,-
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ANNI LU
Nuanua
Halskæde
iforgyldt
messing med
glasperler.
500,-
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RO COPENHAGEN

SIF JAKOBS

Nord Ring | 18 kt guld med
pink turmalin og d
 iamant. 6.700,-

Ellera
Forgyldt sølv med
farvede zirkoner.
449,-

Jul

FRIIS BJØRNER

Øreringe | Forgyldt sølv
og farvede perler. Pris 350,-

FARVEGLAD

P

E

NANNA FOLK

ESHVI
LONDON

Nigaloo Halskæde
Perler, koraller, turkis og
forgyldt sterling sølv.
930,-

Røde ørestikker
Resin på hematit.
1.300,-

SARA
JIN MI
FESTINA

Mademoiselle
30,5 mm stål,
mineralglas og
stållænke i rosegold
bicolor. 1.198,-

RANDERS
SØLV
Øreringe
925 sølv
1.175,-

ANPÉ ATELIER CPH
Josephine | 18 kt guld
med safir, tsavorit, rubin
og ametyst. 12.900,-

SHAMBALLA

Armbånd | Diamanter, pink og gul safir,
rubin, smaragd, turkis, karneol, ametyst og
18 kt guld. Fra 48.570,-

Big Holiday
18 kt guld med
lyserød turmalin,
grøn beryl og
diamant.
13.400,-

GLAMIRA
Chang Ring
Sterlingsølv
og safirer.
2.828,-
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LOTTE&GITTE

STØVRING
DESIGN

Roset Smaragd
14 kt guld med
smaragd og diamanter.
8.200,-

LONE
LØVSCHAL

Kreoler 18 mm
Forgyldt sølv
350,-

4 på stribe
18 kt guldring
med fire safirer.
12.500,30
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Jul

Cassidy Ørestikker
Tegnet af Cathrine Dufour.
Forgyldt sølv, 350,-

FARVEGLAD

G

O

HELGSTRAND

NURAN

New Copenhagen
Colour | 14 kt
rød- eller hvidguld med
lyserød safir i midten
og diamanter i hver side.
Pris fra 8.000,-

P

MARIE
MAS

We Ring
18 kt hvidguld
og grøn emalje.
13.757,-

MADS Z

Luxury Rainbow
Øreringe i 14 kt med gul
og pink safir, citrin, turmalin,
rubin, ametyst, topas
og peridot. 5.850,-

RABINOVICH

Hopre | Ring i forgyldt sølv
med ametyst. 1.495,-

CARRÉ

Gem Candy Purity
Forgyldt sterlingsølv med
labradorit, røgkvarts og
sandmånesten. 690,-

PERNILLE
LAURIDSEN

Cordelia Electrum
Ørering i forgyldt sølv
med rav. 750,-

MILAS

Klokkeblomst
Sølv med 18 kt guldbøjler
og grønne turmaliner.
4.780,-

MY CHARM
My Charm er et smykke skabt til at skabe smukke

BY PARIAH

Stone Linings Ring
Håndskåret rød tigerøje
i 14 kt genbrugsguld og
diamanter. 8.250,-

MITOS

Carioca Samba
Sølv eller forgyldt ring
med cushionfacetteret ametyst.
2.650,-

minder om de helt særlige mærkedage i livet .
Start med et basisarmbånd og fyld charms på
i takt med at livet udfolder sig.
Fås i sølv eller 14 karat guld.
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Pold Design
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Ørestikken sættes i hullet og fæstnes til en lille skinne bag på øret, hvori stikken kan bevæge sig. Det gør, at øreringen kan tilpasses netop dit øre. Den
nederste bue af øreringen vippes ind bag flippen, og smykket placeres i øret, hvor det nu sidder rigtig godt fast. På billederne her er det tv-vært, model
og skuespiller Sarah Grünewald, der lægger øre og neglelak til.

D

ØRERINGE SOM ALDRIG FØR
Pold Design har en lang
tradition for nytænkning
inden for øresmykker.
Nu er det nordsjællandske
firma igen på banen
med et nyt koncept,
der tilpasser sig dit øre.

MODEL E1255
Bølget ørestykke, der klatrer
op i øret og følger ørets form.
Kan placeres på to måder.
Håndlavet, dansk design
i forgyldt sterlingsølv
med zirkoner.
Pris pr stk 1.100,-
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enè Pold er den kreative sjæl bag
Pold Design Jewellery, der har
hjemme i Harre
skoven nord for
København. Pold Design har blandt
andet haft stor succes med sine
Inside Earrings; øreringe, der ikke
kræver hul, men holder sig selv
fast, placeret inde i øret.
Nu er Pold Design igen fremme med
et nyt designkoncept, som firmaet har
ansøgt patent for.
– Det er øreringe som aldrig set før,
fortæller René. Øreringen har en skinne,
der er skjult bag øreflippen, og hvori stik
ken kan bevæge sig, så smykket tilpasser
sig alle vores forskellige ører.
På et måde er smykket en kombinati
on af en almindelig ørering til hul i flip
pen, af en inside ørering, der smyger sig
ind i øret, og så af noget helt nyt.
– Den er helt i tråd med de bedste
tendenser i den nye mode, nemlig at den
afspejler netop din personlighed, siger
René. Han bakkes op af tv-vært, model
og skuespiller Sarah Grünewald, der har
testet det nye koncept og i en række
videoer er den forklarende stemme og
model, der demonstrerer designet og
blandt andet med kraftig hovedrysten og
et smil viser, at øreringen bliver siddende,
hvor den skal.
www.pold.dk

MODEL E1344
Håndlavet ørering
i forgyldt sterlingsølv.
Pris pr stk 599,-
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Den franske guldsmed
Philippe Guilhem iklæder
bløde, feminine kvindehænder
store, voldsomme skulpturer
i bronze og hårde sten.
34
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Joailliers Guilhem
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Philippe Guilhem med en af sine store
bronzefigurer, som var startskuddet til
Mashandy-kollektionen: Skulpturelle
fingerringe i bronze, guld og ædelsten.

engang, der endnu var lakplader
til, var der et album med Sergej
Rachmaninovs Anden Klaver
kon
cert, hvor cover-billedet var et foto
grafi af Rachmaninovs egne hæn
der. Ikke et billede af hans ansigt
eller af klaveret, men af hænderne.
Og det udtrykker sublimt, hvad pladen
indeholder: Et produkt af disse hænder.
Uden smidige, erfarne (og store) hænder
kunne musikken ikke være blevet til.
Noget tilsvarende gælder for skulptø
rer og guldsmede, som jo også arbejder
med skulpturer, blot i miniformat. En
mand, der opererer inden for både store
>

Tre eksempler fra Mashandy-kollektionen. Philippe Guilhelm producerer blot otte eksemplarer af hver model.
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MASHANDY
Til Mashandy har Philippe Guilhem valgt det antikke materiale bronze, som
har sit eget liv med et farvespil og patinering, der skifter over tid og brug.

Kr. 1.625,-

Kr. 2.275,-

Kr. 1.825,-
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og små skulpturer er franskmanden Phi
lippe Guilhem, der er fjerde generation af
juvelérfamilien Guilhem.
Philippe startede sin juvelskulpturer i
2017 og trækker på både antikke figurer,
afrikanske masker og moderne arkitektur
som Zaha Hadid for inspiration. Kollek
tionen hedder Mas
handy og begyndte
med enorme skulpturer i bronze, som
Philippe efterfølgende skalerede ned til

Kr. 2.075,-

store, flotte fingerringe. Igen, som for at
fuldende cirklen, handler det om hænder.
De hænder, der er hele målsætningen for
Philippe og rigtigt mange andre guld
smede; en kvindes hænder. Måske hvi
lende og i ro, måske dansende over tan
genterne. Men smykket med én enkelt
ring, der siger det hele.

Kr. 2.450,-

Kr. 3.025,Kr. 2.675,-

Kr. 3.150,-

8 karat med zirkonia med sølvforgyldt kæde

www.guilhem-joailliers.com
Philippe Guilhem har fundet
inspiration til sine former i blandt
andet afrikanske masker og i
Zaha Hadids arkitektur (øverst).

Kr. 395,-

Kr. 650,-

Kr. 350,-

Kr. 595,-

Kr. 295,-

Kr. 450,-

Sølv rhodineret kan også fås i sølvforgyldt

Kr. 550,-

Kr. 550,Kr. 350,-

Kr. 550,-

Kr. 350,-

Kr. 550,-

Sølv eller sølvforgyldt snoet
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Ekaterina Sávova
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Guldsmed
Ekaterina Sávova
sætter fokus på
vores sameksistens
med klodens dyr

R
E

gennem fint
formede smykker.

BIERNE
Det er Ekaterinas ønske at skabe bevidsthed om og fokus
på biernes betydning for vores biodiversitet. Prøv engang, at
forestille dig, hvordan verden ville se ud uden bier. Vores måde
at leve på har været nedbrydende for biernes eksistens. Derfor
er det vigtigt, at vi tager vores ansvar og genskaber gode
livsvilkår for bierne. På billedet er Ekaterina selv i centrum
af en sværm af flotte bier på hals, øre og hånd.

39
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katerina Sávova er den ene del af
Frolov & Sávova, der har værksted og
butik på hjørnet af Frederiksborggade
i København. Ekaterina er kommet
hertil fra Bulgarien, er medlem af
Kjøbenhavns Guldsmedelaug og er
uddannet i guld og ædelmetal på
NEXT København. I værkstedet former
hun unikke, hånd
lavede smykker og
smykker på individuel bestilling.
For Ekaterina er smykkekunst svaret
på et kald, hun altid har haft, for at skabe
og sprede skønhed. Beslægtet med dette
kald er også ønsket om at skabe op

mærksomhed på nogle af de dyrearter,
der er truede af menneskenes moderne
verden og af klimaændringerne eller som
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>

Bierne er lavet af
14 kt guld og oxyderet sølv.
Et stykke koster 3.600,To koster 6.300,-
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SLANGEN
Slangen er et mytisk væsen, som er kendt for at kunne danne gift om til
medicin. Det er Ekaterinas ønske, at vi mennesker, ligesom slangen, kan
bruge vores viden og erfaring til at gør verden et bedre sted at leve for alle
og for de fremtidige generationer. Slangeringen her smyger sig om to
fingre og holder samtidigt på en stor, gylden ædelsten.

40
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på anden vis kan trænge til lidt fornyet
opmærksomhed. Det gør hun smukt og
stilfærdigt gennem udsøgte smykker som
en sværm af bier, et søpindsvin ophøjet til
en kæmpering og slangen, der er ladet
med mytologiske og symbolske betydnin
ger.
Laugenes Opvisning
For nyligt har Ekaterina, som én af fire
indbudte guldsmede, medvirket i Lauge
nes Opvisning 2021, der fandt sted i
Moltkes Palæ i København i november
måned. Opvisningen er under protektorat
af H.K.H. Prinsesse Benedikte og har til
formål at synliggøre ypperligt håndværk
fra blandt andre Skrædderlauget, Bunt
magerlauget, Danske Modister & Hatte
magere og Guldsmedelauget.
– Prinsesse Benedikte var meget
begejstret for mine smykker. Hun blev
hængene længe over dem, fik spurgt til
smykkerne og prøvet en ring, fortæller
den stolte guldsmed.
frolov-savova.dk

SØPINDSVINET
Søpindsvinet er her bragt
frem i lyset fra mørket.
Ekaterinas budskab er at
fremhæve, hvor vigtige havets
mange eksistenser er og
at holde deres hjem fri for
forurening, plast og affald.

Feelgood jewellery

Find de smykker, du altid har lyst til at bære, på blomdahl.dk
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FILOSOFISK

2011 var året, hvor Aagaard købte

Spirit Icons var et nyt
smykkekoncept, hvor ikonen i midten af medaljonen kunne skiftes ud.

Kranz & Ziegler, Ole Brix havde 25 års

Birgitte Holmsteen satte med sine smykker
fokus på, hvordan vi opfører os over for hinanden,
involverer os eller distancerer os. Et stærkt
eksempel er den klinisk stramme broche
Privileged i sølv og papir.

jubilæum, Danior satte Margueritten på
læderrem, Karin Borup startede eget firma
og blandt andre ByBiehl så dagens lys.
42
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Det skrev vi om for 10 år siden

OGSÅ I DEN tænksomme afdeling
var Tidskapslen, skabt af Team
Rynkeby og smykkedesigner Tine
Lindhard Vejsnæs. Smykket var
designet som en tidskapsel, hvor
du kunne putte en lille ting i.
Den kostede 695,- og overskuddet
gik til Team Rynkebys indsamling
til Børnecancerfonden.

– UD FRA TYKKELSEN kan man
tydeligt se, at de privilegerede er
få, da den kun kan indeholde få
billetter, fortalte Birgitte. Jeg har
valgt en broche, der placeres tæt
på hjertet, for at understrege, at
det er bæreren, der har magten
og bestemmer, hvem der får en
billet, og hvem der ikke gør,
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KVÆLEREN

40 ÅRS JUBILÆUM

I september måned kunne man opleve udstillingen
Smykker & Sex – Tradition & Tabu om chokeren i det
21. århundrede. Det var på Hotel Bella Sky i
København, og udstillingen var arrangeret
af Nina Hald.

Det hele startede for 40 (nu 50) år siden
i en garage i Horsens, hvor Erling Mor
tensen som 25-årig og ene mand begynd
te sin forretning EM Deko. 2011 hed
firmaet EM Retail Solutions og var vokset
til 15 mand. I dag hedder det EM Interieur
og ligger fortsat i Horsens.
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NY ÅND

INDEN FOR CHARMS
gjorde også Christian
Holm sig gældende,
i 2011 på 23. år.
– Det er mængden,
der gør det, som
Christian med et smil
sagde om sin store
kollektion, hvor man
stort set kunne få
alt. Også en dykkerhjem i sølv til 780,-

2011 var også året, der så Tim og Daniel Christensens eget smykke
brand Spirit Icons blive til. De to havde tidligere drevet Timework
Design, hvor de blandt andet importerede det anerkendte, schweiziske
urmærke Alfex. Spirit Icons startede, som navnet antyder, med en
smykkeserie, hvor ikoner var i centrum.

ALFEX ER I ØVRIGT et af de mest alsidige
og spændende urmærker i verden, desværre
temmelig overset her i landet. Se blot Bango
Time her fra 2003. Du kan læse om Alfex
og se mange flere af deres design i
DesignUreSmykker 2011/4 på guldogure.dk
under Magasin > Arkiv.

ENKLE LINJER
I 2011 var Skagen endnu på danske hænder,
nemlig hos parret Charlotte og Henrik Jorst. I den
periode oplevede firmaet en kraftig vækst, trods
global finanskrise og en verdensomspændende
mangel på urværker efter jordskælv- og
tsunamikatastrofen i Japan.

– HENRIK OG JEG er gode til at holde
os til de stramme, enkle linjer, fortalte
Charlotte, som en del af forklaringen
på succesen. Ikke desto mindre kunne
urfirmaet også lege med enkelheden, som
i dette feminine rosaguldur rørt op i en
marengs-hvirvel, tilsat brun perlemorsskive
og fire diamanter. Pris blot 1.598,-

PILLEÆSKEN
VANDT
Som første dansker
vandt guldsmed Knud
Barslund hovedprisen
Grand Prix ved den 4.
internationale biennale på
Ravmuseet i Kaliningrad.

Knud Barslund vandt med
en pilleæske i rav og sølv
til cirka 12.000 kroner.
Selv modtog han
30.000 russiske rubler
sammen med prisen.

BLANDT UDSTILLERNE var juveler og guldsmed Krebs
Hyllested med denne choker med navnet Bikini.
– Det er et aftensmykke til et eksklusivt cocktailselskab
inspireret af champagneboblers brus, lød det i Nina Halds
beskrivelse. De enkelte sten hænger næsten usynligt
svævende som tunge dråber med centerstenens spids
elegant pegende ned mod kavalérgangen. Smykket sættes
om halsen med en grøn bikinistrop med lås af guld.

EN CHARMERENDE HISTORIE
Ifølge Pandoras historieskrivning havde deres store succes, charmsarmbåndet, 10 års
jubilæum i 2011. Den danske smykkevirksomhed blev etableret i København i 1982 af
ægteparret Winnie og Per Enevoldsen, der startede med butikken Guldsmedien på
Nørrebrogade 108. Alle kender deres armbånd, så vi bringer i stedet et billede af
Guldsmedien. Det er butikken til venstre, med den hvide markise.

AMERIKANSKE FOSSIL, der i
2012 endte med at købe danske
Skagen, gjorde sig allerede i
2011 bemærket på det danske
marked, blandt andet med
denne sure citron.
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CRAIG, DANIEL CRAIG ...
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For 15 år siden, den 14. november, fik den første James Bond-film med Daniel Craig
præmiere. Det var Casino Royale, hvor hovedskurken var vores egen Mads Mikkelsen
med blodgrædende øje. Blandt de mange product-placements, som Bond-filmene er
berygtede for, var også Bonds Omega Seamaster Professional 300M, til lejligheden
udstyret med et 007 i enden af sekundviseren. Så meget for at være hemmelig agent.
Do be serious, double-o!

D

O
G

2006

U
R
E

Lars Betrams Creol
slog sig sammen
med komtesse
Camilla af
Rosenborg
for et foto
shoot med
smykker,
designet
af Bente
Hallstein.

Det skrev vi om for 15 år siden
Syvsovermus-tepotte fra
Alice i Æventyrland. Sølv til 350,-

JULETRADITION

MODELLERNE

I 2006 havde guldsmed Malene HelwegLarsen på ottende år succes med butik og
værksted Niobium på Nørrebro i Køben
havn. Herover et eksempel på hendes
tradition med hvert år at lave et lille jule
træssmykke afledt af egne oplevelser.

2006 så en række kendisser som
modeller for danske og udenlandske
firmaer.

– Kvinder kigger på kvinder, sagde Shiri
Rosenzweig fra Carré. Til at støtte denne
påstand brugte hun skuespiller Beate Bille
som trækplaster. Mon ikke det virkede?

Det italienske modebrand Miss Sixty havde
fat i letpåklædte Asia Argento, datter af
horrorinstruktøren Dario Argento, til at
reklamere for deres smykkeserie.

FLOT MØGET SAMMEN!
Den 28. september 2006 åbnede Tine Andersen butik på Ny Adelgade. Varerne var
overdådige smykker fra de spanske brødre Roberto og Luca Zenana. Som den kendte
smykkemester Torben Hardenberg sagde om dem: – Det her tangerer Place Vendôme,
hvis man kniber øjnene sammen. Men når man ser priserne, så er det jo ganske fornuf
tigt! Og ja, priserne var nemlig helt i bund, fx 1.700 kroner for et sæt gule, pavéklædte
øreringe (Utroligt arbejde der ligger i at få dét møget sammen, lød det fra Torben).
Forklaringen var, at Zenana-smykkerne var ægte guldsmedehåndarbejde, men alle sten
var simili. Desværre havde Tine ikke varig succes med sin butik.

Be creative
Mix and match the unique pieces of jewellery and create your own personal look.
www.helgstrandjewellery.com
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Bendix Copenhagen

MADAGASCAR

U

47

Det er ikke kun peber,
der gror på Madagascar;
der er også flotte safirer
i alle regnbuens farver.
Guldsmed Christina
Bendix har sat dem
stævne med guld og

R
E

perler i serien af
samme navn.

Christina Bendix,
fotograferet
af Heidi Maxmiling.
Smykkebilleder af
Iben Kaufmann og
Bendix Copenhagen.

M

åske forbinder du rubiner med
rød og safirer med blå. Og
Madagascar med et kraftigt
krydderi eller en tegnefilm fuld
af talende dyr. Men der er faktisk
mere til både safirer og Mada
gascar. Den store ø ud for Afri
kas østkyst er nemlig hjemsted for nogle
af klodens smukkeste safirer. Og safirer
ne fra Madagascar findes ikke kun i blå
men i alle regnbuens farver – ananasgul,
limegrøn, magenta, orange, cognac og
violet, og de spænder fra bløde pasteller
til intense kulører. Lokalbefolkningen på
Mada
gascar siger, at stenene får deres
farve fra øens himmel. Den dybe blå him
mel om dagen, de gule solopgange om
morgenen og de orange solnedgange i
skumringen.
Og rubiner? Ja, det er blot et andet
navn for røde safirer.
Naturlige farver
Inspireret af de flotte safirer fra Madagas
car har Ben
dix Copenhagen skabt en
smykkeserie med navn efter den afrikan
ske ø, og med Madagascar-safirer i deres
naturlige, ubehandlede farver. De leveres
af det danske firma Wennick-Lefévre,
der har specialiseret sig i na
turlige,
ubehandlede ædelsten og sær
ligt
safirer fra Madagascar.
Christina startede sin egen virk
somhed i 2016, men allerede dengang
havde hun arbejdet som guldsmed i 17
år, og nogle af hendes designs har over
tyve år på bagen. I 2017 åbnede hun
butik på Hundested Havn, hvor hun også
har sit værksted. Her bliver alle designs
og de første modeller lavet af Christina
selv, hvorefter produktionen udføres af
en række andre, dygtige guldsmede.

bendixcopenhagen.com

MADAGASCAR RINGE
Ringe i 18 karat guld med pink, gule og blå
Madagascar-safirer i naturlige, ubehandlede farver
og Akoya og ferskvandskulturperler også i naturlige
farver. Pris 17.000,-

Madagascar-serien omfatter
foreløbigt ringe og øreringe
i Christina Bendix’ stramme,
geometriske design.
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MADAGASCAR ØRERINGE
Grønne Madagascar-safirer
i naturlig, ubehandlet farve
Gule Akoya kulturperler
18 karat guld
Pris 12.000,-
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DÅNEVÆRDIG

Longines
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Det er nu officielt:
Der kommer endnu
en sæson af Bridgerton!
Mens du venter utålmodigt

O
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kan du nyde billedet
på modsatte side :-)
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LONGINES MASTER COLLECTION
Model L2.919.4.78.3, som også ses
på Regé-Jean Pages arm modsatte side.
42 mm stål
L899 automatisk værk med månefase
Silver Barleycorn skive
Safirkrystal
Brun læderrem
Pris 17.650,-

D

åneværdig er et af ordene, Netflix
bruger til at beskrive deres egen
Bridgerton-serie. Og vi skal ikke
sige dem imod. Tværtom bringer vi
her et godt, gammeldags idolbille
de af Regé-Jean Page med det må
ske spinkle grundlag, at The Duke
of Hastings nu er blevet ambassadør for
det schweiziske urbrand Longines.
– Vi kunne ikke være mere stolte af at
byde Regé-Jean velkommen i Lon
ginesfamilien, der også tæller Kate Winslet og
Simon Baker, fortæller de hos Longines,
der giver den britiske skuespiller følgende
ord med på vejen:
– Regé-Jean Page sætter ikke alene en
høj standard for skuespil, karismatisk selv
tillid og moderne fortolkning af klassisk
stil. Han demonstrerer et nyt udtryk for
elegance, der siden 1832 har været ker
nen hos Longines og bliver hyldet med
mærkets evindelige slogan Elegance is an
attitude.
Mens du tygger lidt på dén, kan du så
på stående fod huske, hvilke andre tre
ord, Netflix benytter i deres beskrivelse af
Bridgerton? Naturligvis kan du det. Det er
ganske rigtigt Vittig, Følelsesladet og Ro
mantisk. Og så er serien i øvrigt 16+ og
kategoriseret som noget, der så smukt
hedder Seksuel vold.

AMBASSADØR
Regé-Jean Page er glad for
samarbejdet med Longines:
– Longines laver smukke
ure, og der er noget særligt
ved at få lov til at arbejde
med noget, der bringer mere
skønhed ind i verden, lyder
hans forklaring.
Den populære skuespiller
er i 2021 kommet på Time
Magazines 100 Next liste, der
tæller mænd og kvinder, der
vurderes at sætte fremtidens
standard inden for hver deres
felt. Men kan han genkende
sig selv i Longines’ motto
Elegance is an Attitude?
– Det er et svært spørgsmål
at besvare, fortæller Regé-Jean
med et smil. Jeg tror, jeg har
evnen til elegance. Og jeg kan
lide at måle mig mod en vis
standard for elegance, hvilket
indebærer at have en pæn
mængde selvbevidsthed.
En del af det er at være
generøs og leve på en måde,
der kan være en støtte for
andre mennesker. Ved at
gøre det, kan man bidrage til
at gøre verden lidt bedre.

LONGINES SPIRIT
Model L3.811.1.53.6
42 mm titanium
L888.4 automatisk værk
Pris 22.450,-
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SKYLINE
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Savner du København? Altså det gamle Køben
havn fra dengang, den blev kaldt Byen med de
smukke tårne – før højhuse og byggekraner skød
op overalt? Så kan du få dulmet savnet med den
fine, håndlavede Skyline-ring fra Frolov & Sávova.
Her er både Frue Kirke, Christiansborg, tårnet på
Frelsers Kirke, Rundetårn og Marmorkirken. Og du
kan få tilført egne, ekstra gulddetaljer efter ønske.

Oxyderet sølv
Pris 2.100,-
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LAUGET ÅBNER
FOR HELE LANDET

E

Fint udskårne navne
på op til 9 bogstaver.
Du kan også vælge et
navn og et hjerte.

Ring med to navne
Stål i guld- eller sølvfarve
Pris 450,-

DROP SHIPPING
I disse tider, hvor mange varer efter sigende sidder fast i coronacontainere og, som
de dystre prognoser lyder, ikke når frem til Jul, er det måske et long shot at købe
noget, der kommer helt fra Kina. Du skal måske være opmærksom på, at selvom
hjemmesiden, du handler på, hedder noget så dansk om Emmalouise.dk, så er det
ikke nødvendigvis et dansk firma, der står bag. Og det er heller ikke sikkert, at
produktion eller lager er her i landet, som ellers kunne sikre en hurtig levering.
Emmalouise.dk er til eksempel et hollandsk firma, Kraaicommerce i Rotterdam, men
det betyder ikke, at der så er lager der. For firmaet er et såkaldt dropshipping firma.
Det vil sige en lokal webshop, hvor lageret i virkeligheden befinder sig i Kina hos
firmaet Fulfillman Dropshipping. Så hvornår varerne kommer til Danmark er ikke til
at vide. Men selve smykkeidéen er da god nok og hermed givet videre til inspiration.
Ringene er i stål, og hvis de ligner guld, så er det fordi, stålet har fået en såkaldt
guldfarve. Hvad guldfarven er lavet af oplyses ikke, men dog 100 procent allergi
venlig, forlyder det. Skulle du gå hen og blive utilfreds og vil reklamere, så er siden
med Vilkår og Betingelser på den ellers så danske hjemmeside pludselig på engelsk.
Way to go! :-)

Kjøbenhavns Guldsmedelaug har for
nyligt holdt sin laugssamling nr. 591. Her
blev det besluttet at ændre vedtægterne,
så det fremover er muligt at optage guld
smede og andre kvalificerede kandidater
fra hele Danmark. Indtil nu har det nemlig
kun været dem med et relevant virke øst
for Storebælt, der har kunnet komme i
betragtning.
– Der har tidligere været guldsmede
laug i flere af Danmarks større byer, men
det er, så vidt vides, kun det Københavnske
laug, der endnu er aktivt, fortæller lauget.
Det giver derfor god mening at invitere
fagfæller fra andre dele af landet inden
for i det faglige, festlige og filantropiske
fællesskab, som Kjøbenhavns Guldsmede
laug tilbyder.
Der gælder de samme kriterier for
optagelse som hidtil. Ansøgningsformular
kan du finde på laugets hjemmeside her:
guldsmedelauget.dk

Del bladet – så støtter du
danske firmaer
i smykke- og urbranchen!

Ring til Christian på
22 37 45 82 og hør branchens
bedste annoncepriser.

GULDOGURE
Siden 2005

Se tidligere numre af Guld og Ure samt Design Ure Smykker på guldogure.dk/arkiv

