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H
vis man ikke går til yderligheder, er der 
slet ingen grund til at gå, sang Bamse på 
Lars Lilholts Alting har sin pris. Og hvis man 
ikke lige medregner den ekstreme adfærd, 
der udspiller sig mange steder i verden, 
hvor regimer og enkeltpersoner forfølger 
dem, der prøver at leve deres liv på deres 

egen måde, så bakker jeg helt op om det. For 
eksempel inden for smykker og ure har vi en for-
kærlighed for dem, der tør noget andet, og som 
prøver om græsset kan bære også dér, hvor ingen 
tidligere har gået. I dette nummer er der således 
godt nyt til næsen, der er noget meget specielt til 
at tage på hovedet, der er nyt liv i Mozarts gul-
nede partiturer, og der er gammelt affald der 
genopstår som ædle smykker. Men er der da slet 
ikke noget kongeligt? Jo, naturligvis er der det! Er 
monarkiet ikke også lidt af en ekstremitet? Men 
en god en! I dette nummer dukker der et par 
kongelige anekdoter op, fra dronning Kleopatra til 
vores egen Margrethe. Dem må du gå på opda-
gelse efter, næsten som med en julekalender :-).
Rigtig god fornøjelse, God Jul og på gensyn i 
2023!

Christian Schmidt
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KLIK PÅ ANNONCER

OG LINKS FOR AT GÅ

TIL DE RESPEKTIVE

HJEMMESIDER.

HAVGLAS    |    De kan ligne gamle stykker vingummi, men hvis du finder dem ved havet som dem herover, er der en god chance for, at det er havglas. 
Glas, der har ligget i havet i tyve, fyrre, ja måske i hundrede år og derved har fået den bløde, forvitrede og matte overflade, som er umulig at genskabe 
kunstigt. Havglas er ædelt, specielt og fuldt af historie. Og det bliver til helt unikke og smukke smykker i Thea Melgaards hænder. Se side 20.

sidona.dk

https://jaguarure.dk
http://guldogure.dk
http://www.guldogure.dk
mailto:cs%40guldogure.dk?subject=
mailto:cs%40guldogure.dk?subject=
mailto:cs%40guldogure.dk?subject=
https://www.instagram.com/guld_og_ure/
https://sidona.dk
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NYT FRA OVERKLASSEN*

Eller: Det gyldne smil. 

Eller: Griller i hovedet. 

Denne artikel kunne 

have mange overskrifter. 

Hvad synes du selv, 

der er mest bid i?

J
ohnny Dang hedder den store 
kanon i Texas, der står bag udbre-
delsen af diamantbesatte guldtæn-
der i luksusklassen – såkaldte grills. 
Glem alt om bedstefars bagerste 
kindtand i guld, der jo var sat i 
munden af ren og skær nød, fordi 

den rigtige var faldet ud. Sådan er det slet 
ikke med moderne grills. De erstatter ikke 
din egen sunde og flotte, hollywoodper-
lerække men sættes uden på, så dit smil 
virkeligt lyser op. 
 Johnny Dang véd, hvordan det gøres. 
Han har været igang siden 1998 og er 
selvudnævnt king of bling. Efter sigende 
er der et stort marked for guldbisser 
blandt hiphop-kunstnere og celebritries i 
almindelighed. Men passer tænderne nu 
også i munden? Ja, for du starter med at 
sende et aftryk af dit bid til Johnny, og så 
klarer han resten! 

johnnydangandco.com

TWO TONE HONEYCOMB 
DIAMOND GRILLZ
8 tænder i top og bund
14 kt rød- og hvidguld
Pavésat med vvs diamanter
Pris cirka 180.000,-

VAMPIRE FANGS
At bladre gennem Johnny  
Dangs hjemmeside er en blandet  
fornøjelse – prøv selv. Pludseligt  
dukker der dette knapt så æstetiske  
billede op. Til gengæld er prisen 
ikke helt så skræmmende:  
2 hjørnetænder. 10 kt guld.  
Fås for 1.580,-

Her er Johnny Dang selv med en for  
os, må vi desværre erkende, gansk  
ukendt celebrity til højre.

*) Nyt fra overklassen. Sådan lød det i en gul advarselsstribe på en spiseseddel for Ekstra Bladet i juli 
2021. Samme advarsel kunne vi også bringe her, men hvad nytter det? Du styrter jo nok ud og køber grills 
lige med det samme alligevel ...

Tree of 
Life

Klik og se 
244 modeller

www.stovringdesign.dk

https://johnnydangandco.com/
https://stovringdesign.dk/shop/search-1.html?keyword=livet
https://stovringdesign.dk/shop/search-1.html?keyword=livet
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BEDRE UDSYN ?
Måske tænker du, at denne hovedprydelse ikke er et smykke men snarere  

en hat eller måske ligefrem et par briller. Ikke desto mindre er den skabt af 

smykkedesigner Katarina Zlajic.

K
atarina Zlajic er fra det lille øst-
europæiske land Montenegro. Her 
har hun skabt sig pæn opmærk-
somhed med store, håndlavede 
smykker, der ud over de mere 
al mindelige til finger, hals og øre 
også tæller smykker, der pryder 

andre dele af kroppen. Hendes mest 
bemærkelsesværdige værk er efter vores 
opfattelse denne specielle hovedprydelse, 

der formentlig beskytter en lille smule 
mod solen men ikke så meget mod 

nysgerrige blikke. Bæreren kan 
kigge ud gennem nettet i glug-

gerne, og flere af delene 
kan lynes op med gyldne 
lynlåse.
  Katarina er uddannet 

fra Faculty of Fine Arts på 
Mon tenegros kunstakademi i 

2013, og hendes sigte er, at bringe 
kunst ud i gaderne. 

 – Meningen er, at kunstværket opsø-
ger beskueren, dér hvor vedkommende 
er, snarere end at vente på, at publikum 
tager på museum eller kunstgalleri for at 
se på kunst, fortæller Katarina.
 – På den måde forsøger mine værker 
at ophæve den natur, der traditionelt lig-
ger i kunst. 

Katarina Zlajic

Katarina Zlajic

Sin título-3   1Sin título-3   1 7/7/22   9:577/7/22   9:57

mailto:webkatarinazlajic%40gmail.com?subject=
https://festina.dk
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JULEMARKED

Igen i år er der 

Julemarked i 

Designmuseum 

Danmarks 

smukke have.

F
redag, lørdag og søndag i de to 
første weekender i december afhol-
der Danske Kunsthåndværkere & 
Designere Julemarkedet Værk i 
Design museum Danmarks have på 
Bredgade i København. Her kan du 
opleve en stribe danske kunsthånd-

værkere og designere, møde udøverne og 
høre de historier, vær kerne gem mer på. 

dkod.dk/vaerk/

Blandt de mange udstillere er scenograf 
og designer Karoline Kalsø, hvis smykke-
brand Arabesk er uhøjtidelige og friske 
akrylsmykker, der passer til både hverdag 
og fest. Motiverne er dyr, insekter, stre-
ger, kruseduller ... Udover smykker i akryl, 
arbejder Karoline med design af lamper, 
uroer og illustrationer, særligt visuelle 
universer til animation. 

kalsoe.dk/arabesk

Karoline Kalsø 
BLOMSTERRING
Akryl og nylon
Pris 150,-

Karoline Kalsø 
HALSKÆDE MED FUGLE
Akryl, nylon og polyestersnor

Karoline Kalsø 
VINGERINGE
Bøjet i glasklar, søgrøn  
og skiffergrå akryl

www.opturanordic.com

Velkommen til vores spændende ure- og smykkeverden!
Vi er stolte af, at kunne præsentere Optura Watches & Jewellery anno 2022.  
Samarbejdspartneren der giver dig mulighed til, at forhandle nogle af verdens 
største varemærker indenfor ure og smykker. Vi har et distributionsret for mærker  
i Norge, Sverige, Findland og Danmark. Optura er et familiedrevet selskab, eta-
bleret i 1958, med lidenskab for ure og smykker. Vi har fokus på kvalitet i alle 
led. Varemærkeres kvalitet understøttes af et selskab, hvor alle medarbejderne 
er stolt af sit arbejde og ikke mindst stolte af vores varemærkeportefølje. Vi 
inviterer dig til at tage et kig på vores hjemmeside www.opturanordic.com for 
mere information og præsentation af de forskellige varemærker. Tag gerne kon-
takt, hvis du ønsker mere information om et eller flere af vores varemærker.

Med venlig hilsen
Alle ejere og ansatte i Optura Watches & Jewellery

Jan Skoglund Rasmussen
Distriktschef
Direct tel.: +45 26 84 14 60
E-mail: jan@opturanordic.com

https://dkod.dk/vaerk/
http://www.kalsoe.dk/arabesk
https://www.opturanordic.com/da-dk/
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JEG ER TIL SALG

Seng, hygiejneprodukter og undertøj? 

Du troede måske, at den slags er helt umulige 

at sælge brugt? Nej, siger DBAs årlige rapport, 

Genbrugsindekset. Det er derimod noget helt andet, 

du godt kan glemme at finde en køber til ...

B
rudekjoler, yndige som de er, er 
helt personlige og ofte også syede 
på mål. Dem er der stort set ingen, 
der vil købe brugt. Så gem den, 
glem den eller gå med den. Eller 
hæng den op som pynt, så du kan 
glæde dig over den.

 Denne knusende sandhed åbenbares i 
DBAs årlige rapport, kaldet Genbrugs-
indekset, der tager pulsen på, hvad vi 
danskere kan finde på at købe brugt – i 
stor stil, i nogen grad eller slet ikke.
 De gode argumenter for at købe en 
brudekjole som ny og ikke brugt er deri-
mod sværere at få øje på med nogle at de 
andre småt-sællerter på brugtmarkedet: 
Motorbåde, drivhuse og scootere.
 Hvorfor vil du ikke købe en brugt 
motorbåd? Fordi du har set, hvordan 
motorbådsejere typisk sejler? Og hvad er 
der galt med et brugt drivhus? Nej, vi vil 
have vores eget! Og en brugt scooter? 
Nå, nej – den skræller vi jo bare ... 
 DBA forsøger i Genbrugsindekset at 
give lidt af en forklaring:
 – Store ting kan virke uoverkommelige 
at få sat til salg, og de kan også for 
købere virke uoverskuelige at købe. Hvor-
dan får man for eksempel bakset et driv-
hus hjem i sin egen have?, spørger Julie 
Schoen, DBAs talsperson. Brudekjolen er 
godt nok ikke en stor ting, men det er 
den måske i overført forstand. 
 Dét kan Camila Nielsen fra Ramløse i 
Nordsjælland skrive under på. Hun har i 
årevis haft hele fem brudekjoler til salg på 
DBA, uden at nogen er bidt på. 
 – Men har hun da været gift fem 
gange?, spørger du bestyrtet.
 – Nej, men jeg skulle giftes for cirka 
fem år siden, og jeg faldt for en brude-
kjole i en svensk butik, som var gået kon-
kurs. For at få kjolen, skulle jeg købe alle 
de fem kjoler, de havde tilbage, forklarer 
Camila.
 Hun blev alligevel ikke gift med filej-
sen, og nu har hun fem brudekjoler i 
overskud, til salg på DBA. 
 Men hvad kan du da regne med at få 
penge for? Dét, der ifølge DBA rapporten 
bliver solgt mest af i 2022, er tøj, sko, 
møbler og tilbehør til boligen. Tøj – altså 
på nær brudekjoler :-). 

Brudekjoler har mere til fælles med drivhuse og motorbåde, end du måske tror. 
Foto DBA Guide.

Kilde: DBA Guide

Guldsmedeteknik

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

Kursustitel Kursus 
nr.

Antal 
dage

Dato 

Fatning med stikkel og grabefatninger 48058 5 30. jan. - 3. feb. 2023

Gemmologi, identificering af ædelsten 47642 5 6. feb. - 10. feb. 2023

Guldsmedeteknik, smykkefremstilling, enkle modeller 45317 10 20. feb. - 3. mar. 2023

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 47942 2 12. apr. - 13. apr. 2023

Reparation af smykker 47625 3 2. maj - 4. maj 2023

Fatning med stikkel og grabefatninger 48058 5 22. maj - 26. maj 2023

3D tegning af enkle ædelsmedemodeller 40684 5 19. juni - 23. juni 2023

Gemmologi, identificering af ædelsten 47642 5 4. sept. - 8. sept. 2023

3D tegning af enkle ædelsmedemodeller 40684 5 11. sept. - 15. sept. 2023

Guldsmedeteknik, opbygning og montering 44928 10 18. sept. - 29. sept. 2023

Fatning med stikkel og grabefatninger 48058 5 2. okt. - 6. okt. 2023

Sølvsmedeteknik, gravering 40925 5 9. okt. - 13. okt. 2023

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 47942 2 24. okt. - 25. okt. 2023

Frihåndstegning for guld- og sølvsmede 47304 5 30. okt. - 3. nov. 2023

Smykker, fra idé - færdigt emne 47914 10 6. nov. - 17. nov. 2023

Guldsmedeteknik, smykkefremstilling, enkle modeller 45317 10 20. nov. - 1. dec. 2023

Deltagerbetaling: Kr. 126,- pr. dag.

Fatning med stikkel 
og grabbefatninger

30. jan. - 3. feb. 2023

Kurset giver mulighed 
for at lære forskellige 
fatteteknikker, som fx 
stikkel-, grabbe- eller 
pavefatning. Ud over 
fatteteknikker lærer du 
at opbygge og fore-
tage opmåling, boring, 
justering, forskæring, 
rejsning af kørner og 
udføre repercegrave-
ring på allianceringe. 
Endvidere lærer du at 
fremstille værktøj - de 
nævnte fatningstyper.

Se mere på  
www.eucl.dk

EUCL-Guldsmedeteknik_210x297_Guld-og-ure_nr-4_2022.indd   1EUCL-Guldsmedeteknik_210x297_Guld-og-ure_nr-4_2022.indd   1 11-11-2022   11:26:0511-11-2022   11:26:05

https://guide.dba.dk/
https://www.eucl.dk
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NÆSE FOR GULD

Multikunstner Rorofrose 

har skabt et smukt og 

overraskende harmonisk 

smykke til at bære 

lige midt i ansigtet.

V
i har åbenbart en ting med spe-
cielle ansigtssmykker her i bladet, 
for det er som om, vi hele tiden 
falder over dem. I Guld og Ure nr 
3, 2021 var det tyske MYL Berlin, 
der laver store mundstykker, der 
hænger på underlæben og ser 

godt ud. I Guld og Ure nr 3, 2022 var det 

kreative næsesmykker fra malaysiske 
Joanne T. Og et andet sted her i bladet 
kan du se en komplet hovedprydelse fra 
Katarina Zlajic i Montenegro. 
 Skaberen af smykket her på siden 
kalder sig Rorofrose og stammer fra 
Istanbul, har været en tur forbi New York 
og er nu bosat i London. Hun laver bær-

bar miniaturekunst inden for illustratio-
ner, skulpturer, tatoveringer og smykker. 
I sine værker mikser hun sin interesse for 
det spirituelle, kærligheden til hellenistisk 
kultur og Middel havs landenes kunst med 
en baggrund inden for kemi. 
 
rorofrose.com

Rorofrose

Næsesmykke 
i 14 kt guld

Læs de nævnte artikler på guldogure.dk/arkiv

Ring
500808OB 8 kt: 5.600,-
500808FB 14 kt: 7.600,-

M.0,06 ct. brill. W/si 

Ring 
500908OB 8 kt: 7.400,-

500908FB 14 kt: 10.500,-
M.0,06 ct. brill. W/si

Ring 242708F 
14 kt: 12.200,-

Ring 
182108O 8 kt: 4.450,-
182108F 14 kt: 6.100,-

Armring 
33914O 8 kt: 14.200,-
33914F 14 kt: 19.800,-

Vedhæng 242710F
14 kt: 7.700,-
(uden kæde)

Creol
490613F
14 kt: 4.950,-

Creol
490213F 
14 kt: 5.200,-

Creol
490513F
14 kt: 4.450,-

Vedhæng (uden kæde)
167810O 8 kt: 3.250,- 
167810F 14 kt: 3.950,-

Vedhæng (uden kæde)
243310O 8 kt: 3.300,- 
243310F 14 kt: 4.700,-

Ring 
192708O 8 kt: 6.200,-
192708F 14 kt: 8.900,-

Armring 
23601O 8 kt: 8.900,-

23601F 14 kt: 12.500,-

Øreringe 240313F 
14 kt: 7.700,-

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

Håndlavede Guldsmykker
  fremstillet  ı   Danmark

https://www.rorofrose.com
https://www.guldogure.dk/arkiv.html
https://www.randerssolv.dk
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JEG SER DIG
Alt er bare lidt federe, 

når det er italiensk. 

Tænk blot på mad, 

vin, biler, sprog, tøj 

og opera ...

A
lt er bare lidt federe, når det er 
italiensk. Det er det norske han-
delsfirma Optura Nordic med på, 
og derfor har de taget det italien-
ske smykkebrand Ti Sento med i 
deres sortiment. Heldigvis er nord-
mændene venligt stemt over for os 

danske, så de har også Ti Sento med til 
butikker her hos os.
 Ti Sento er smykker i det, der hedder 
Milano Style. Det vil sige store og med 
statement og stærke farver; lidt ligesom 
når italienerne slår ud med armene og 
gestikulerer, når de taler. Det hele bliver 
bare lidt mere livfuldt, lidt mere sanseligt 
– in somma: Bella!
 Ti Sento blev startet i 2003 af Julian 
Rotstein og Tamara Goldstoff og beteg-
ner sig som guldsmede, der elsker sølv. 
Målet er at arbejde med sølv, som om det 
var guld. At give sølv samme opmærk-
somhed og samme kærlighed, som natur-
ligt gives til guld. Derfor fremstilles Ti 
Sentos smykker af guldsmede, og alle 
sten fattes i hånden. Materialet er ster-
lingsølv, der bliver enten rhodineret eller 
forgyldt med 18 karat rød eller rosa guld. 
Der er ringe, vedhæng, armbånd, ørerin-
ge, halskæder og en række accessories, 
og det hele til over kommelige priser.

Den norske forbindelse
Optura Nordic er et familieejet selskab, 
der blev startet i 1958 med salg af ure og 
smykker i hele Norden. I Norge og Sverige 

Ti Sento

Ti Sento betyder jeg hører dig. 
Med de store, markante smykker 
i tanke, kunne firmaet måske lige 
så godt have heddet Ti Vedo;  
jeg ser dig.

GUD SKABTE 
ITALIEN EFTER 
SKITSER AF 
MICHELANGELO.
Mark Twain
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er det største varemærke Seiko, og blandt 
andre urmærker kan nævnes Pulsar, 
Lorus, Maurice Lacroix, Hugo Boss, 
Tommy Hilfiger og Guess. Af smykker har 
firmaet blandt andet Ti Sento Milano, 
Izabel Camille, Tommy Hilfiger Jewellery 
og Daniel Sword. I Danmark har Optura 
over 100 forhandlere på smykkemærker-
ne Ti Sento, PD Paola, Ania Haie samt 
urene Guess og Maurice Lacroix.
 Og for at det ikke skal være løgn er 
Optura sørme også et italiensk ord. Det 
betyder – ikke optur – men mulighed.

DET ER MØRKT NU I USA,  
SÅ JEG ER GLAD FOR AT VÆRE  
KOMMET HER TIL TROMSØ, 
HVOR DET ENDNU ER LYST. 
AT SE LYSET BETYDER PÅ ENGELSK 
AT FORSTÅ NOGET. JEG TROR,  
DET VILLE VÆRE GODT FOR NOGLE 
AF MINE AMERIKANSKE KOLLEGER 
AT KOMME HER TIL TROMSØ  
OG SE LYSET.

Bill Clinton, under sit besøg i Tromsø, 2007

LIVET ER EN 
KOMBINATION 
AF MAGI 
OG PASTA.
Federico Fellini

Ring
Sterlingsølv med malakit
Pris 2.250,-
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Vedhæng
Sterlingsølv med malakit
Pris 2.250,-

Til slut må vi så komme med en måske lidt 
skuffende indrømmelse: Ti Sento er 
strengt taget ikke italiensk. Firmaet er 
hollandsk med base i Amsterdam. Men 
pyt med det. Som italienerne siger: Si 
deve fare una bella figura – man må tage 
sig godt ud. Og dét er nu alligevel bedst 
på italiensk!  

opturanordic.com

DE, DER KAN  
LIDE AT SYNGE,
VIL ALTID FINDE 
EN SANG.
Norsk ordsprog

HELGSTRAND JEWELLERY 

Smykker fra serien Fiontini i 18kt. guld med TW/VS1 brilliantslebne diamanter. Priser fra 4900,-

Små mesterværker med et klassisk og tidsløst udtryk. Se alle de unikke designs på 
www.helgstrandjewellery.com

Fiontini magasin Guld og ure.indd   1Fiontini magasin Guld og ure.indd   1 28.10.2022   09.4128.10.2022   09.41

https://www.opturanordic.com/da-dk/
https://helgstrandjewellery.com
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HAVFRUE   JUVELER
Når vi tænker på 

smykker fra havet 

er det nok perler og rav, 

der først falder os ind. 

Men der er faktisk en  

tredje slags havets juvel

– et smykkemateriale,  

der ligesom perler og rav  

kun kan blive til i havet  

og over mange år.

V
i ved godt, vi ikke må smide glas 
(og andet affald) i havet. Men på 
en måde er det alligevel heldigt, at 
der er nogen, der har gjort det. I 
hvert fald det med glas. Dels for-
urener glas ikke så meget som 
meget andet affald, fordi det ned-

brydes i havvand, dels kan glasset faktisk 
genbruges, efter det har ligget mange år 
i havet.
 Det er i hvert fald, hvad designer, 
skrædder og modelkonstruktør Thea Mel-
gaard gør, og hun upcycler tilmed mate-
rialet ved at give det det velklingende 
navn Hav glas. De smykker, hun skaber af 
glasset kalder hun Havfrue juveler.

Omvendte diamanter
– Havglas er en slags omvendte diaman-
ter. Diamanter er først skabt af Moder 
Jord og dernæst raffineret af mennesker. 
Havglas derimod er først skabt af men-
nesker og dernæst raffineret af havet, 
fortæller Thea.
 – Havglas starter som glasaffald, der 
er smidt eller skyllet ud i havet. Det tager 
mellem 20 og 40 år for glasset at op nå 
den særlige forvitring og udseende, som 
kun ægte havglas har. Noget glas er helt 
op til 100-200 år om det, og selve glasset 
kan være langt ældre, forklarer Thea.
 Hun har for eksempel fundet smukt 
koboltblåt glas, der sandsynligvis stam-
mer fra antikke vinduer. Glasset finder 

Thea Melgaard

HAVFRUE TÅRER 
CARLSBERG RAV 
STRANDGLAS

Nogle af Thea Melgaards 
andre navne for Havglas.
Glasflasker er i øvrigt det eneste 
af fald, det faktisk er tilladt at smide  
i havet, fortæller hun, netop fordi 
glasset er nedbrydeligt.

HAVFRUERING
Sterlingsølv
Grønt, krystalhvidt og 
babyblåt havglas
Pris 925,-
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hun på de danske kyster og på Bali, hvor 
hun samarbejder med lokale smykke-
håndværkere. På Bali er der havglas i 
andre farver end herhjemme, for eksem-
pel det klare lysegrønne, der stammer fra 
de stedlige Bintang ølflasker. 
 Havglasset bliver indfattet i genbrugt 
sterlingsølv og guldbelagt sølv. Det har 
den oprindelige form, det havde, da det 
blev samlet op på stranden; det er hver-
ken pudset, skåret eller boret. Sølvsmykket 
er nænsomt formet omkring den natur-
lige, havskabte juvel. 

theamelgaard.dk

HAVGLAS ER EN SLAGS 
OMVENDTE DIAMANTER; 
FØRST SKABT AF MENNESKER, 
SIDEN BEARBEJDET AF 
NATUREN.

HAVFRUERING
Sterlingsølv
Gult havglas
Pris 695,-

HAVFRUERING
Sterlingsølv
Havglas
Pris 925,-

ØRERINGE
Forgyldt sølv
Orange havglas
Pris 825,-

VEDHÆNG
Forgyldt sterlingsølv
Koboltblå havglas
Pris 1.395,-

VEDHÆNG
Forgyldt sølv
Grønt havglas
Pris 725,-

Se vores store udvalg af gaveartikler på dacaposilver.se
dacaposilver.se • dc@dacaposilver.se

Smykkeskrin til alle

https://www.theamelgaard.dk
https://www.dacaposilver.se
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BLOMDAHL
Titanium Rainbow øreringe
Ren medicinsk titanium med guldfarvet belægning og farvede krystalsten
Pris 699,-

BYKJAERGAARD
Earth Ring
Forgyldt sølv med chokolade 
måmesten og topaser
Pris 900,-

RANDERS SØLV
Armring i 4 mm guld
14 kt 19.800,-
8 kt 14.200,-

RABINOVICH
Glam Ring
Forgyldt sølv med røgkvarts, blå topas, rosen-
kvarts, turmalin og hvid topas
Pris 1.695,-

24Kalender
24 Julepluk til kalenderen eller under træet

MILAS
Julehjerte
Vedhæng i 18 kt guld
Fra 3.300,- (uden kæde)

NURAN
Bobbles Ring
14 kt guldring med peridot, topas, safir 
og diamanter. Pris 10.000,-
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24Kalender DITTE 
STEPNICKA
Perlering
18 kt guld med 
Tahitiperle
Pris 7.700,-

WANG 
& BUCK
Gold Heart
Vedhæng i 18 kt guld 
på rød silkesnor
Pris 4.500,-

MITOS
Carioca Rio
Sølv eller for-
gyldt ring med 
rosenametyst
Pris 2.400,-

DESIGN 
LETTERS
Stone Drop
Øreringe i forgyldt 
sølv med røde sten
Pris 899,-

BIRGITTE 
MUNCH
Trippelring
Med jumbofatning  
og fancy zirkoner

BLOMDAHL
Titanium Rainbow 
Øreringe
Ren medicinsk titanium 
med guldfarvet 
belægning og farvede 
krystalsten. Pris 549,-

SUSANNE 
FRIIS BJØRNER
Forgyldt armbånd
Pris 385,-

FACON 
FACON
Revage Bracelet
Armbånd i 18 kt 
guld med lås
Pris 31.900,-

SIDONA
Colorique
Armkæde i 18 kt guld med peridot, 
blå topas, ametyst, citrin og granat
Pris 3.700,- FAIRTRAIDE, UNIKKE OG HÅNDLAVEDE 

KERAMIKSMYKKER 
FRA EGET VÆRKSTED I KENYA

www.kazuriscandinavia.dk           +45 60 18 58 24           kazuri@kazuriscandinavia.dk

https://kazuriscandinavia.dk
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24Kalender
RIKKE 
LUNNEMANN
Spurvefulg fra Naturens Juveler
18 kt guld med facetsleben Fijiperle 
og diamant. Pris 15.600,-

SUSANNE 
FRIIS BJØRNER
Forgyldt ring
Pris 750,-

RIKKE MOLGE
Unika Øreringe
Forgyldt sølv med silkebånd
Pris 1.800,-

DESIGN 
LETTERS
Mom Rørering
Forgyldt sølv 
med rhodochrisit
Pris 499,-

MILAS
Krølleringe
Sølvring 800,-
Med guldkugle og 
brillant 1.520,-

ALLAN 
SCHARFF
2CV Guldring
18 kt guld med 
0,1 ct diamant
Fra 4.200,-

BYBIRDIE
Sarah Stones 3
Ring i oxyderet sølv og 
14 kt guld med turmalin, 
akvamarin og peridot
Pris 4.800,-

WANG 
& BUCK
Naked Collection
Ring i 18 kt guld med 
Madagascar safir
Pris 10.600,-

HELGSTRAND JEWELLERY 
Matiné ring 

18kt. guld med 
TW/VS1 brillantslebne 

diamanter.

Unikke, elegante og tidsløse designs skabt med inspiration fra hesteverdenen.
www.helgstrandjewellery.com

Guld og ure annonce nov/dec Matiné.indd   1Guld og ure annonce nov/dec Matiné.indd   1 27.10.2022   14.5827.10.2022   14.58

https://helgstrandjewellery.com
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HAVETS MAGI

Rav forbindes med 

solen, lyset, 

gennemsigtighed, 

evighed og mod.

Og naturligvis med

smukke smykker.

E
fter dramaet om Johnny Depp og 
en vis Amber har lagt sig, tør vi godt 
begynde at tale om rav igen, forhå-
bentligt uden at blive rodet ind i en 
retssag. Anledningen er Torben Støv-
ring, der tilbage i 1992, den 2. marts 
for at være helt præcis, startede fir-

maet TS-Design, der siden blev til Støv ring 
Design. Torben kørte land og rige rundt 
med sølv og forgyldte kæder, og noget af 
det, han hav de rigtig stor succes med helt 
fra starten af, var ravsmykker.

Amber by the sea
– Nu, 30 år senere, er det stadig et hit hos 
kunderne, fortæller Torben. Han valgte 
ellers i 2010 at sælge hele sit sortiment af 
rav; ja selv kufferterne, det blev fremvist i, 
var en del af handlen.
 – Men efter flere og flere forespørg-
sler valgte jeg for fem år siden, til firmaets 
25 års jubilæum, at tage rav ind igen, 
fortæller han.
 – Der har været flere hundrede produ-
center af ravsmykker, som gennem tiden 
har kontaktet mig for at komme ind på 
det danske marked.
 Torben har dog valgt at samarbejde 
kun med et enkelt firma og har samlet 
ravsmykkerne i kollektionen Amber By 
The Sea. Her er alt sølv rhodineret eller 
forgyldt, og der er lagt vægt ikke blot på 
god ravkvalitet men også på designet. 
 Se hele sortiment her: 
 stovringdesign.dk

Støvring Design

HELT ELEKTRISK
Rav bliver elektrisk, hvis du gnider på det. Faktisk stammer ordet elektricitet fra det græske ord for rav: Electron. Det er måske 
denne egenskab, der har været med til at skabe forestillingen om rav som magisk smykke. I både nordiske og græske myter 
fortælles det, at rav er guddommellige væseners tårer, og i gammel kinesisk tradition forestillede man sig, at når en tiger døde, 
blev dens sjæl til rav.

HALSKÆDE
Rhodineret sølv med rav
Kæde 42-45 cm
Pris 895,-

RING
Rhodineret sølv med rav
Str 50-62
Pris 595,-

AMBER BY THE SEA
Solnedgang over Sønderstrand på Rømø. Foto Christian Schmidt

RING
Rhodineret sølv med rav
Str 50-62
Pris 495,-

ØREHÆNGER 
Rhodineret sølv
med rav
Pris 695,-

HALSKÆDE / 
DRØMMEFANGER
Rhodineret sølv med rav
Kæde 42-45 cm
Pris 695,-

https://stovringdesign.dk/shop/amber-by-the-574s1.html
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CITY BLING

Med ny farveglad kollektion 

giver Jaguar Watches damerne 

det eksklusive hybridur.

J
aguar Connected Lady er hybrid 
smart ure i farveglad, analog for-
klædning. Til en nat i byen, til en 
dress-up eller bare til lidt ekstra 
shine i hverdagen kommer den nye 
damekollektion i en række stærke 
kulører på skiven og fra hvid til alle 

regnbuens farver rundt i lynetten.

Det schweiziske urmærke Jaguar Watches 
blev startet af Peter Haas i 1938 og har 
siden produceret en lang række serier til 
damer og herrer, blandt andet Executive 
Diver og Special Edition og tidligere på 
året Valjoux 7750 serien. For nyligt kom 
også Connected hybridure til herrerne, og 
nu er det blevet damernes tur.
 

Connected Lady har blandt andet skridt-
tæller, SMS/opkald, musikstyring, find-
min-telefon funktion og kamera fjernkon-
trol. Serien er i 316L stål og safirglas, 
måler 36,5 og har perlemor- eller farvet 
stålskive afhængigt af modellen. 

jaguarure.dk

Jaguar Watches

CONNECTED LADY
36,5 mm 316L stål
Quartzværk
Safirglas
5 ATM
Priser fra 4.998,-

https://jaguarure.dk
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DET SKREV VI OM    I 2012
2012 – året, hvor verden 

ifølge gammel Maya-tro 

skulle gå under. Det gjorde 

den som bekendt ikke,  

selvom nogen nok vil mene, 

der fortsat arbejdes på det.  

I mellemtiden kaster vi  

traditionen tro, i årets sidste 

nummer, et tilbageblik til det, 

vi skrev om for ti år siden ...

FODBOLDDARLING

Oven på VM i Qatar har du måske helt glemt 
Nicklas Bendtner? Han kunne også engang noget 
med en fodbold. Her i bladet var han med flere 
gange med en ganske flot smykkekollektion i eget 
navn. Firmaet blev senere overtaget af andre.

SØLV ELLER STÅL?
BlicherFuglsang introducerede stærkt nedsatte priser på deres flotte  
sølvsmykker for at komme branchen og butikkerne imøde. En anden mulighed var  
at satse på stål, som var stort i 2012. Herunder piercingengel fra Hard Steel.

KONGELIGE
PERLEHISTORIER
Danmarks svar på Shakespeare-skue-
spilleren Laurence Olivier må ubetinget 
være Ulrich Thomsen (modsatte side). Her 
er han i vanligt halvmut humør i anled-
ning af, at han bærer et par perleman-
chetknapper af Bodil Binner. De var en del 
af udstillingen Perler, Kongelig Pragt, 
Moderne Design på Rosenborg Slot. Ved 
udstillingens åbning deltog naturligvis 
dronning Margrethe. De forskellige 
kunstnere og guldsmede fik lejlighed til at 
fortælle om deres smykker, og da turen 
kom til Ole Lynggaard og hans noget 
store perlering, funderede dronningen, at 
den nok ikke var til at få en handske ud 
over. Det fik Ole til at forsikre dronningen 
om, at man blot kunne bære ringen uden 
på handsken. Hertil undte Margrethe 
ham denne lille kommentar:
 – Min mor gik altid i rette med men-
nesker, der bar deres ringe uden på hand-
skerne!

 >

JUBILÆER

Hvert år har sine jubilæer. I 2012 fyldte 
Julie Sandlau (herover) 10 år, og Støvring 
Design blev hele 20. Gisp, så må firmaet 
være 30 i år! Ak ja. Herunder et billede af 
indehaver Torben, dengang for alle de år 
siden ...
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2012

GAVER TIL 
DRONNINGEN
2012 var også året, hvor Jan Jørgensen 
lavede den specielle hattenål-opsats til 
dron ning Margrethe. En sølvfod holder 
tre svævende globusser med kongerigets 
dele (Danmark, Grønland og Færøerne) 
med en broche som en stor hat øverst. 
Gaven var bestilt af Samvirkende  
Danske Forsvarsbrødre i anledning af 
dronningens 40 år på tronen. Desværre 
var Jans arbejde ikke nævnt i nogle af  
de bøger om dronningens smykker, som 
udkom i foråret 2022 i anledningen af 
50 års regentjubilæet. Der var heller 
ingen omtale af Allan Scharffs ring til 
majestæten, der indeholdt toppen af 
Matterhorn, som Allan havde kappet af 
med sin økse. Heldigvis har du kunne 
læse begge historier i Guld og Ure  
(sidstnævnte er i Guld og Ure 2, 2020). 

Læs de tidligere numre på  
guldogure.dk/arkiv

DENGANG ...

I 2012 var der navne som Bugs n Ants, 
Thomas Sabo, Dyrberg Kern, Stenform, 
Kirsten Dyrum, Lea, von Lotzbeck, Taani 
Linn, Creol, Gitte Søe, Danior, Noon, 
Tofte gaard, Skagen (til venstre) og 
norske Bjørg (til højre). De var hyp-
pigt med i bladet, og de var med på 
smykke- og urmesserne i Danmark. 
Siden er der blevet temmeligt stille 
om de fleste af dem; nogle er luk-
kede, nogle er købt af andre, og 
nogle er bare ikke længere så aktive 
herhjemme.

Nord by Thomsen
Fingerring med 
andehoved

Pale Moon halskæde med 
hestehår fra Bjørg. Som vi skrev i 2012 
kan den nok også bruges som en lille 
praktisk kost til krummer på dugen ...

MED PÅ CHARMS
Christina London gik med på charms-
bølgen med armbånd til ure og en 
masse lækkert vedhæng.

TROLDEBANGLE
Troldekugler havde også gang i 
udviklingen og lancerede et bangle, 
hvor de velkendte kugler fra 
armbåndene kunne genbruges.

blomdahl.com

Det er smykker, du altid gerne vil bære – og så skånsomme mod din hud, at du kan.  
Omsorg, der både kan ses og mærkes.

https://www.guldogure.dk/arkiv.html
https://www.blomdahl.com/da/
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GODT ØJE
Josephine Bergsøe og Janne 
Axelsen nedkom med et nyt brand, 
Bonoculo, der betyder godt øje. 
Smykkerne var flotte sølvvedhæng 
med indbygget lup.

SØLV PÅ EN NY MÅDE
Rabinovich lancerede det nye brand Zöl  
med sigte på det yngre publikum.

KLASSIKER
Obakus designer Christian Mikkelsen  
begik noget, der bør være blevet 
en designklassiker. Flot og rent i 
al sin enkelthed gengiver Leaf Watch
letheden og bevægelsen i et blad
på en stængel. 

VESTERHAVET
Mads Heindorf tog hele sin
smykkekuffert og sin veninde
Bibi Deva Sabbrin med til 
Vesterhavet, hvor hun sad 
model med et smil i de kolde
oktoberbølger.

SIDSTE MAND
Omega udkom med et Speedmaster 
Moonwatch i anledning af, at det i 2012 
var 40 år siden, der sidst spadserede et 
menneske på Månen. Det var, som du nok 
husker, Eugene A. Cernan og til omtalen i 
Guld og Ure havde vi fundet denne gamle 
Omega-annonce fra 1895. Længe før,  
der var tænkt på Apollorejser, var Omega  
tilsyneladende klar til rummet ... 

Victorinox Watches

For 125 år siden opfandt Karl Elsener ikke bare den  
schweiziske hærkniv - han opfandt en holdning. Den dag  

i dag inspirerer denne holdning hvert eneste af  
vores produkter – inklusive vores ure.

Vores ure er lavet i Schweiz og vil inspirere dig til at indse,  
at tid at have det sjovt aldrig er spildt.

Desco von Schulthess Company lancerede sine første urmodeller under navnet 
Maurice Lacroix i 1975. Virksomheden kunne spille videre på sin lange erfaring i 
branchen, da de havde repræsenteret kendte schweiziske urmærker siden 1946. 

Desco havde siden starten i 1889 drevet i silkehandel og var godt bekendt med 
luksusvarer. 

I 1960 købte Maurice Lacroix’ moderselskab en urfabrik i Saignelegier og  
i hjertet af Jura-bjergene blev der bygget ure af høj kvalitet til store mærker.

Takket være viden efter årtier med at bygge ure af høj kvalitet, derved var det kun  
et lille skridt for Desco von Schulthess at skabe sit eget brand - Maurice Lacroix  
blev født.

Velkommen til vores spændende ure- og smykkeverden!

Vi er stolte af, at kunne præsentere Optura Watches & Jewellery og Montis Nordic. Samarbejdspartnere der 
giver dig mulighed til, at forhandle nogle af verdens største varemærker indenfor ure og smykker. Vi har et 
distributionsret for mærker i Norge, Sverige, Findland og Danmark.

Optura er et familiedrevet selskab, etableret i 1958, med lidenskab for ure og smykker.   
Montis Nordic forhandler Victorinox i Danmark, samt Norge, Sverige, Finland og Island. Vi benytter oss av 
service og kundesupport-systemet til Optura, slik at er som kunder vil oppleve topp service. 

Vi har fokus på kvalitet i alle led. Varemærkeres kvalitet understøttes af et selskab, hvor alle medarbejderne 
er stolt af sit arbejde og ikke mindst stolte af vores varemærkeportefølje. Vi inviterer dig til at tage et kig på 
vores hjemmesider www.opturanordic.com og www.montisnordic.com for mere information og præsentation 
af de forskellige varemærker. 

Jeppe Mikkelsen
Salgsagent
Direct tel.: +45 207 44 591
E-mail: jeppe@opturanordic.com

Tag gerne kontakt, hvis du ønsker mere information om et eller 
flere af vores varemærker. 

Guld og Ure nr 3 - Okt 2022 - Maurice Lacroix - Victorinox - 210x297.indd   1Guld og Ure nr 3 - Okt 2022 - Maurice Lacroix - Victorinox - 210x297.indd   1 13.09.2022   09:3813.09.2022   09:38

https://www.opturanordic.com/da-dk/
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DE OVERFLØDIGE HELTE
I 2012 nedkom Sylvester Stallone med den anden af Expendables-filmene, 
hvor et overflødighedshorn af store muskelstjerner endnu engang fik lov at fyre 
begavede replikker af mens de tømmer magasinet. Hør bare: Arnold Schwarzenegger, 
Bruce Willis, Jean-Claude van Damme, Chris Hemsworth, Jason Statham, Dolph 
Lundgren, Chuck Norris, Jet Li foruden Sly selv. 
 Urfirmaet Jacques Lemans troede tilpas meget på projektet til at udsende en  
særlig Expendables urserie med kranier, petroner og den slags, og gav os dermed  
påskuddet til at bringe en stribe billeder af de dejlige mandfolk. Nu er lejligheden  
der sørme igen! 

2012

Her er det Arnold Schwarzenegger, der ser noget utilfreds ud med situationen.
Måske han skulle overveje, hvad Walter Matthau engang sagde til sin ven Jack Lemmon, 
da denne beklagede sig over at være med i en dårlig film: – Get out of it!
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HÅNDEN FULD #2
Hvis du ligesom 

Stinne Holm har 

savnet at dresse up

er der her en 

hel håndfuld guld 

at tage fat på.

I
forrige nummer af Guld og Ure 
bragte vi en håndfuld ringe af Lene 
Hald, hvor hun havde samlet dem alle 
i et flot foto med alle fingre besat. Nu 
er vi faldet over endnu et billede i 
sam me stil. Denne gang er det guld-
smed og designer Stinne Holm, der er 

kvinden bag den gyldne knytnæve på 
mod satte side. Som det godt kan fornem-
mes, finder hun inspiration i by  billedet 
med dets brudstykker af arkitektur som 
skæve vinkler på tage, spir og tårne og de 
former, flader og skyggefelter, der opstår. 
 – Eller jeg kigger ned og ser et stykke 
bortkastet slikpapir, der er foldet på en 
helt specielt måde. Så tager jeg et billede 
af det og tegner videre på det tilbage på 
værkstedet, fortæller Stinne.
 – Jeg møder piger, der elsker at bære 
smykker – hver dag. Jeg møder også ofte 
manden, der elsker at give smykker i 
gaver. Et fællestræk ved alle er, at de ved, 
at smykker har en rigtig stor betydning i 
vores liv.
 Stinnes smykker er lavede i hånden, 
helt fra bunden, og alle har de hendes let 
genkendelige kant. 

stinneholm.com

Stinne Holm er udlært guldsmed med medalje i 2004 og har siden 2010 haft eget studie og butik på Stefansgade på Nørrebro 
i København. For hende er det altid spændende og vigtigt, hvordan smykkerne virker rent visuelt på den, der bærer dem. Derfor 
er det ikke tilfældigt, at hun har taget ringene på i billedet til venstre. Skulle du drømme om at få lavet et helt unikt smykke, er 
Stinne altid klar til at specialfremstille noget, som du er den eneste i verden, der bærer.

Stinne Holm

A HANDFUL OF GOLD  |  Alle ringe i 18 kt guld

Pegefinger: Crown Ring til 3.800,-
Langemand (fra kno): Fanfacet Ring med 0,03 ct TW/VVS til 19.200,-  |  Dot Ring med 0,25 ct TW/VVS til 15.800,-
Dot Ring med 0,40 ct sort rosenslebet diamant til 8.500,-  |  Origami Ring til 3.800,-
Ringfinger (fra kno): PixelRing til 5.250,-  |  Mini FacetRing med 0,015 ct TW/VVS til 3.935,-  |  Thin FacetRing med 0,08 ct TW/VVS til 9.475,-  
Thin FacetRing med 0,015 ct TW/VVS til 7.225,-  |  BeamRing med 9 x 0,01 ct TW/VVS til 9.175,-
Lillefinger: Pinky Facet til 12.960,-
Håndled: Facet Armring til 18.200,-

https://stinneholm.com/
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SMYKKE-REGN

Lidt vildere, 

lidt mere over kanten, 

lidt mere at tale om. 

Sådan er det amerikanske 

smykkebrand Raintree.

S
tore, farverige sten, uventede 
kanter og figurer, altid en eller 
an den kontrastfyldt markering.  
Så  dan er formsproget hos det ame-
rikanske ægtepar Mike Tope og 
Shan non Mahoney, hvis fælles 
smykkefirma hedder Raintree. Med 

deres egne ord skaber de smykker på den 
gammeldags manér, det vil sige smedet i 

hånden fra start til slut, uden brug af tek-
niske hjælpemidler som cad-programme-
ring, støbninger eller store maskiner. 
 Designet kunne lede tankerne hen på 
lysestager fra danske Jesper Packness, 
men her er det fingerringe, det drejer sig 
om. Og om, hvordan klør fem kan peppes 
op med kant og kulør. Der er dog næppe 
plads til ret mange af Raintrees ringe på 

samme hånd, for de fylder både i udtryk 
og i volumen.

Et møde over en ring
Mike har arbejdet med smykker siden han 
var femten år og er uddannet på Ge -
mological Institute of America. Shan non 
knyttede sine egne perlesmykker allerede 
i high school og er uddannet både guld-

Raintree
BASILEA RING
18 kt guld og platin
Diamanter og rubiner
Cirka 22.000,-



316L Stainless steel
In House Movement 
with Balancier 
Sapphire crystal 

J BALANCIER j966_4 210X297+5.pdf   1 11/7/22   13:39
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smed, smykkekunstner og urma-
ger. Hun har arbejdet som sidst-
nævnte i USA og i Schweiz og 
sideløbende fortsat sin produktion 
af egne smykker. I 2011 var de 
begge bosat på St Thomas i det 
Vestindiske Øer; Shan non som 
senior urmager i et servicecenter 
for et luksus urfirma og Mike som 
leder af et stort juvelérbrand med 
over tredive lærlinge. De mødtes 
over designet af en ring, og siden 
har de ikke alene dannet par men 
også lavet smykker sammen. I dag 
bor de i Vermont med deres børn 
Riley og Rockford. Raintree benyt-
ter udelukkende genbrugsmetal 
og etisk ud  vundne ædelsten. 

www.raintreevt.com

SAROVAR RING
14 og 18 kt guld og platin 
Pink turmalin, turkis og safir
Cirka 42.000,-

FIUME RING
14 og 18 kt guld og safirer
Cirka 22.000,-

ODIN RING
14 og 18 kt guld og platin 
Månesten, chrysopat, safirer  
og diamanter
Cirka 20.000,-

https://jaguarure.dk
https://www.raintreevt.com
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1001 NAT
Halvmånelandenes  

kulturer og mystik har 

inspireret til Carrés  

farverige og bohéme-

agtige efterårs kollektion, 

der bærer navnet Pasha 

efter den osmanniske  

         herskertitel.

Carré

D
et er en glad smeltedigel – eller 
måske bedre beskrevet som en liv-
lig, myldrende bazar – af kulturer, 
indtryk og elementer, der er bag-
grunden for Carrés nye kollektion. 
Navnet Pasha er taget fra den 
højeste militære og civile embedsti-

tel i det osmanniske rige, som strakte sig 
over det nuværende Tyrkiet fra 1299 til 
1922. Mylderet af farverige ædelsten i 

overdådige klaser er som taget ud af 
1001 Nats Eventyr fra 800-tallet. Og som 
personificeret muse for kollektionen 
peger Carré på dronning Kleopatra af 
Egypten, der levede fra 51 til 30 før vores 
tidsregning. Længe før, der var tænkt på 
hverken Mohammed, Osman den 1. eller 
Scheherazade. Forklaringen på Kleo patra 
kommer måske her:
 – Eksklusive dråbe- og kvastformer 

Ifølge Carré kunne dette være Kleopatra i et tænksomt hjørne. Måske overvejer hun, hvem der er det bedste parti: 
Feltherren Marcus Antonius eller Octavian, den senere Kejser Augustus.

Forgyldte øreringe
Turkis, rutilkvarts, agat
Pris/par 2.600,-

Ringe
Forgyldt sterlingsølv
Bred ring med signaturflet 1.100,-
Med gylden rutilkvarts 790,-
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kombineret med opsigtsvækkende farve-
sammensætninger af guld, grøn og 
le vende turkis gør Pasha til en kollektion, 
der er en dronning værdig, lyder det såle-
des i fir maets præsentation.
 Nyt element i kollektionen er et flettet 
signaturbånd, som ses i blandt andet rin-
gene her på siden. Dertil kommer en 

overflod af farvede ædelsten; gylden rutil-
kvarts, turkis, agat, røgkvarts, granat og 
labradorit dekorerer ringe, kæder, slip-on 
armbånd og øreringe. Som det hedder i 
fortælling nr 155 i 1001 Nats Eventyr:
 – Så smukke og usædvanlige hændel-
ser, at ingen nogensinde før har hørt 
noget lignende!

carre.dk

Øreringe
Forgyldt sterlingsølv
Agat og turkis 
Pris/par 990,-

Øreringe
Forgyldt sterlingsølv
Røgkvarts og labradorit
Pris 990,-

Ring
Forgyldt sterlingsølv
Facetslebet røgkvarts
Cabochon gylden rutilkvarts
Pris 890,-

Øreringe
Forgyldt sterlingsølv
Røgkvarts og dråbeformet agat
Pris/par 1.400,-

Hoops
Forgyldt sterlingsølv
1 cm pris 750,-

Charm med røgkvarts
Pris 490,-

Charm
Forgyldt sterlingsølv
Cabochonslebet turkis
Pris 490,-

https://carre.dk
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Kleopatra var strengt taget ikke egypter, men medlem af det makedonske Ptolemaios-dynasti, der var en af parterne, der delte 
Alexander den Stores rige efter dennes død i 323 fvt. Sådan hér har hun nok set på Julius Cæsar for at få ham til at hjælpe sig 
med at overtage magten fra sin mindreårige bror, Ptolemaios 13.

www.rios1931.dk +45 71 74 75 64 info@rios1931.dk

HÅNDLAVEDE URREMME
AF HØJ KVALITET

Vores håndlavede urremme er lavet i den højeste kvalitet,
og vi udvælger kun læder fra øverste hylde. Ved at vælge en

af vores urremme får du den højeste kvalitet, ægthed og
lang levetid.

FORHANDLER?
Det unikke vi kan tilbyde, er høj kvalitet i forhold til prisen. I

har mulighed for at bestille gennem vores onlineportal, hvor
vi har et kernesortiment på mere end 220 varenumre, der

kan sendes indefor 1-2 hverdage.

Kontakt os på info@rios1931.dk hvis du vil modtage et
katalog og priser.

https://rios1931.com
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I sidste nummer bragte vi en 

række danske smykker med  

afsæt i Karens Blixens fortællinger. 

Engelske Jeremy May tager den 

litterære inspiration et skridt videre 

med smykker, der helt bogstaveligt 

er lavet af bøger.

LITTERÆRE SMYKKER

SHELLEY
Fingerring
Lavet af bogen
Shelley's Poetical 
Works

KAFKA
Armring
Lavet af  
The Complete 
Works of  
Franz Kafka

MOZART
Armring
Lavet af partiturer 
fra The Operas 
of Mozart

DEN LILLE PRINS
Fingerring
Lavet af Le Petit 
Prince af Antoine 
de Saint-Exupéry

M
ozarts kolleratur-arier, Shelleys 
romantiske digte eller Kafkas 
samlede værker lige ved finger-
spidserne. Hvem kunne ikke 
tæn ke sig det? Det kan du få, 
helt bogstaveligt, med Jeremy 
Mays papirsmykker. De er nemlig 

skabt af hundredvis af sider fra trykte 
bøger, som Jeremy skærer ud, én side af 
gangen, laminerer, samler og former til 
ringe, halskæder, brocher, øreringe, arm-
ringe, vedhæng og skulpturer. Han bru-
ger hverken lim eller resin men sin egen 
hemmelige teknik, som han ikke afslører. 
Når smykkerne er færdige, bliver de lake-
rede, så farverne stråler, og smykkerne 
bliver modstandsdygtige over for vand.

– Hvert smykke er direkte inspireret af 
den bog, det er lavet af, fortæller Jeremy, 
der finder bøgerne på markeder og i an -
tik  variater overalt på sin vej.
 – Brugte bøger indeholder et vidun-
derligt lag af historie ved siden af det 
skrevne ord. Dét, at man kan se, hvordan 
folk har læst bogen, hvor de er stoppet 
op, og hvor de har foldet en side. 
 Desuden er Jeremy glad for tanken 
om, at hans smykker er genbrug:
 – Brugte bøger er overraskende billige, 
også selvom de kan være meget smukke. 
Gamle bøger, der ikke længere bliver 
læst, bliver til nye smykker! 

littlefly.co.uk
 

Jeremy May er englænder, 
bor i London og er oprindeligt 
landskabsarkitekt. Sin første  
papirring skabte han i 2007. 
Hvert smykke tager tre til fem  
uger at fremstille, og priserne  
ligger mellem 7.000,- og 15.000,-

https://littlefly.co.uk
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Se tidligere numre af Guld og Ure samt Design Ure Smykker på guldogure.dk/arkiv

Ring til Christian på

22 37 45 82 og hør branchens 

bedste annoncepriser.
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