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Set med branchens egne øjne bør svaret selvfølgelig være, at det gør man i guld- og sølv-

er det nogen god idé at gå på kompromis med kvalitetsni-

smedeforretninger samt hos urmagere. Men det ved vi godt, er en sandhed med store

veauet, da det netop er det, der som tidligere nævnt er med

modifikationer.

til at udviske grænserne for, hvad der er en rigtig faghandel.
Man tjener jo generelt også flere penge på at sælge kvali-

I dag er smykke- og urmarkedet en ligning med temmelig mange ubekendte. Selvom vi

tetsvarer til en pris, der afspejler produktets design-, mate-

mener at kende de fleste faktorer, som spiller ind på salget af smykker og ure, så er der

riale- og håndværksmæssige standard og kvalitet. Som regel

en ubekendt dimension, som vi har svært ved at tildele en konkret størrelse, så man kan

er der også en rigtig god historie bag de originale kvalitets-

udregne et facit.

produkter og brands.

Hvor køber man smykker og ure?

Branchetræf 2022
En god mulighed for at få ny faglig inspiration og nyttige inputs om hvordan branchens fremtid vil forme sig, samt at få
en uformel snak med gode kolleger og visionære leverandø-

Men lad lige den dimension hvile en stund endnu. Det vi ved selvsyn kan konstatere er,

rer, er på Danske guldsmede og urmageres Branchetræf

at smykker og ure i dag sælges mange andre steder end i den faghandel, der nærmest

2022, som finder sted nu her 12. – 13. marts i Messe C i

havde monopol på det for blot 25 år siden. Der sælges smykker og ure i tøj- og mode-

Fredericia. I kan læse mere herom på branchens hjemmeside:

branchen, livsstilsforretninger, brugskunstbutikker, forretninger med parfume og personlig-

www.guldsmed.dk

pleje-produkter, supermarkeder, convenience stores, tankstationer, museumsbutikker og ja,
sågar byggemarkeder samt selvfølgelig på nettet. Og netsalget af smykker og ure er i sig

Vi på Design·Ure·Smykker følger både branchens udvikling på

selv en blandet størrelse, da der både er store multinationale e-handelsvirksomheder, in-

tæt hold og prøver også at have fingeren på pulsen, når det

ternationale-, regionsbaserede- og nationale webshops -og sidstnævnte kan så yderligere

gælder de trends, der tegner sig inden for de forskellige pro-

være rene webshops eller webshops knyttet til en bestemt detailforretning eller butikskæde.

duktkategorier. Har du brug for at høre vores mening om

*Charms medfølger ikke.

noget branchefagligt eller har en god brancherelevant hiNogen vil sikkert mene, at man først og fremmest er nødt til først at definere, hvad smyk-

storie du gerne vil dele, er du altid velkommen til at kontakte

ker og ure er for i faghandlen er der en klar grænse for, hvad der kvalitets- og hånd-

os på: redaktion@d-u-s.dk

værksmæssigt overhovedet kvalificerer sig til at kunne betragtes som smykker og ure.
Selvom visse dele af faghandelen desværre selv er begyndt at udviske grænserne. Det

Ha’ nu et rigtig godt forår!

vender vi lige tilbage til om lidt!
Først skal vi lige kigge på den førnævnte ubekendte dimension, som naturligvis er forbrugerne, dem I kalder kunder, når de vælger at købe deres smykker eller ure i jeres butik
eller på jeres webshop, hvis I har en sådan. For det er jo dem, der i sidste evne sidder
med ”magten”. Magten til i princippet selv at beslutte, hvad de vil købe og hvor de vil

Henrik Bjørkman

købe det.

Redaktør

Det giver jer hele to tilgange til at påvirke forbrugernes beslutninger, så de både bliver
afklaret i valget af hvilken vare de vil købe - og hvor de skal gøre det, nemlig i jeres
butik. Men det kræver, at I gør op med jer selv om I vil holde fanen højt og både profilere
og positionere jer som rendyrket faghandel - eller om I hellere vil tage kampen op mod
den ovenfor nævnte hær af konkurrerende virksomheder, som for fleres vedkommende tilmed handler med nogle af de samme produkter, som I gør.

BYT TIL
NYT
Byt dit gamle armbånd
- uanset mærke og stand til et nyt CHRISTINA armbånd.

Det nytter nemlig ikke at tro, at man bare ved at indkøbe de samme billige varer som
sælges i butikker, der ikke hører til faghandelen, kan overleve på længere sigt. Ej heller

KUN 299,- / SPAR 300,Se alle de 昀ne læderarmbånd i 昀otte farver.
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CHRISTINA JEWELRY

CHRISTINA JEWELRY AND WATCHES

SØLV

249,FORGYLDT

299,Det svenske smykkefirma Blomdahl, der er nærmest verdenskendt
for sine hud- og allergivenlige smykker lancerer nu en helt ny smykkekollektion bestående af yndefulde ankelkæder i et smukt og tidløst
design.
Et tidløst design følger som bekendt med skiftende trends og kan
derfor bæres i kombination med andre smykker og accessories.
Blomdahls smykker er nemlig lavet, så de passer til din personlighed og der findes stilrene, moderne smykker til både hverdag og
fest.
Det giver dine smykker et længere liv, og du kan være sikker på,

Classic læderarmbånd
med charm 495,-

at de holder længe til at at blive båret og elsket som favoritsmykker.

Ankelkæder du trygt kan anbefale dine kunder...
Smykker givet med omtanke
Når dine kunder vælger smykker fra Blomdahl udviser de virkelig
omtanke og hensynsfuldhed. Ikke alene over for sig selv, eller andre
de måtte købe smykket til - men også i forhold til en
mere bæredygtig fremtid. Hos Blomdahl
synes de nemlig, at alle skal kunne
føle sig smukke hver dag - uden at
behøve være bekymrede for huden og helsen.
Derfor går Blomdahl nok lidt længere end de
fleste og går ekstra meget op i detaljer, der

Slim eller sølvarmbånd
med charm 495,-

Påske

gør en stor forskel. Fra materialer, der er venlige mod huden, til en bæredygtig fremstilling af
kvalitetsprodukter, der holder til det liv, du ønsker at
leve.

NEW
CHARM
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CHRISTINA JEWELRY AND WATCHES

www.bykjaergaard.dk

EN DRONNINGS SMYKKESKRIN

- 50 år på tronen fortalt i smykker
I 2022 markerer Kongernes Samling Hendes Majestæt
Dronningens 50-års regeringsjubilæum med særudstillingen
”EN DRONNINGS SMYKKESKRIN - 50 år på tronen fortalt i
smykker”.

Udstillingen vises på Amalienborg-museet i

Christian VIII’s Palæ på Amalienborg og kan opleves fra
14. januar til 23. oktober 2022.
Dronningen råder over en meget stor smykkesamling, som
Dronningen benytter meget bevidst og aktivt – og med omhu
og omtanke. For Majestæten er smykker nemlig ikke bare

Hesteskobrochen
Eksempelvis udstilles den broche, som Dronningen bar, da
tronskiftet blev proklameret på balkonen på Christiansborg Slot
15. januar 1972 dagen efter Frederik 9.s død. Brochen, der har form
som en hestesko, havde Prinsesse Margrethe fået af sin far
Frederik 9. i 1953, efter underskrivelsen af den Grundlov,
som gjorde hende til tronfølger.

smykker. De er symboler og bærere af minder, venskaber,
kontinuitet, af livet som Danmarks regent gennem 50 år og
50 års Danmarkshistorie.
Udstillingen præsenterer for første gang nogensinde over 200
kendte og mindre kendte smykker fra Dronningens smykkesamling. Hvert smykke i udstillingen er bærer af en historie
og refererer til en eller flere private eller officielle begivenheder i Dronningens 50-årige regeringsperiode.
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Margueritbrochen

Den tredobbelte perlekæde fra Prins Henrik

Et andet ikonisk smykke er Margueritbrochen, som Dronning

Prins Henrik forærede sin hustru mange smukke gaver. Ofte

Ingrid forærede Dronningen på hendes 60-års fødselsdag i

smykker udført af danske guldsmede eller hjembragt fra ud-

2000. Dronning Ingrid havde fået brochen til sit

landsrejser. Et flot eksempel er den gave, som Dronningen

bryllup i 1935 fra sin fader, den senere

fik i forbindelse med parrets sølvbryllup i 1992. Her havde

svenske

konge

Gustaf

6.

Adolf.

Brochen blev af Dronning Ingrid
udlånt til tronfølgeren Prinsesse

den danske guldsmed Torben Hardenberg på bestilling af
Prinsen udført en smuk og symbolladet tredobbelt perlekæde med rubiner og små guldfigurer.

Margrethes bryllup med Prins
Henrik i 1967. Brochens mange

Perlepoiretsættet

diamanter stammer fra Dronning

Dronningen råder over en stor samling af ældre

Ingrids mor, den svenske kron-

smykker, der er nedarvet i familien. De er sikret i en

prinsesse Margareta, der allerede
i 1920 var død kun 38 år gammel.
Margareta blev kaldt ”Daisy”, som er

fond

fra

1910:

Det

Danske

Kongehus’

Løsøre-

fideikommis. Et af smykkerne, der tilhører fonden, og som
Dronningen er den eneste har råde- og brugsret over, er

det engelske ord for marguerit, og både

perlepoiresættet, som bæres ved store officielle begivenheder.

navn og kælenavn gik videre til barnebarnet.

Smykkesættet, der kan betragtes som Dronningens signatur-

Et smykke, som Dronningen i dag bærer ved helt særlige

smykke, kom til Danmark med den svensk-norske prinsesse

familiebegivenheder, senest ved Prins Christians konfirmation

Lovisa, der i 1869 blev gift med Kronprins Frederik (8). Det

i Fredensborg Slotskirke 15. maj 2021.

er et imponerende sæt bestående af et diadem, halskæde,
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ørenringe og to brocher. Navnet kommer af de store

med besøg rundt i landet, fødselsdage og jubilæer.

pæreformerede perlerSættet er ikke skabt som en hel-

Smykkerne er moderne, personlige, har en lokal for-

hed, men betragtes i dag som et. Halskæden var fx

tælling og er ofte skabt af lokale kunstnere.

en gave til Lovisa i forbindelse med brylluppet med
Kronprins Frederik. Sættet er nok det mest anvendte

Dronningen fortæller selv om smykkerne

af de mange smykkesæt, som er til rådighed for Dron-

Som en helt særlig oplevelse i udstillingen har Dron-

ningen. Det bliver ofte båret i udlandet, hvor kronju-

ningen selv indvilliget i at lægge stemme til den

velerne ikke kan medbringes. Bl.a. til den svenske

audioguide, som de besøgende får udleveret. Med

kronprinsesse Victorias bryllup 2010.

audioguiden i hånden kan man derfor undervejs i udstillingen høre Dronningen selv fortælle

om

udvalgte

smykker

og

begivenheder.

Kurator for udstillingen,
museumsdirektør for
Kongernes Samling
Thomas C. Thulstrup udtaler:
”Dronningens

50-års

regerings-

jubilæum er en historisk begivenhed,
som vi på Kongernes Samling har
ønsket at markere med en udstilling,
som stiller skarpt på en - for mange
måske ukendt - måde, hvormed
Dronningen

også

kommunikerer.

Smykker er for Dronningen ikke kun
et dekorativt element, der skal passe
en given kjole eller dragt. Som for
os alle er også Dronningens smykker
bærere af erindringer, minder, handlinger, venskaber og kontinuitet. Når et smykke bæres,
refererer det til netop en sådan erindring. Der er med

Plastiksmykket fra Matas

andre ord intet tilfældigt over de valg af smykker,

Ikke alle smykker i udstillingen er med store perler,

Dronningen bærer til en given anledning.

rubiner, diamanter, safirer og andre ædelstene. Dronningen har mange smykker, som bæres på grund af

Smykkerne taler deres eget sprog. Og det er dette

deres farve. De er ofte indkøbt af Dronningen selv på

sprog, vi har ønsket at dykke ned i med udstillingen

en rejse eller et ophold - fx i forbindelse med sommerferien i Gråsten, hvor Dronningen
i en Matas-butik faldt over et par
store dybblå ørenringe i plastik.
Og de er også med i udstillingen.
I udstillingen kan man desuden se
mange af de smykkegaver, som
Dronningen

har

organisationer,

modtaget

fra

institutioner

og

kommuner. Det sker i forbindelse
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”EN DRONNINGS
SMYKKESKRIN”.
En udstilling, som det er en stor ære
for Kongernes Samling at få lov til
at udstille, ikke mindst fordi det er
smykker, som alle er i jævnlig brug.”
1115+.42 05*,777774 -)72 &"3/#+.42 05*,7777703-3!/)7667667(%7'$

SÅ ER DEN HER ENDELIG!
En helt ny urserie er netop landet på Dana Ure’s
lager i Horsens. Det er det populære dykkerur
”Executive Diver”, der nu kommer i en rigtig
”unisex” udgave i 40 mm.
Direktør Joakim Hyldtoft fra Dana Ure fortæller:
”Efterspørgslen på et klassisk dykkerur i mellemstørrelsen har været enorm. Så vi er glade for nu
at kunne tilbyde en hel serie af de populære
Jaguar dykkerure i netop den størrelse og med
præcis de samme features som de større herremodeller.
Vi oplevede faktisk, at flere og flere kvinder
begyndte at gå med de lækre og sporty herreure
og det er bl.a. en af de målgrupper, vi gerne vil
tilgodese med den nye 40 mm unisex model af
Executive Diver uret. Men der er også mange
mænd, der vil blive glade for 40 mm modellen,
der fås i hele 11 farvevarianter, der er fremstillet
i 316L Stainless Steel og for guldmodellerne
vedkommende efterfølgende forgyldt. Urene er
vandtæt

til

20

ATM,

har

dykkerkrans

og

skruekrone - det er virkelig robuste ure.”
Executive Diver serien i ”unisex” størrelse - 40mm.
Priser fra 3.498,-
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Klassikere

i et mere moderne snit
Konfirmationerne er lige på trapperne. Og i år
kan de fleste forhåbentligt holdes i foråret
som de plejer. Til gengæld behøver de klassiske konfirmationsgaver ikke bare at være som
de plejer
Hos Anmico Agenturer finder man nemlig et
stort udvalg af Arne Nordlie smykker til konfirmanderne i flotte opdaterede designs. Både
til pigerne og drengene. Kors er jo altid populært, men derudover er ”Livets Træ” og ”Tro
håb og kærlighed” også helt sikre hit hos de
unge.
Til drengene findes også flotte ringe og vedhæng i både sølv og guld - bl.a. et rustikt
kompas, som jo rummer så meget spændende
symbolik, en gavegiver kan spinde en god historie på.
De her viste Arne Nordlie smykker ligger til
vejledende udsalgspriser fra kr. 349,00

16 - DesignUreSmykker

Ancient
Selvom ordet i al sin enkelhed bare betyder gammelt og for de fleste nok for-

bindes med noget, der har med oldtiden at gøre, så dækker det også over
perioder i vores historie, hvor der blev skabt unikke former og visuelle udtryk,
der har vist sig at være tidløse.
De har således også været inspirationen for
smykkedesigner og -producent Nadia Kjærgaard
fra firmaet ByKjærgaard, der har skabt en hel ny
smykke-

kollektion, som hun netop har valgt at

kalde Ancient. Kollektionens forskellige designs er
da også tydeligt inspireret af oldtidens arkitektur,
hvor buer, søjler, vinduer, porte, ornamenteringer
samt væg- og loftsdekorationer kan ses både på
smykkernes former og farver.
I Ancient kollektionen finder man bl.a. en stor
variation af øreringe, hoops, halskæder med
vedhæng, armbånd, armringe og ringe - alle fremstillet af uddannede guldsmede
i ædle metaller og dekoreret med glansfulde ædelsten i flere farver og forskellige
slibninger samt smukke ferskvandsperler.
De vejledende udsalgspriser ligger fra kr. 550 og op til kr. 2.500.
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Sølv vedhæng
incl. kæde.
Kr. 279,-

Sølv vedhæng
incl. kæde.
Kr. 279,Guld vedhæng
incl. kæde.
Kr. 675,-

Sølv vedhæng incl. kæde.
Hvid / lyserød emalje.
Kr. 365,-

Ørepynt lyserød emalje.
Kr. 345,-

Sølv vedhæng incl. kæde.
Lyseblå emalje.
Kr. 365,ID-armbånd med hvid emalje.
Kr. 465,-

MIn Første Diamant 0,03 ct.
Guld vedhæng incl. kæde.
Kr. 1.125,-

Guld
Sølv forgyldt
vedhæng incl. kæde.
Kr. 379,-

Sølv forgyldt
vedhæng incl. kæde.
Kr. 379,-

Guld ørestikk.
Kr. 1.795,-

Sølv forgyldt
vedhæng incl. kæde.
Kr. 379,-

Sølv
Forgyldte / rhod. kreoler i sølv.
3,5 mm bredde. 15-40 mm.
Fra 259,-

Guld vedhæng
incl. kæde.
Kr. 1.275,-

Forgyldte / rhod. kreoler i sølv.
2,0 mm bredde. 15-40 mm.
Fra 229,Guld øreheng.
Kr. 1.995,-

Michael Frederiksen | 40 21 78 88 | michael@anmico.dk

Louise Holm Munch | 60 14 01 33 | louise@anmico.dk

Det uddybede Janne så efterfølgende: ”Vi er selvfølgelig
glade for at verden snart er ovre en stor krise og at vi
på bagsiden af denne er kommet godt igennem den.
Vores kunder har støttet os, troet på os og været glade
for vores design. vi har derfor kunne ansætte i stedet for
at afskedige. Vi er en virksomhed som har meget kontakt
med vores kunder, så vi lytter på deres ønsker og går

På redaktionen fik vi os tidligere på måneden

langt for at hjælpe dem. Sådan arbejder vi nemlig også

en hyggelig snak med Janne Lisberg Fisker,

selv på kontoret og sælgerne imellem. Hos os tror vi på,

der er stifter, ejer og leder af smykkefirmaet

at kommunikation og det at hjælpe hinanden og vores

Aqua Dulce i Vadum, som ligger i det nord-

kunder giver en stor glæde og en følelse af at høre til,

jyske. Hun fortalte os, at foråret hos Aqua

blive set og hørt.

Dulce især handler om glæde.

Her bærer glæden igennem...
I den nye kollektion, vi præsenterer her til foråret, er der
en masse lækre styles med ferskvandsperler, både
barokke og glatte. Vi kan mærke, at der er kæmpe efterspørgsel efter perler, selvom det faktisk har været en del
af vores kollektion igennem de sidste par år. Vi elsker
selv de fine overflader som perlerne har og deres forskellige udtryk.
En anden stærk kollektion, vi kommer med, er vores mila
serie. Vi kalder den mila serien fordi mila på italiensk
betyder mirakel. Denne kollektion er uden sten, men til
gengæld er overfladerne skønne, ruflede og uens.
Så har vi også udviklet en helt ny serie af æsker. Vi har
valgt, at de skal have mælkebøtter (eller frøene) i guldprint. Den er jo egentlig en udskældt plante, som mange
haveejere hader, fordi den spreder sig og slår rødder
over alt. Men vi synes den er smuk og den har også en
dejlig symbolsk betydning, nemlig at Mælkebøtten er et
symbol på håb, kærlighed og lykke. Dens gule blade
repræsenterer at solskinnet på alle de gode gerninger i
dit liv. Plantens sorte frø siges at bære ønsket om velstand og nye tider med sig, når de flyver op mod himlen.
Det synes vi passer perfekt til sådan som verden er her i
2022.” Fastslog Janne afslutningsvis.
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En spændende historie fra virkelighedens verden
Vores fokus er på
ordentlighed og
tilfredse forhandlere

En lærerig proces
”Men det har også været lidt af en øjenåbner for Kristian B. Knudsen,
han uddyber det således: ”Da vi overtog Orlo kunne vi glæde os
over mange positive elementer. I særdeleshed den historie der ligger
til baggrund, som er en af de ting, der adskiller os fra mængden.
Orlo og vores ure er skabt med inspiration fra fortiden og hylder
dansk designhistorie og minder os på den måde om at værne om

Orlo Watches er baseret i

tiden.

København og blev stiftet i 2016 med en drøm

Navnet Orlo er afledt af to ord. Det franske ord for urmageri -

om at skabe et nyt, dansk ur-brand, med

horlogerie - samt det oldnordiske ord for skæbne - orlog. Og der-

internationale ambitioner - og
med kunderne i fokus

med fortæller vores navn også en historie, der forpligter. At vi er
et dansk firma, der er stolte af vores nordiske baggrund og vores
historie, og at vi står 100% bag vores ure, der er fremstillet med
kvalitet og urmagerkunstens sans for detaljen.

Desværre måtte firmaet bag Orlo Watches
lukke igen allerede i slutningen af 2018,
men blev senere hen samlet op af en række
målbevidste investorer.
En af dem, Kristian B. Knudsen,
har stået i spidsen for Orlo siden 2019,
hvor han overtog Orlo sammen med to andre
partnere.
Han fortæller: ”Jeg glæder mig dagligt over
at gøre det bedste for at hjælpe vores
forhandlere og jeg er glad for at kunne
føre brandet videre og
holde fast i ambitionerne.”

Vores danske forfædre, vikingerne, troede på skæbnen, eller orlog,
som de kaldte den, og at ens skæbne var forudbestemt. De troede
dog også på, at de kunne kæmpe imod og påvirke deres skæbne
igennem deres handlinger. Og alt imens at de færreste den dag
i dag tror at livet er forudbestemt, så er det kernen i moderne
motivationsteori, at vores handlinger i dag kan påvirke hvem vi er
i morgen – at vi selv kan påvirke vores fremtid. Den tro deler vi,
og det er det som Orlo står for – at vi hver især kan kæmpe og
gøre en forskel for os selv og for andre.
Ud over historien, så havde vi også glæden af at overtage fire
flotte kollektioner, der bragte noget nyt til et ellers lidt konservativt
urmarked, hvor mange ure ligner hinanden til forveksling.
Vi kunne se at pressen havde dækket lanceringen både bredt og
positivt, og vi kunne også se tilbage på et stort antal af forhandlere der havde taget Orlo ind i butikkerne, og havde set kollektionerne som et frisk pust. Så langt, så godt.
Hvad vi desværre ikke kunne se i forbindelse med overtagelsen
var, at firmaets nedlukning også havde skabt en uheldig situation
for de mange forhandlere, som havde taget Orlo Watches ind i
første omgang, hvilket vi selvfølgelig var kede af at konstatere.
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Fortsættes næste side
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De tidligere ejere løb ganske simpelt tør for penge – og det

Vi gør det, fordi det er det rigtige at gøre. Vi kan se, at det

er jo en ærlig sag. Det er meget forståeligt, at de tidligere

vi gør, det virker, og vi kan konstatere via den feedback vi

ejere havde mere end rigeligt at gøre med at forsøge at

får blandet andet på Trustpilot, at vores kunder er rigtig

redde deres hjertebarn. Men desværre så medførte det, at

glade både for produkterne og for den service vi yder ikke

de mange trofaste forhandlere var blevet ladet lidt i stikken

mindst.

i den svære periode. De var ikke blevet informeret om hvad
der var ved at ske, og samtidigt ikke havde noget sted at

Vi har skabt Orlo på et løfte til os selv og til vores omver-

henvende sig, når de havde brug for service eller stod med

den . . .

spørgsmål omkring urene. Det var selvfølgelig ikke i orden.

- Orlo er mere end blot endnu et ur-brand – vi skal tage
socialt ansvar og gøre en forskel.

Der er rigtig mange ting at se til, når man overtaget et firma
på den måde som vi gjorde, og rigtig meget information,

- Tid er den vigtigste ting vi har – og derfor er alt hvad vi

der desværre ikke bliver overleveret i processen. Vi brugte

gør inspireret af tid.

det første år på at få overblik

-

skal

skabe

over situationen, få etableret os

designerure

Vi

med

autentiske

med et nyt selskab og med nye

historie, der ikke blot ligner alle

hjemmeside osv., og så brugte

andre ure på markedet.

sjæl

og

vi ellers tiden på at deltage på
urmesser og på at besøge de

- Vi skal designe ure der er

forhandlere, som vi kendte til.

tilgængelige for alle og tilbyde

Det var en utrolig lærerig proces.

dem til demokratiske priser.

Vi fik feedback både på vores
urkollektioner, på den service

Når jeg ser tilbage, så ville jeg

som forhandlerne havde manglet,

selvfølgelig ønske, at forhand-

idéer til nye ure, o.s.v, o.s.v.” –

lerne ikke skulle have oplevet

beretter Kristian og fortsætter:

de udfordringer som de stod
med, men det var før min tid,

Et nyt Orlo
”Vi værner om de gode ting og Orlo’s historie men vi nærer

og det var ikke noget som jeg
havde med at gøre, eller kunne gøre noget ved.

også en dyb respekt for den feedback vi fik i den første tid.
Det har været vores ledestjerne siden da.

Men jeg kan heldigvis sikre, at det ikke sker igen. Vi står et
helt andet sted i dag og med min baggrund som økonom

Vi har skabt et nyt Orlo. Vi har fået nogle fantastiske sam-

hos A.P. Møller-Mærsk, der har jeg heldigvis en god ballast

arbejdspartnere når det kommer til design og til servicering

til at sikre at tingene sker med ordentlighed og på en

af vores ure, og så har vi udvidet vores kollektioner baseret

økonomisk forsvarlig måde. Vi holder snuden i sporet og

på feedback fra forhandlerne, så vi nu i større grad har ure

fokuserer på de ting som vi er gode til, herunder at skabe

til både kvinder og mænd på tværs af alder.

gode produkter og dermed glade kunder. Set i en nøddeskal

Feelgood jewellery

er det jo i virkeligheden det som det hele drejer sig om,”
Samtidigt har vi bygget firmaet op omkring en stærk CSR-

slutter Kristian B. Knudsen.

politik, så vi sørger for at tage et samfundsansvar med fokus
på bæredygtighed og social ansvarlighed. Tro imod betyd-

Orlo’s ure ligger mellem kr. 1.195 og kr. 1.495 i

ningen af vores navn, så bruger vi til stadighed en masse

vejl. udsalgspriser.

tid og ressourcer på at støtte og deltage i velgørende formål
– og dermed ændre skæbnen for en masse mennesker, der
har brug for det.
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Find de smykker, du altid vil bære på blomdahl.dk

Berømte kunstværker danner
forbillede for smykker!
På Ordrupgaard kunstmuseum, lidt nord for København har man

butik, med varer der er relevante for museets samlinger og
særudstillinger.

ladet fremstille en hel smykkeserie samt et sæt manchetknapper til
mænd. Museets butiksansvarlige lod sig simpelthen inspirere af to

Det var netop museets butiksansvarlige, Maja Fick Hansen,
der udvalgte værket ‘Blomstrende blommetræer, Éragny’ til

kunstværker i museets franske samling og bad en guldsmed

smykkesættet, ud fra dets position som hovedværk i samlingen, samt værkets popularitet blandt gæsterne. ”Gruble-

om hjælp til at producere smykkerne.

ren” udvalgte hun også på grund af skulpturens ikoniske
status.

Historien er kort, at Ordrupgaard Kunstmuseum, som er
indrettet i det der oprindelig var forsikringsmanden Wilhelm
Hansen private bolig, som blev opført i 1916-1918.
Oprindeligt var Ordrupgaard tænkt som et sommerhus, men
parret besluttede allerede under opbygningen at de skulle
flytte hertil permanent. Foruden at fungere som deres hjem,
skulle den herskabelige residens fungere som galleri og vise
parrets samling af dansk og fransk kunst fra begyndelsen
af 1800-tallet til starten til 1900-tallet. Kunstsamlingen er i
dag overdraget til den danske stat og Ordrupgaard fungerer som offentligt museum.
Ordrupgaard åbnede op i sommeren 2021 med en ny
bygning skabt af den norske arkitekt gruppe Snøhetta. Selve
ombygningen varede i godt tre år og i den nye bygning
kan ma nu se museets franske samling. I samme genåbning
åbnede museet med en ny museumsbutik og for Ordrup-

Manchetknapper er inspireret af
Auguste Rodin ’Grubleren’, som blev
modelleret 1880 og støbt i 1930
Skulpturen ”Grubleren” blev med Rodins eget tilsyn støbt i
flere størrelser. Derfor står den på flere museer rundt
omkring i verden. ”Grubleren”’ er en figur Rodin skabte til
en større opgave, hvor billedhuggeren skulle skabe og udsmykke en port. Rodin var selv inspireret af Dantes Den
guddommelige komedie, og de forpinte sjæle heri. ’Grubleren’ var tænkt som portens samlende figur, med en plads
på dens top.
Manchetknapperne er fremstillet i kobber med lås lavet i
925 sølv.
Fortsættes på næste side . . .

gaard Kunstmuseum var det vigtigt at skabe en museums-
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Smykkesættet er baseret på værket
‘Blomstrende blommetræer, Éragny’ af
Camille Pissarro fra 1894
Centralt placeret i Pissarros impressionistiske værk,
står et blommetræ i fuldt flor. Motivet er fra hans
eget hjem i Éragny og viser udsigten fra hovedhuset
ned over gårdhaven. Impressionismens forskrifter om
en glad hyldest til livet, dagligdagen og den synlige
verden er i høj grad til stede i dette værk af
Pissarro.
Både smykkesættet og manchetknapperne er udviklet og produceret i samarbejde med Stine Bülow fra
designfirmaet SoSouvenir.
Smykkerne er en oplagt del af sortimentet i andre kunstmuseers butikker

De vejledende udsalgspriser

og for den sags skyld også i landets guld- og sølvsmedeforretninger.

for smykkeserien og

Det er Ordrupgaards Kunstmuseums håb, at landets kunstmuseumsbutikker

manchetknapperne ligger på:

vil tage de flotte smykker ind i sortiment og at guldsmedeforretningerne
landet over også kan se en idé i den fantastiske historiefortælling og
mulighed for helt anderledes og spændende butiks- og vinduesudstillinger,

Armbånd: 600,- kr.

det vil give at føre varer som de ”Blomstrende Blommetræer” og ”Gruble-

Halskæde: 650,- kr.

ren” som en del af deres sortiment

Øreringe: 600,- kr.
Samlet sæt
(armbånd, halskæde og øreringe):
1.500,- kr.
Manchetknapper: : 600,- kr.
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DE FØRSTE FORÅRSTEGN HAR MELDT SIG

Arberg time introducerer nye spændende nyheder
med et klart statement fra HUGO BOSS. På forårets
kampagne-modeller er det nye BOSS logo nemlig
blevet indkorporeret på alle urskiver og smykker. Det
afspejler

den

nye

stil

som

hele

HUGO

BOSS

Corporation har udviklet.
Alle styles indeholder dog stadig BOSS’ signatur
design, men med et mere sporty udtryk. Det gælder
også forårets kampagnemodel til mænd; Volane, der
mikser streetstyle attitude med BOSS’ signatur elementer.
Kampagnemodellen er i stål med sort skive og silikonerem. Fås i 5 farvevarianter med silikonerem. Vejl.
Udsalgspris: kr. 2.995,-

eller med stållænke vejl. kr.

3.495,-

Time to shine
Forårets kampagnemodel fra BOSS til kvinder er et
elegant multifunktionsur med feminine detaljer. Langs
siderne af urkassen, er der monteret krystaller mens
urskiven er holdt i enkel stil i grålig tone med lys
rosaguldfarvede visere og timeindekser.
Spring/Summer kampagnen for ure i år har Hailey
Bieber

som

frontfigur.

Hun

er

fotomodel,

tv-

personlighed, datter af Stephen Baldwin – og så er
Hailey gift med Justin Bieber. Hun har over 41 mio.
følgere på sin Instagram profil, @haileybieber
Fås i 4 meget forskellige farvevarianter med meshrem
eller lænke.
Vejl. Udsalgspris: kr. 2.495,-

Hailey Biebers Instagram profil: @haileybieber
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MØD OS PÅ BRANCHETRÆF I FREDERICIA
D. 12.-13. MARTS 2022

by BILLGREN herresmykker
Agent i Danmark: Anmico Agenturer
Michael Frederiksen tlf. 40217888 mail. michael@anmico.dk -- Louise Holm Munch tlf. 60140133 mail. louise@anmico.dk
www.bybillgren.com

SEJE HERRESMYKKER
Et nyt spændende herrebrand på det
danske marked!

Michael Frederiksen fortæller: ”Sortimentet består af
lækre, seje herresmykker i høj kvalitet til meget konkurrencedygtige priser. Sortimentet består af lækre, seje
herresmykker i høj kvalitet til meget konkurrencedygtige

By Billgren blev startet for mere end 10
år siden, og er nu nået til Danmark,
hvor firmaet Anmico Agenturer, som

priser. Vi har i samarbejde med Johan Billgren, som har

ejes og drives af Michael Frederiksen

startet By Billgren i Sverige, udarbejdet nogle gode betin-

står for salg og distribution af brandet.

gelser for vores forhandlere og da lageret ligger i Malmø,
kan vi tilmed tilbyde ret hurtig levering. Så vi glæder os til
her i foråret at præsenterer de spændende produkter til de
danske butikker.
Smykkerne vi viser her er fra Teen kollektionen fra
By Billgren. Seje smykker til de helt unge gutter og de
ikke helt så unge mænd.
Vejledende udsalgspriser spænder fra kr. 299,00
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HUGO WATCHES
ER HELT SIN EGEN
Med sin ungdommelige vibe og ukonventionelle stil er den målrettet de unge, der er
opvokset med de sociale medier, hvor værdier
som ægthed og unik stil er en selvfølgelighed.
HUGO hylder musikken og har i forårets kam-

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.

pagne DJ’en @bigmatthewww som frontfigur.
Der vil være fokus på de sociale medier i forårets kampagne og et samarbejde med
musik-universet GAFFA.dk.
#EXPOSE serien omfatter fire forskellige
styles med

versionen i gulddublé som

kampagnemodel.
Kampagnemodellen i gulddublé ligger på en
vejl. udsalgspris på kr. 1.995,-

og stål-

modellen med læderrem på en vejl. udsalgspris på kr. 1.695,-.

NYHED: Marguerit med blad
Collier 9mm 45-48cm kr. 1.195, - / Collier 11mm 45-48cm kr. 1.695, - / Ørestik 5mm kr. 750, Ørehænger 5mm kr. 1.350, - / Armånd 2x5 + 1x7,5mm 17-18-19cm kr. 1.375, -

Se alle vores forårsnyheder 2022 på forhandler log-in: www.lundcopenhagen.dk

38 - DesignUreSmykker

Det gode par tnerskab for tsætter

ARM CANDY

I efteråret 2021 indgik ur-brandet Tommy Hilfiger
partnerskab med den tyske fodboldspiller Leon
Goretzka, der spiller i Bayern München.

Denne sæsons dameur har en klassisk feminine
elegance og kommer i en bred palette af forårsfarver
i rosa, hvid og gyldne toner. Kampagneuret i
gulddublé er en perfekt repræsentant for seriens

Arberg Time meddeler nu, at også i denne sæson
vil Leon, der udover fodbold også er kendt for sin
fede stil, pryder ikke kun forsiden på dette magasin men også kampagnerne der køres på outdoor,
sociale medier, webbannere og al butiksmateriale.
Han har naturligvis sin egen instagram profil:
@leon_goretzka

enkle minimalistiske stil. Serien består af 6 forskellige
farvevarianter med mesh- eller læderrem.
Vejl. Udsalgspris: kr. 1.595

Arberg Time poster naturligvis også løbende billeder på deres Instagram @arbergtime & Facebook
profil facebook.com/arbergtime. Og det vil også
være via disse profiler, at der bliver kørt branding
kampagner hen over foråret og sommeren.

Spor t y Chic
Denne serie er mere end Casual style,
den er overraskende med sin kombination af sporty stil og fine krystaller på
skiven. Fås i 6 farvevarianter med

Gold with a twist

lænke og stribet struktur på urskiven

Forårets kampagneur til mænd er en

eller med silikonerem i blå, rosa og

rigtig ‘eye-catcher’ med sin vintage

hvid farve og glitrende urskiver.

inspirerede stil, sorte urskive og stållænke
med detaljer i gulddublé.

Vejl. Udsalgspris: kr. 1.295 – fås også i

Fås i 6 farvevarianter med lænke

rosagulddublé og gulddublé.

eller læderrem.

Vejl. Udsalgspris: kr. 1.295 – fås også i

Kampagnemodellen er kombineret

gulddublé med mørkeblå silikone og i

med en armlænke i stål.

40 -- DesignUreSmykker

stål med grå skive og hvid silikonerem
Vejl. Udsalgspris: kr. 1.295

Vejl. Udsalgspris: kr. 1.795
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- endelig

Ja, endelig kan alle de forventningsfulde, allerede forlovede og de herrer der overvejer nu
at fri, få realiseret deres drømme om kunne
holde det perfekte bryllup uden restriktioner.
Og der er rigtig mange ophobede kærlighedserklæringer, der vil blive erklæret her i de kommende
mange uger. Hos Nuran er man helt klar til at imødekomme de mange ønsker om at besegle kærligheden
med de helt rigtige vielsesringe. Under fællestemaet
”Love by Nuran” har firmaet samlet en lang række af
tidligere kampagnemodeller til virkelig skarpe priser.

Classic by Nuran Ringdesigner

Combine your wishes...

Hvis det ikke er nok bare at give kunderne valgfrihed, så

Derudover

præsenterer

har Nuran også introduceret et ringdesigner-program, som

Nuran også en helt ny

gør det muligt for kunderne selv at designe deres ringe.

serie af vielsesringe under

Det kan forgå i butikken i samarbejde med ekspedienten

navnet Combine, hvor der

eller kunderne kan efter anvisning selv tilgå programmet

er klart fokus på de tendenser

på deres computer derhjemme og sidde og designe ringene

der er oppe i tiden - lige nu.

sammen.

Idéen er, at kunderne selv kombinerer deres ringe ringene vil altså ikke blive præsenteret som færdige sæt.
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Programmet som hedder ”Classic by Nuran Ringdesigner”

Kunderne kan naturligvis ikke bestille ringene direkte hos

gør det muligt for kunderne at:

Nuran - kun via forhandleren med et specifikt forhandler-

Ofte kan kunderne have forskellige ønsker til blandt

- se et billede, som viser hvordan ringene ser ud

login.

andet profil og bredde og med Combine omfavner fir-

- se den aktuelle pris

maet netop det, at man gerne må have forskellige øn-

- gemme designet med eget id-nummer

Programmet kan bruges både på computer, tablet og

sker, og at disse sammen kan gå op i en højere enhed.

- bruge forhandler-login til nem bestilling af ringe

smartphone.

DesignUreSmykker - 43

Blue solidate
Er lavet af ædelsten solidat
og repræsenterer det
arktiske ocean.
Stenen er et symbol på
kreativitet, mod og indre balance

Red Tiger’s Eye
Denne sten kaldes også
”frihedens sten” og siges at
have en motiverende effekt
på den, som bærer den.

Lavastone
Denne sten er den perfekte
ledsager for opdagelsesrejsende. Det siges, at lavasten giver bæreren mere
drive og energi.

Time to care Let’s make a difference

Arctic Sailing armbånd

Med dette tema lancerer ur- og smykkeproducenten Bering

Vi bliver i det artiske, Bering har nemlig også lanceret en

igen nye ure i Charity-serien, som udløser en donation på 15

armbånds-kollektion under navnet Arctic Sailing, som er

US dollars for hvert solgt ur til natur- og dyrevelfærdsorgani-

stærkt inspireret af den danske sejler Vitus Bering, der for

sationen Polar Bears International, som bl.a. arbejder for

280 år siden drog ud på en udfordrende opdagelsesrejse.

bevarelsen af isbjørnene i hele det arktiske område.
I 1728 satte han sejl mod et næsten helt ukendt område i
Det er højkvalitetsure som fremstår i et elegant og mini-

det arktiske ocean. På sin rejse krydsede han strædet, som

malistisk design, der tydeligt er inspireret af det ufatteligt

senere fik navnet Bering strædet i hans ære. Vitus Bering

smukke sceneri som Arktis er. Som altid har Bering anvendt

var den første europæer, som opdagede Alaska, og det er

det ypperste inden for materialer såsom hightech keramik,

her, at en af de fire tidszoner også bærer hans berømte

rustfrit stål og safirglas, hvilket sikrer urene en lang levetid og

navn: Bering Time. Netop for at ære hans utrolige rejse,

ridsefasthed.

har Bering nu skabt Arctic Sailing armbånd.

Urene ligger på et meget rimeligt prisniveau på kun kr. 1.499 i

Hver sten er lavet af forskellige materialer og har sin egen

vejl. udsalgspris.

helt unikke betydning.
Den vejledende udsalgspris for disse smukke
armbåndene er kr. 499.

From me to you with love
Armbånd - fås i sølv-, guld- eller rødguld farve
Vejl. udsalgspris kr. 599

Take your time
Nye ure i Titan-serien med titanium urkasse i
børstet grå, Sunray urskive i flere farver (sort, hvid,
blå eller grøn) og datovisning.

Creoler i rustfrit stål i sølv-, guld- eller rødguld farve

Vejl. udsalgspris kr. 899

Vejl. udsalgspris kr.599
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Størst af alt er kærligheden...
Derfor er intet mindre end det bedste godt nok og det afspejler de nye
forlovelsesringe, som guldsmed, juvelfatter og diamantgraderer Ruben
Svart har designet da også. Det er ringe, der i den grad signalerer ”Jeg
elsker dig!”

14kt hvidguld ring
med 1,50ct. TW/VVS og
Pavé 54 diamanter = 0,52ct. TW/VVS
Lille charm 14kt gul guld hjerte diamant 0,15ct.

Det er nemlig også ringe i en ypperlig kvalitet såvel når det gælder
materialer som det rent håndværksmæssige. Altså ringe der, ligesom

Naturlig Champagne diamant.
Vejl. udsalgspris kr. 346.900

kærligheden, holder hele livet.
Alle smykker fra Ruben Svart laves i både 14kt og 18kt efter ønske.
Stenene i disse smukke solitaire ringe er alle af kvaliteten Top Wessel-

14kt hvidguld med 0,34ct. TW/VVS
Vejl. udsalgspris kr. 24.550

ton/VVS, men hvis en kunde selv har en egen sten, som måske er et
minde eller har en særlig betydning, kan det også leveres.

14kt hvidguld med 0,19ct. TW/VVS
Vejl. udsalgspris kr. 15.700

Og mon ikke der en del ungersvende derude, som agter at gå på knæ nu
her hvor foråret har meldt sin ankomst og der igen kan holdes bryllupsfester uden restriktioner.

14kt hvidguld med 0,28ct. TW/VVS
Vejl. udsalgspris kr. 20.300
14 gul guld med 0,50ct TW/VVS
Vejl. udsalgspris kr. 49.400

Fotos af cottonbro fra Pexels

14kt rosa guld med 0,15 ct. TW/VVS - Vejl. udsalgspris kr.13.000
14kt rosa guld med 0,30 ct. TW/VVS - Vejl. udsalgspris kr.23.200
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foto : pexels-cottonbro

14kt hvidguld med 0,70 ct. + 0,09ct TW/VVS - Vejl. udsalgspris kr.78.000
14kt rosa guld med 0,80ct. + 0,09ct Naturlig Cognac diamant - Vejl. udsalgspris kr.69.100

DesignUreSmykker - 47

30 års

Jubilæum
Vist på model

30 års jubilæum
fejrer Støvring Design

onsdag den 2. marts 2022

med 30% rabat på alle
Tree of Life smykker
Tilbuddet gælder kun den ene dag. Vi tager forbehold for udsolgte varer.

