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Vores deltagelse i New Nordic messen i slutningen af august har givet mig anledning

overholder konventioner o.lign. Fornemme urbrands, deltager

til at reflektere lidt over, hvordan det står til i branchen.

aktivt i bevarelsen af koralrev eller støtter arbejdet med at sikre

Er de danske guld- og sølvsmede
og urhandlere en branche,
der er ved at gå over i historien?

isbjørnenes fremtid og andre igen støtter forskellige sportsgrene. Der er smykkebrands, som donerer penge til voldsramte
kvinder og andre, der yder støtte til forskellige former for
velgørenhed. Nogen bruger materialer udvundet af affaldsplast
fra verdenshavene. Og andre knytter deres produkter til den

Svaret er nok ja. Men heldigvis på den gode måde. For bare rolig, der er intet der

nordiske mytologi, vikingeæraen og gamle folkesagn eller

tyder på, at branchen er ved at gå i opløsning. Tværtimod. Branchen er bare inde i

benytter 2000 år gamle menneskeskabte eksotiske materialer.

en omstillingsproces, hvor netop historiefortælling bliver en mere og mere
væsentlig del af salgsprocessen.

Så branchen er som sagt ved at gå over i historien – men mest i

VEDHÆNG

overført betydning.

Med 7 ægte topaser

Tidligere var det primært den faglige ekspertise, der var altafgørende. Man solgte

SØLV

varerne på deres basale kvaliteter som materialers ægthed og karat, ædelstenenes

Når det så er sagt, så skal der også lyde en opfordring til

størrelse (ct) og cerificering samt den håndværksmæssige udførelse. Det skal man

branchen om netop at støtte de originale brands og undlade at

til dels stadig i dag, og det er så absolut stadig vigtigt. Men stille og rolig har

købe de ofte billigere plagiater og kopismykker og -ure, der netop

modetrends og branding også fået en større og større betydning for forbrugernes

ikke har en historie eller en added value i form af at de f.eks.

indkøbsadfærd og præferencer.

støtter velgørende formål. Det er branchens opgave at holde den
faglige fane højt og ikke bare altid ligge under for forbrugernes

Og hele fænomenet branding med alle de værdiladede elementer, der kan indgå i

krav om lavere priser. Originale varer i garanterede ægte

det, er det, der i dag gør, at værdien af en vare ikke længere kun er den rent

materialer, ypperlig håndværksmæssig kvalitet, skabt med

materiale- og håndværksmæssige. Og gud være lovet for det. Det at kunne berettige

idérigdom og produceret samvittighedsfuldt koster nu engang

en vares pris gennem det, man med et nymodens ord kalder storytelling - og krydre

penge - og giver sjovt nok som oftest også et bedre dæknings-

det med lidt faglig ekspertise, er jo netop det, der er faghandelens styrke set i

bidrag i kroner og øre.

199,-

FORGYLDT 249,-
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forhold til både den internationale og lokale e-handel. Ingen giver sig jo tid til at
læse lange historier på en webshop - her er det primært et spørgsmål om hurtigt

Og snip, snap, snude så er denne historie ude.

at kunne finde den varekategori, man søger og se en produktspecifikation - inden

Hav et godt efterår!

ØRESTIKKER
Med 14 ægte topaser

man klikker ”Køb”.

SØLV

199,-

FORGYLDT 249,-

Henrik Bjørkman, redaktør
Når man så ser variationen af de værdiladede og appellerende historier, der knyttes
til branchens produkter glædes man over, at det er historier, der tilfører hele
værdikæden ekstra værdi lige fra producent og til forbruger. Råmetal- og
ædelstensleverandører arbejder på at honorere flere af FN’s verdensmål, satser
udelukkende på genbrug af materialer og sikrer, at man ikke støtter lande, der ikke
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NEW NORDIC 2019
EN GOD OPLEVELSE…

AAGAARD
FA B R I K
F a kt o r 5

Af redaktør Henrik Bjørkman, Design·Ure·Smykker
Det var ikke bare vores egen observation, men klart det
hovedindtryk vi ﬁk, når vi talte med de besøgende og
udstillerne på de mange stande. Alle gav udtryk for både
at have fået skabt nye spændende kontakter og rent fagligt
også at have fået masser af brugbar inspiration.
Selv deltog vi på messen for at få et førstehåndsindtryk af
nye strømninger i branchen og danne os et overblik over
produktudbud, der tilbydes forhandlerne i dag. Kedeligt var
det ikke. Der bliver virkelig eksperimenteret med materialer,
teknikker, farver og design. Der er kommet rigtig mange
smykker med tematiske koncepter eller med en historie
(storytelling), hvilket klart kan bidrage til at øge forbrugernes
interesse. Flere producenter har også inddraget et eller ﬂere
af FN’s verdensmål i deres ledelsesﬁlosoﬁ og daglige virke.

OP
FAK TIL
TOR
5

Sølv
G uld
F a kt o r 4

Kids
Sø l v : F a kt o r 5 / Gu l d : F a kt o r 4

Me ns Je we lr y
F a kt o r 5

Mærke dage
Sø l v : F a kt o r 5 / Gu l d : F a kt o r 4

Sø l v : F a kt o r 5
Generelt må det siges, at der udfoldes rigtig meget kreativitet og er en uhyre kvalitetsbevidst skabertrang hos
branchens leverandører. Samtidig er der en stor tiltro til at
faghandelen både formår og forstår vigtigheden af at
videreformidle de konceptuelle-, materiale- og håndværksmæssige kvaliteter, der skal berettige prisen på en vare uanset om det er i den dyre eller billige ende af skalaen.
Guldsmedebranchen i Danmark og Leverandørforeningen
bidrog også til at sætte fokus på branchens høje faglige
niveau ved i løbet af messen at overrække medaljer til en
lang række af guldsmedefagets kommende talenter blandt
de dygtigst nyuddannede unge. Fagskolerne fremviste
desuden resultatet af et spændende tværfagligt projekt,
hvor unge guldsmedestuderende sammen med urmagerelever og studerende fra Danmarks Designskole skulle give
deres bud på projektet ”At Least Excellent!”. Det var ﬁre
interessante bud hver med sine helt egne indfaldsvinkler i
valget af materialer og design.

AAGAARD
BRANDS
Br yllup
Ete r nity
Margue ritte r

Så vi vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak til alle
de imødekommende mennesker vi mødte over de tre dage,
til brancheorganisationerne og ikke mindst til Nord-Fair, som
med vanlig professionalisme både havde organiseret
messen og administrerede dens forløb mesterligt. Det var
som nævnt en rigtig god oplevelse og vi ser allerede frem til
næste års messe, som ﬁnder sted den 21.-22.-23. august
2020 i Øksnehallen - i midten af København. Så I kan roligt
sætte kryds i kalenderen allerede nu.
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aagaard

byaagaard

Tlf. 62 21 27 63, sales@byaagaard.com

UOPFORDRET ANSØGNING

En af de nyuddannede guldsmede der modtog medalje
under New Nordic messen, henvendte sig til os på vores
stand og spurgte om vi ikke kunne hjælpe hende med
at få et job. Vi bringer jo ikke stillingsannoncer eller
andre former for rubrikannoncer i vores magasin – det
overlader vi trygt til brancheforeningens blad. Men
Lærke, som hun hedder, talte sin sag godt og derfor bad
vi hende om at skrive en uopfordret ansøgning, som vi
så rent undtagelsesvis bringer her sammen med en
række billeder af de ting, hun har lavet.

Strøm som også var censor til min afsluttende prøve.
Her fik jeg lov til at komme ned på hans værksted og
holde mine færdigheder lidt ved lige. Efter noget tid
tilbød Michael mig en deltidsstilling, for at hjælpe til
med reparationerne og generelt hjælpe til i butikken.
Jeg blev i foråret 2016 kompetencevurderet på
Københavns tekniske skole, her fik jeg merit for en del
af skoleforløbene og i efteråret 2016 kunne jeg endelig
skrive under på min lærepladsaftale. Det var en af de
største dage i mit liv.

”Jeg hedder Lærke Lund Fabricius. Jeg er 31 år bosat på
Nørrebro, København, med min kæreste og vores hund.
Tidligere uddannet International og interkulturel
Socialrådgiver. Nu udlært Guldsmed.!

Michael Strøm Guldsmedie er et lille værksted, så jeg
fik som elev, lov til og mulighed for at prøve mange dele
af faget. Man var med fra start til slut i udførslen af et
smykke. Fra design og udvikling af modeller i voks til
udarbejdelsen af det endelige resultat, isætning af sten
og bearbejdelse af overflader. Dette gav mig en god
forståelse for og grundlæggende kompetencer indenfor
hele faget.
Kundekontakt var en stor del af hverdagen. At forstå
hvad kunderne ville og hvad deres smykke skulle betyde
for dem, gjorde at jeg også kunne få brugt lidt fra min
tidligere uddannelse som socialrådgiver. At læse og
forstå mennesker og kunne kommunikere med dem
uanset hvor megen forståelse de havde for faget i
forvejen, så resultatet blev så tæt på deres drøm som
muligt.

Jeg er udlært fra Michael Strøm Guldsmedie, marts 2019
med et 12 tal og en sølvmedalje fra Haandværkerforeningen Kjøbenhavn for min svendeprøve. Men vejen
til min svendeprøve var langt fra lige frem.
Det har været en drøm for mig at blive guldsmed siden
jeg var omkring 16 år. Det startede med en masse håndværk på hobby basis, siden blev det til div. weekendkurser og 5 år på aftenskole hos FOF v. Guldsmed Jens
Alstrup Engemann. Jeg søgte mange elevpladser i årene
efter jeg blev færdig med HF, men da jeg ikke havde heldet med mig, valgte jeg at tage en uddannelse som
international og interkulturel Socialrådgiver på Metropol.
Jeg fik en kvoteplads på Københavns Tekniske skole i
efteråret 2015, efter jeg havde færdig gjort min uddannelse. Efter grundforløbet tog jeg kontakt til Michael
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Det jeg drømmer om, på en fremtidig arbejdsplads, er
at kunne fortsætte udviklingen af mit håndværk.
Jeg håber på at kunne komme ind i en lidt større
værksted. Det er selvfølgelig et lidt vidt begreb, men når
jeg har været vant til kun at sidde min mester og jeg, så

skal der ikke så meget til at det er lidt større. Det, jeg
håber at kunne finde, er et værksted, hvor jeg kan lære
nyt og lære fra mig. At få nogle kollegaer som jeg kan
spare med. Jeg drømmer om mindre kundekontakt og
mere tid til at gå i dybden med håndværket.
I mig får man en medarbejder og kollega arbejder
målrettet og selvstændigt. Jeg er nysgerrig af natur og
det kommer også til udtryk i mit håndværk. Jeg elsker
at ”nørde” og udforske forskellige metoder inden for
faget. Min passion for faget ligger i at lære og udvikle
mit håndværk. Vores fag er en vidunderlig blanding af
gamle traditioner og nytænkning.
Denne blanding har altid fascineret mig og jeg forsøger
også at tænke begge ting ind i mit håndværk.
Jeg tænker, at det er mit fokus på håndværket og mine
egne forventninger til mig selv der i sidste ende blev til
et 12-tal i min svendeprøve, en sølvmedalje fra Haandværkerforeningen Kjøbenhavn samt to uddannelses- og
rejselegater.
Jeg lægger stor vægt på at opbygge gode og tillidsfulde
samarbejdsrelationer med mine kollegaer og finder at
alting forløber lettere med et smil og med lidt humor.”
Lærke kan kontaktes på 2874 8736 eller på
e-mail: laerke.fabricius@gmail.com,
så sender hun gerne sit CV.
Vi ønsker fra Design·Ure·Smykker Lærke alt muligt held
i fremtiden og er helt sikre på, at en ny arbejdsgiver får
et aktiv for sin forretning.
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Insight i Jeweltime
På New Nordic messen i august besøgte
vi også Jeweltime, den frivillig kæde af
danske guldsmede og urforretninger,
som har eksisteret siden 2015 og i dag
består af 24 lokale forhandlere i
Danmark - inklusive en i Nuuk i
Grønland.
Det er en stærk kæde af passionerede
guldsmede og urmagere med faglig
stolthed og en klar målsætning om at
give deres kunder den bedste service og
det stærkeste produktudvalg inden for
tidens trends og tidløse klassikere.
Jeweltimes direktør, Finn Juhl fortalte
os kort om de visioner Jeweltime har for
kædens udvikling, som er delt op i 2
delmål frem til år 2022.

Nærmere bestemt har man opsat
følgende konkrete mål for perioden frem
til 31.12. 2020:
30 Butikker
10% markedsandel
Omsætningsindeks 105
10% private labels med mark-up 5-10
Opstart af fælles IT
- og for perioden frem til 31.12.2022
60 Butikker
30% markedsandel
Omsætningsindeks 110
10% private labels med mark-up 5-10
Stærk fælles IT platform
Jeweltime Webshop
Finn Juhl løftede også sløret lidt for de
strategiske tiltag, der skal sikre, at
Jeweltime kommer i mål med deres
ambitioner, og som også skal være det,
der skal tiltrække nye medlemmer til
kæden.
Det er bl.a.:
Fælles indkøbsaftaler
Fælles markedsføring
Katalog
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E-shop
Nye online-koncepter
Nye in-store-koncepter
Private label kollektion
- ure
- guld
- sølv
- diamanter
- vielsesringe
LoyalitetsprogrammerRentefri kredit
Fælles portoaftale
Konsulentservices
- Fælles IT-platform
- Generationsskifte
- Butiksindretning
- Salgstræning
Det giver alt andet lige medlemmerne
en helt række meget håndgribelige
fordele. Alt sammen ud fra devisen at
”sammen står vi stærkere mod de udfordringer, der venter derude” - rundede
Finn Juhl af med at sige.
Så vi ønsker Jeweltime alt muligt held
og lykke i arbejdet med at indfri
visionerne.

”LEGENDARISKE” SMYKKER
- skabt over et gammelt færøsk sagn
Janne Fisker, der ikke bare ejer og driver smykkebrandet Aqua
Dulce, tegner og designer også selv alle sine kollektioner, der i
dag kan fås stort set over hele landet, i det øvrige Skandinavien
og i Tyskland. Hendes seneste kreation er en smykkeserie
bygget over et drabeligt færøsk sagn, som hun nærmest er
vokset op med, da hendes mor er fra Færøerne og hun er derfor
kommet der gennem hele sin barndom og rejser i øvrigt fortsat
jævnligt derop.
Smykkeserien har fået navnet efter sagnet om Kópakonan, som
betyder sælkvinden.
Kort fortalt handler det om, at man på Færøerne i gammel tid
troede, at sæler var mennesker, der havde begået selvmord ved
at kaste sig i havet. En gang om året, på Helligtrekongers aften,
smider de så sælhammen, bliver mennesker igen og samles for
at danse og lege på klippestranden eller inde i deres sælhuler.
En ungersvend fra bygden Mikladal sniger sig til at overvære
fænomenet og forelsker hovedkulds i en kvinde, som han gør til
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sin kvinde ved at tage hendes sælham og nægte at udlevere
den og låse den nede i en kiste. De lever så godt sammen som
ægtepar og får også et par børn sammen, men kvinden længes
tilbage til livet som sæl. En dag manden er ude at ﬁske og har
glemt nøglen, som han ellers altid bar på sig, lykkes det hende
at skaﬀe sig adgang til kisten med sælhammen. Så da han
kommer hjem, er hun væk. Sidenhen, når sælkvindens børn kom
ned til stranden, plejede en sæl at stå ude i vandet og se på
dem. Det var den almindelige opfattelse, at dette måtte være
deres mor.
Så gik mange år, hvor der ikke er noget at berette om manden
eller de børn han havde sammen med sælkvinden. Men, så var
der en gang, hvor mændene fra Mikladal skulle drage til sælhulen for at fange sæler. Natten før jagten, kom sælkvinden i
drømme til bonden. Hun sagde til ham, at hvis han drog med
de andre mænd, skulle han passe på at de ikke dræbte hansælen som stod foran hulen, fordi at det var hendes mand. De
måtte også undgå at tage de to sælhvalpe inderst i hulen, fordi

de var hendes sønner - og hun beskrev deres udseende for
ham. Men bonden ignorerede drømmen. Han drog med de
andre mænd til hulen, og de dræbte alle sælerne. Da byttet
blev delt imellem dem, ﬁk bonden hansælen samt luﬀerne af
hvalpene.

Desværre er der alt for ofte kommet efterretninger om ulykker
fra Mikladal. Der er mænd som er styrtet ned, mens de har
været i bjergene for at fange fugl eller for at røgte fårene. Antallet af dræbte er endnu ikke så højt at de kan nå hele vejen
rundt om Kallsoy.

Hovedet af hansælen blev kogt til aftensmad sammen med lufferne, men da maden var færdig og sat på bordet, hørte de
voldsomme brag udenfor. Da kom sælkvinden ind i stuen i skikkelse af en frygtelig trold, sniﬀede til fadet og skreg
rasende: "Her ligger karlen med næsen i vejret, Hareks hånd og
Frederiks fod! Nu har du fået din hævn og nu skal hævnen
ramme mændene fra Mikladal. Nogen skal forlise, andre falde
fra bjerge og blå skrænter, og dette skal fortsætte indtil så
mange mænd er druknet, at de kan holde hinanden i hånden
og nå hele vejen rundt om Kallsøen!" Da hun havde sagt dette,
gik hun ud igen under larm og støj, og siden har ingen set
hende.

Smykkeserien, der består af øreringe, ringe, armbånd og halskæder med vedhæng bærer alle motivet med Kópakonan og
fås både i sølv og forgyldt sølv. De vejl. udsalgspriser ligger fra
kr. 329,-
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Netop under mottoet

”TIME TO CARE”

har

BERING Time produceret ﬂere limited edition modeller og
donerer hvert år et fast beløb fra salget af urene til dyrevelfærdsorganisationen Polar Bears International og har i

TIDEN ER INDE!

årenes løb doneret sammenlagt 1.5 millioner kr. BERING Time
har fra sin spæde start hentet stor inspiration fra det arktiske
landskab og har siden 2011 deltaget aktivt i beskyttelsen af
isbjørnene og miljøet omkring dem.
lejlighed: ”Det store bidrag fra BERING Time til beskyttelsen

Ja, det er nu, der skal handles, hvis vi skal

af isbjørnene og miljøet omkring dem er uvurderligt, og vi er

gøre os håb om at bevare isbjørnene og

utroligt taknemmelige for denne gavmilde støtte”.

det gør danmarks største 100% danskejede urbrand Bering Time, der på få år

Beløbet går ubeskåret og direkte til PBI-projektet ”Maternal

også har udviklet sig til at være Danmarks

Den” og bidrager til at udforske og støtte især unge isbjørnefamilier – mødre og deres unger - i Alaska og Norge, og er

største og i dag også er kendt over det

samtidig med til at gøre politikere og erhvervslivet opmærk-

meste af verden.

somme på temaet.

Der er ﬂere grunde til, at Charity-uret har solgt så godt: Den
røde farve forener elegance og ekstravagance på en helt
speciel måde. Den røde mesh-lænke og den lille ægte
diamant på urskiven afrunder uret perfekt. Derudover gør
Michael Witt Johansen, der ejer BERING Time, udtalte ved
overrækkelsen af dette års donation: ”BERING er glad og stolt
over at kunne bidrage med så stort et beløb via dette projekt,
og vi takker alle partnere verden over for deres støtte, som har
gjort denne Charity aktion mulig”. Via den aktuelle aktion med
Charity uret i rød mesh kunne BERING i år samle en donation

anvendelsen af materialer af høj kvalitet som rustfrit stål og
saﬁrglas produkterne meget modstandsdygtige og giver uret
et stærkt look. Urets stilrene, minimalistiske udtryk og naturligvis tanken om at støtte isbjørnene har tydeligvis tiltalt
mange forbrugere og projektet fortsætter - den nye Charitykollektion præsenteres nemlig inden længe.

på 192.284 kr., og den overrakte Michael Witt Johansen
personligt til Janet Springer fra Polar Bears International i Las
Vegas. Krista Wright, som er direktør for PBI, sagde ved den
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DET ENKLE

HAR
STØRST
EFFEKT
Arberg Time A/S har introduceret
en ny Presage-serie fra Seiko under
navnet Zen-Garden.
Dette er essensen af minimalistisk
æstetik: Tilføjelse gennem subtraktion.
Zen-haven, også kendt som den japanske klippehave eller tør have, principperne for japansk æstetik.
Karesan-sui-stilen bruger f.eks. kun
klipper og sand. Mønstre for at repræsentere bølger og krusninger stammer
fra troen på, at essensen af vand kan
udtrykkes mere levende gennem dets
fravær. Med et tæt forhold til Zenbuddhismen kan mange af de berømte
japanske klippehaver ﬁndes i templer.
I sådan et fredeligt miljø er naturen
enkel, og skønheden er evig.
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Wabi-Sabi
Zen-haven er ofte forbundet med en
japansk betegnelse, wabi-sabi, der er
vanskelig at oversætte. Det henviser til
skønheden ved ufuldkommenhed.
Wabi-sabi fejrer det ufuldkomne, det
forbigående, det rustikke og det melankolske. I forbindelse med Zen-haven
minder det os om, at skønhed ﬁndes i
mangel af materialer snarere end dens
overﬂod; i forbigående mere end i
permanente. For mange er wabi-sabi
imidlertid ikke kun en æstetisk kode; Det
er en ﬁlosoﬁ af selve livet.
Levende farver og teksturer
Denne Presage serie er inspireret af
skønheden i de livlige farver og strukturer, der er unikke for japanske haver,
såsom det grønne fra træer og mos, det

røde fra efterårsblade og det blå fra
søer.
Kontrasten mellem lys og skygge
Teksturen og formen af havestenene i
japanske haver afspejles i urskiverne. De
rolige farver på urskiverne har fået et
ﬁnt presset mønster. Marmorstrukturen
gengives også på timemarkørernes
overﬂade, der afspejler trædestenene
henover blødt grønt mos eller en stille
blå dam. Delikate skygger er støbt på
de smukt strukturerede timemarkører.
Funktioner
Presage Zen Garden-serien har to
kalibre med henholdsvis tre visere og
stort datofelt eller med indikator for
dato og gangreserve.

Er godt nok titlen på en god gammel, dansk vise som næsten alle
kan synge med på, men det kunne også sagtens være virksomhedsﬁlosoﬁen i Blomster Jewellery i Viborg. Her markedsføres der
nemlig smykker i Danish Quality made in Dubai. Salman Bustan,
der oprindelig kommer fra Irak og er uddannet smykke-designer
og til-lært guldsmed, grundlagde nemlig sin virksomhed i Viborg
tilbage i 2003 med det klare mål, at lave smukke blomsterinspirerede smykker i den høje kvalitet, som danskerne forlanger og har
tradition for.
Det viste sig at være det helt rigtige forretningskoncept, for i dag
beskæftiger Blomster Jewellery hele 30 faguddannede guldsmede i sin egen produktionsvirksomhed i Dubai. Her produceres
det omfattende sortiment af rødguld- og hvidguldsmykker med
certiﬁcerede ædelstene i dansk kvalitet og i Salmans karakteristiske blomsterinspirerede design. Kvalitetskontrollen sørger Salman
for i Dubai og sønnen Rami tjekker kvaliteten når tingene kommer
til Danmark.

Køb blomster, køb blomster…
Tre generationer Bustan - med Salman til venstre - Rami i midten,
stående - Dawood til højre og de er alle tre guldsmede.
Og det lader til at ﬂere andre lande i Europa er ved at få øjnene
op for Blomster Jewellery’s høje kvalitet og de smukke smykker – i
hvert fald eksporteres en stigende del af deres produktion til bl.a.
Tyskland og Holland. Derudover arbejder de på et større marked i
Sverige og Norge
Salman Bustan er i øvrigt så taknemmelig for måden han og hans
familie er blevet modtaget og behandlet på her i Danmark, at han
rent faktisk har skabt et unika-smykke i form af en hvidguldring,
der består af tre ringe med indfattede brillanter og rubiner, som
når ringene sammensættes på den rigtigte måde, så danner de
Dannebrog. Denne ring har Salman et inderligt ønske om at kunne
give Dronning Margrethe II som gave og har også forsøgt en enkelt
gang at overdrage den til monarken - men i første omgang uden
held.
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ekko
ekko
ekko
-ekko fra Finland

På en stand på New Nordic messen, hvor 6 ﬁnske
producenter præsenterede deres smykkekollektioner ﬁk vi en snak med Kaisu Tullinen, der er Bachelor of Design (fra smykke og metalarbejde
linjen). Hun etablerede sig som selvstændig tilbage i 2008 og designer selv sine smykker i sit
lille værksted i byen Mikkeli i Finland og kalder sit
ﬁrma for Kaiku Koru som bedst kan oversættes til
Ekko Smykker. Ud over at producere sine egne
smykkeserier udfører hun også reparationsarbejde og er underleverandør til andre i branchen.
Hun præsenterede sin egen kollektion af sølv- og
guldsmykker, hvor hun arbejder med både ædelsten og emalje. Netop den variation af farver,
hun kan opnå med ædelsten og emalje, er en
kilde til stor inspiration for hende. Men hvad kan
inspirere en smykkedesigner andet end den
gode historie.
Kaisu Tullinen har da også designet en kollektionsboks med 2 forskellige halskæder og et armband samt et inspirerende digt, som hun også
selv har skrevet. Loitsu hedder kollektionen og
Kaisu anbefaler at man giver smykkerne som en
gave til en man gerne vil ønske held og
lykke - fordi Loitsu betyder en
slags trylleformel, der
giver held.

Marokko er en anden af
Kaisu’s kollektioner, som har
en helt speciel betydning for hende,
fordi hun altid gerne har ville rejse ud i verden og
se alt. Men selv om hun endnu ikke har været der,
så har Marokko’s keramikﬂiser, farver og gyldne lys
altid været en inspiration for hende. Måske kommer
hun til at besøge landet en dag, men indtil da vil
hun bære sine Marokko smykker og fortsætte med
at drømme om at se hele verden.

Hun har også designet en smykkeserie i sølv med
emalje – den kalder hun Knapper eller Nappi
som det hedder på ﬁnsk. Emalje har den fordel,
at det først smelter ved 7300 celsius, hvilket er
vigtigt da ﬁnner som bekendt går meget i sauna
og ﬂere har oplevet at miste perler i perlesmykker. Emaljen løber ingen steder.

Det var første gang Kaisu Tullinen deltog i en
messe i udlandet, og hun valgte bevidst New
Nordic messen i København, fordi
hun set fra en ﬁnsk synsvinkel
synes Danmark er et interessant
land, der værdsætter
moderne design
og godt håndværk.
Hun gav også udtryk
for, at det var rart
at få feedback på

sine smykker fra de
danske indkøbere og
kolleger.
Vi har her vist en række eksempler
fra hendes kollektioner, men vi kan desværre ikke
anføre
vejl. udsalgspriser, da hun gerne vil
fastlægge det sammen med de forhandlerkontakter, hun har knyttet under messen.

Loitsu
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Elegant og feminin dobbeltørehænger fra kollektionen
OLIVE. Sterling sølv med to
forskellige farver romersk
glas: Lys blå og opak, mørk
blå. Kan også laves i guld.
Vejl. udsalg i sølv: 7.495kr

ORIBIT ørering. Stilrent design
med blå/lilla nuance af romersk
glas. Øreringene laves i to størrelser. Modellen på billedet er
den store og fremstillet i sterlings
sølv. Den laves også i guld på
bestilling.
Vejl. udsalgspris i sølv 7.995 kr.

Stilren og elegant halskæde med
havblå romersk glas med et
utroligt smukt spil. Fra kollektionen OLIVE.
Vejl. udsalg i sølv: 4.995 kr.
På billedet lavet i sølv men kan
også laves i guld og kombineres
med diamanter eller andre
ædelsten.

På New Nordic messen stødte vi på et interessant nyt dansk
smykkebrand med et ganske unikt koncept.

5 strenget ﬁngerring fra kollektionen ORBIT i 14 karat guld og
med et meget levende, grønligt
stykke romersk glas. Laves også
i sterling sølv.
Vejl. udsalgspris i 14 karat guld
14.995 kr.

Halskæde fra kollektionen
ORBIT med grønt romersk
glas. ORBIT kollektionen er inspireret af planeter.
Vejl. udsalgspris i sølv 4.995 kr.
Fremstilles også i guld på
bestilling.

Man mærker næsten historiens vingesus
Feminin og yndling ring fra
kollektionen OLIVE med et
grønligt stykke romersk glas
med et stort spil af andre farver. Smykket på billedet er i
sterling sølv, men kan også
fremstilles i guld og kombineres med diamanter.
Vejl. udsalg i sølv: 4.995kr.

Roman by Ello, som brandet hedder, blev grundlagt af Eva Lærke
Olsen i starten af 2018 efter hun var kommet hjem fra en rejse til
Israel, hvor hun var blevet introduceret til et helt specielt og verdens- historisk materiale - nemlig 2000 år gammelt
romersk
glas. Det har hun kombineret med et stilrent skandinavisk design
og skabt en unik serie af smykker, hvor hun fatter glasset i guld
eller sølv. Hun bruger kun fragmenter og skår, som forsigtigt tilslibes i de ønskede former. Overﬂaden forarbejdes ikke og kommer derfor til at fremstå uberørt i smykket. Glasset forekommer i
blå, grønne og røde
nuancer og med forskellige varianter af
patina.

patina, som er unik for det enkelte stykke glas, hvilket gør smykkerne helt
enestående og personlige. Glasset, som indgår i
smykkerne, stammer fra Israel, hvor det frembringes ved arkæologiske udgravninger og kan købes i begrænsede mængder gennem statsautoriserede antik- vitetsforhandlere, hvoraf ﬂere
oprindeligt er uddannet arkæologer og kan veriﬁcere glassets
ægthed.

Med et smykke fra Roman by Ello får man altså mere end bare
et smykke. Man bliver den unikke bærer og indehaver af en del
af verdenshistorien, og man lader det historiske materiale skabe
og fortælle nye historier i moderne tid. Der medfølger naturligvis
et certiﬁkat på glassets ægthed med alle smykkerne.

Romersk glas er et historisk materiale, som stammer tilbage fra
Romerriget. Efter 2000 år i jorden har glasset fået en helt særlig

Smukke øreringe fra kollektionen OLIVE med romersk glas i
flere farver. På billedet er fremstillet i sterling sølv, men laves
også i guld og kombineres med
diamanter eller andre ædelsten.
ejl. udsalg i sølv: 6.495 kr.

Elegante manchetknapper til manden.
Smykket på billedet er i sterling sølv
med et stykke meget changerende
stykke romersk glas. Laves selvfølgelig
også i guld på bestilling.
Vejl. udsalg i sølv: 6.995kr
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Smukt, regnbuefarvet romersk
glas i en signetring. Smykket på
billedet er i sterling sølv.
Vejl. udsalgspris: 5.495 kr.
Laves i guld på bestilling.

Sjældent, rødt romersk glas i en
signetring. Smykket på billedet
er i sterling sølv.
Vejl. udsalgspris: 6.495 kr.
Laves i guld på bestilling.

Simple ørestikker i 14 karat guld
med romersk glas, som skinner
som ild. Laves også i sterling
sølv.
Vejl. udsalg: 11.995kr.
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JULEINDKØB MED OMTANKE
Bæredygghed Æstek Naturlighed
Elegance Socialt Ansvar
For de kunder, der ønsker en grøn og bæredygtig jul,
kan det være lidt af en udfordring at købe gaver
uden at efterlade et stort CO2-aftryk. Men fortvivl
ej, for smykkevirksomheden PureLeaf har sat et
skarpt fokus på bæredygtighed og præsenterer et
æstetisk samspil mellem visionært smykkedesign,
naturens helt eget unikke udtryk samt social ansvarlighed og en miljøbevidst produktion. Alt i alt er det
smykker med en rigtig god historie og med et minimalt CO2-aftryk.

Stort armbånd
MADEIRA gold,
Vejledende pris
2190 kr.
Smalt armband – SANA
gold,
Vejl. pris
1290 kr.

PureLeafs spæde begyndelse fandt sted og
inspiration i Brasiliens smukke natur
PureLeaf er et miljøbevidst brand, som Nadja
Rasmussen startede. Virksomheden producerer
smykker, som indeholder et stykke af naturen i form
af et virkeligt blad eller frø, hvilket gør hvert eneste
smykke unikt. Inspirationen har hun fået fra et
bæredygtigt projekt i Brasilien, hvor lokale familier

Ring – ELVA gold,
Vejledende pris
1290 kr.

Almas white gold
Øreringe i hvidguldbelægning. De er lavet
med blade fra Arruda planten. Arruda er
udbredt over hele verden og er berømt i
Brasilien for sine kvaliteter inden for naturmedicin. Den smukke urt bruges også ofte i
buketter og dekorationer.
Vejledende pris 1190 kr.
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Naturens egen mangfoldighed og detaljerede
skønhed er i centrum
PureLeaf’s smykker bliver fremstillet i Brasilien og er
certiﬁceret af IBAMA (Det Brasilianske Institut for
Miljø og Vedvarende Naturressourcer). De anvendte
naturmaterialer oprinder hovedsageligt fra de
midt-vestlige regioner af landet, hvor smukt savannelandskab møder tropiske sumpområder og frodig
regnskov. Her indsamles de nedfaldne blade og
grene, som fungerer som kernen af smykkerne.
Bladene udtørres og om nødvendigt skeletteres,
inden det efterfølgende behandles for at opnå den
nødvendige stivhed. Når bladene er klar, bliver de
belagt med genbrugt rødguld, hvidguld eller
sortrhodineret guld. Belægningen bliver forsigtigt
penslet på, da denne fremgangsmåde sikrer, at
ingen detaljer går tabt.

SANA black gold
En smuk bregne, som oprindeligt kommer
fra Australien og Fiji, men har spredt sig
over hele Brasilien. Bladene er fyldt med
små detaljer, som giver armbåndet et
meget elegant og unikt look, der varierer
fra blad til blad.
Vejledende pris 1390 kr.

LAGUNA gold
Dette blad ﬁndes på Cerrado
som er en tropisk savanne- og
økoregion i Brasilien og mere
speciﬁkt i staterne Goiás og Minas
Gerais. Regionen er kendetegnet
ved sin unikke vegetation og
fantastiske landskab. Bladet er
fastgjort til en justerbar lædersnor.
Vejledende pris 990 kr.

bliver ansat til at indsamle, tørre og skelettere nedfaldne blade. Herefter bliver bladene behandlet og
penslet med genbrugt 18 karat guld. Alt gjort i
hånden med respekt for bladets unikke karakter.
Hvert smykke er håndlavet, og på den måde er
bladenes forskelligartede og detaljerede skønhed
bibeholdt. Nadja har taget hele den bæredygtige
arbejdsproces til sig og skabt smykkevirksomheden
PureLeaf.
Hvert eneste smykke er enkeltstående
Ligesom ﬁngeraftryk er alle blade enestående, og
deres unikke karakter bevares ned til mindste
detalje. Hvert et smykke er håndlavet for netop at
bevare bladets skønhed og lethed - samt for at sikre
den nødvendige styrke og robusthed. På den måde
skabes smykker, der er helt unikke og som kunden
kan være sikker på, at ingen andre har. Lægger man
dertil den gode historie, om at lokalsamfundet
omkring produktionen desuden er sikret en stabil
indtægt og ordnede arbejdsforhold, så kan man
godt have god samvittighed.
En etisk og bæredygtig tilgang til mode
”Etisk mode handler for os om passion. Vi brænder
for at give vores forhandlere muligheden for at
sælge håndværksmæssige kvalitetsprodukter
produceret med hjertet på rette sted - med respekt
for natur, miljø og ikke mindst de mennesker, som er
involveret i produktionen,” fortæller Nadja Rasmussen,
der er medstifter og partner i PureLeaf.
Med andre ord: PureLeaf’s smykker er en hyldest til
naturen, detaljen og personligt udtryk.

MAIA gold ring i
18 karat guldbelægning lavet af et
smukt detaljeret magnoliablad.
Magnolia er ikke hjemmehørende i
Brasilien, men er spredt over hele
landet – i haver, parker og i naturen.
Vejledende pris 1290 kr.
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14 kt. guld med rosa quartz
vejl.udsalgspriser fra kr. 2.995,-

Nogen længes efter
foråret - året rundt!
14 kt. guld med rosa quartz
vejl.udsalgspriser fra kr. 2.995,-

Det kan der heldigvis nu rådes bod på, fordi
smykkeﬁrmaet Scrouples har netop lanceret en
smykkeserie, der hedder PrimaVera - hvilket
betyder forår.
Serien omfatter både ringe, ørehængere og
halssmykker med vedhæng og fås i både sølv og
14 kt. guld i forskellige variationer med ferskvanskulturperler og rosa quartz. Designet er med sin
lethed og enkle udtryk utrolig smukt og er på sin
helt egen måde ligesom forårsplanternes første
spæde skud.

14 kt. guld med ferskvandskulturperle
vejl.udsalgspriser fra kr. 2.195,-

Det bliver helt sikkert et stort hit hos både de
unge og de modne kvinder, der værdsætter
skønhed.

Sølv med ferskvandskulturperle
vejl.udsalgspriser fra kr. 495,Sølv rh
vejl.udsalgspriser fra kr. 495,-

Sølv med rosa quartz
vejl.udsalgspriser fra kr. 495,-
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Smuk smykkekollektion støtter voldsramte kvinder
Det populære danske smykkebrand Spirit Icons
lancerer nu smykkekollektionen SHE til fordel for
Danner, der hjælper voldsramte kvinder.
Designerne bag Spirit Icons har selv oplevet vold i
deres familier, derfor betyder Danners arbejde
meget for dem. Smykkekollektionen består af en
halskæde, et armbånd og et par ørestikker med
det smukke kvindetegn og en lille diamant som
symbol på kvindelig styrke. Den særlige smykkekollektion er den første, Spirit Icons har skabt til
fordel for velgørenhed. Det er også første gang,
smykker bliver solgt til fordel for Danners vigtige
arbejde. Nu kan alle købe et smukt smykke og
hjælpe en medsøster til at komme ud af et
voldeligt forhold.
Partnervold mod kvinder er et omfattende
problem i Danmark, og problemet lader til at blive
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større og større. Nyeste undersøgelser
viser, at 38.000 kvinder er udsat for fysisk vold, og omkring 70.000 kvinder er
udsat for psykisk partnervold – hvert år.
Og hele 59 % af de kvinder, som i 2017
boede på et af landets krisecentre, kom
fra et
forhold, hvor manden havde
været psykisk, fysisk og/eller seksuelt
voldelig i over tre år. Det er et problem,
der har kæmpe samfundsøkonomiske
konsekvenser.
Desværre er det kun en lille del af de
voldsudsatte kvinder og børn, der får
mulighed for at få hjælp og et ophold
på et af landets kvindekrisecentre.
Ifølge Danmarks Statistiks seneste
opgørelse fra 2017 var kun 1.687 kvinder
og 1.649 børn indskrevet på et krisecenter.

Stort samfundsproblem
Ifølge Lisbeth Jessen, som er direktør for
Danner, der hjælper voldsramte kvinder
med ophold og rådgivning til at komme
videre i livet, kræver det en omfattende
helhedsindsats at yde den rette hjælp.
Derfor har Danner bl.a. indgået et
samarbejde med smykkebrandet Spirit
Icons om at indsamle penge.
”Antallet af voldsudsatte kvinder stiger
desværre. Hver dag møder vi mange
kvinder, der går rundt med en tung
psykisk bagage, fordi de lever eller har
levet med en voldelig partner. Den
psykiske belastning er enorm – og det
skader hele vores samfund. De har brug
for hjælp,” udtaler Lisbeth Jessen og
fortsætter:

”Hvis man vil vold mod kvinder til livs,
kræver det mere fokus på forebyggelse,
ﬂere muligheder for hjælp og bedre
oplysning om vold i hjemmet.
På Danners krisecenter hjælper vi både
kvinder og deres børn med ophold og
rådgivning – og vi har også et videnscenter, hvor vi skaber ny viden om vold
mod kvinder, så vi kan sikre respektfulde
normer og en lige lovgivning mellem
kvinder og mænd. Det er et omfattende
arbejde. Derfor er vi meget taknemmelige for al den opbakning, vi kan få.
Spirit Icons har skabt en kollektion af
smukke smykker, som symboliserer
’female empowerment’ og et stærkt
søsterskab. En af Danners værdier er at
styrke kvinder – og køber du et af
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smykkerne, hjælper du kvinder og børn
til et liv uden vold. Sammen kan vi bryde
tabuet om vold mod kvinder.”
Spirit Icons’ hjerte banker for Danner
Det er første gang, Danner samarbejder
med et smykkebrand om at samle
penge ind, og det er første gang, Tim og
Daniel Christensen – designerne bag
Spirit Icons – har skabt en kollektion af
smykker til fordel for velgørenhed. Det er
der en helt særlig årsag til.

ubeskriveligt knæk, og man mister al
tillid til andre og troen på sig selv. Du
mister ganske enkelt dig selv – og det
føles nærmest umuligt at komme videre.
Du har brug for hjælp!” fortæller Daniel
Christensen, der i dag er kommet videre
i livet og nu danner par med Tim – både
professionelt og privat.
Også Tim har haft vold helt inde på livet,
da hans fars daglige vredesudbrud ofte
resulterede i tæsk.
”Danners arbejde med at hjælpe
voldsramte kvinder og børn ligger vores
hjerte meget nært. Vi har begge to
oplevet vold begået af nære relationer,
og vi ved, hvor store konsekvenser det
har for enhver person, selvom du ellers er
stærk. Vold rammer dig psykisk og fysisk
– og det slider dig op. Derfor er det
vigtigt, at du får hjælp. Danner hjælper
kvinder og børn med at komme videre i
livet, og dette arbejde vil vi gerne støtte,
så godt vi kan,” udtaler Tim og Daniel
Christensen fra Spirit Icons.
Kvinder hjælper kvinder
Spirit Icons’ smykkekollektion til fordel for
Danners arbejde med at hjælpe voldsramte kvinder lanceres under navnet
SHE for at hylde kvinden – og søsterskab
mellem kvinder.

”Jeg er vokset op i et hjem, hvor min far
slog mig. Hver dag frygtede jeg hans
slag. Siden blev jeg kæreste med en
mand, som også tæskede mig. Så
selvom jeg er mand, ved jeg, hvordan
det føles – både psykisk og fysisk på
egen krop – at være udsat for vold
begået af dem, man elsker – og som
burde elske en. Det giver dig et

32 - DesignUreSmykker

”Smykkekollektionen er tænkt som en
fejring af den kvindelige styrke, og vi har
valgt at bruge kvindetegnet med en lille
diamant som symbol på den styrke, vi
alle til tider har brug for. Alle kan være
med til at vise og hylde solidariteten
med andre kvinder ved at bære
smykkerne. Vi synes, at det er en ﬁn og
sympatisk tanke, at kvinder hjælper
kvinder,” udtaler Tim og Daniel fra Spirit
Icons om tankerne bag designet.

Danner X Spirit Icons
SHE smykkekollektion
Smykkesættet fra Spirit Icons består af
et par ørestikker, et armbånd og en
halskæde – alle med kvindetegnet.
Sættet er udformet i 925 sterlingsølv og
fås i ﬁre farver: sølv, sølvforgyldt med
18 karat guld, sort ruthineret og sølv-forgyldt med 18 karat rosa guld. Kvindetegnet fås i en blankpoleret version med
mat bagside og i en matteret version
med blank bagside. Det sikrer et smukt
spil i løbet af dagen, hvis smykket drejer
rundt. Spirit Icons smykker kan købes hos
125 forhandlere i Danmark – og den
særlige smykkekollektion for Danner kan
købes i hele landet. Ti procent af vejledende udsalgspris for hvert smykke
doneres til Danner.
Halskæde i sølv og sort ruthineret
795 DKK
Halskæde i forgyldt og rosa forgyldt
895 DKK
Armbånd i sølv og sort ruthineret
595 DKK
Armbånd i forgyldt og rosa forgyldt
695 DKK
Øreringe i sølv, sølv forgyldt,
sort ruthineret og rosa forgyldt
495 DKK

ALLETIDERS UR
Henning Stæhr A/S lancerede, samtidig med
resten af verden, den 5. september kl. 14.00 Oris’s
nye urmodel Big Crown ProPilot X Calibre 115, der
bærer vidnesbyrd om producentens årelange
historie udi urmageriets ædle kunst. Samtidig er
det lidt af et kvantespring ind i fremtidens urteknologi.
Det er virkelig rendyrket Oris - præcis som naturen havde tænkt det.
Hvor mange af os ved egentlig, hvordan den teknik,
vi omgiver os med, fungerer? Hvor mange kan mon
fatte, hvordan en forbundet enhed kobler sig på det
store usynlige netværk oppe i skyen? Det er sikkert
ikke mange. Vores egen konstant fremskridende
aldring distancerer os nemt fra at have en konkret
viden om, hvordan de ting vi ejer virker.
På en måde har vi stillet os tilfredse med det.
SmartPhones er et godt eksempel, det er bare et
værktøj vi bruger. De bringer os tættere på hinanden så vi kan dele historier og idéer – og det er jo
en god ting. I bedste fald gør de livet lidt nemmere,
men i værste fald bliver vi også afhængige af dem.
Og netop fordi vi ikke forstår, hvordan de virker, er
det svært at have tillid til dem og virkelig føle at vi
kender dem til bunds.
Det er vi i stigende omfang utrygge ved.
Denne tankegang retfærdiggør netop, hvorfor
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mekaniske ure med en århundred gammel teknologi i dag er mere relevante end nogensinde. Ingen
elektronik, ingen netværksopkobling. Ingen apps.
Ingen røg og spejle. Gammeldags? Eller forud for sin
tid?
Til sammenligning er et mekanisk ur en håndlavet
genstand vi kan forbinde os med i bogstaveligste
forstand. Hvis vi ikke bevæger os, løber et selvoptrækkende ur “tør” for energi. Hvis vi ikke trækker
et håndoptrukket ur op går det i stå. Forbindelsen
er til at forstå –
helt håndgribelig. Det er hele
den grundtanke
Oris besluttede
sig at for dykke
ned i. Hvis man
fjernede et mekanisk urs ærlighed og integritet
og skrællede det
helt ind til skelettet for at vise
dets sande natur, hvordan ville det så se ud.
Svaret er, som Oris Big Crown ProPilot X Calibre
115 uret. Det ypperste Oris ur, der nogensinde er
lavet.
Alle tidligere Oris ure har ledt op til dette punkt.
Det er inspireret af naturen, helt specifikt af

DesignUreSmykker - 37

rummer hele historien om ﬁrmaets piloture, som startede helt tilbage i begyndelsen af 1910 og tog rigtig fart med
Pilot armbåndsuret med den store
krone (Big Crown modellen) i 1917 - og
de mekaniske ures berettigelse ud i al
fremtid. Den børstede titanium urkasse,
det resulterede i, er præcis ligeså ærlig i
sit udtryk. Grundlæggende stammer
designet fra den originale 1938 version,
suppleret med jetturbineblads
motivet, der blev en del af Big
Crown ProPilot urenes design for
blot nogle få år siden. Så det er
baseret på et traditionelt koncept –
men drevet af fremtiden.

Waldenburgdalen, der omgiver landsbyen Hölstein, hvor Oris’s hovedsæde
har ligget lige siden ﬁrmaet blev grundlagt i 1904. Det er også en reﬂeksion af
nutidens kultur og af vores stigende
behov for autentiske oplevelser. Og
så er det et ur, der repræsenterer
hele Oris’s sande personlighed.
For Oris startede det hele
med urværket. Alt i deres ure
emmer af dette mekaniske
hjerteslag. Ved deres 110 års
fødselsdag lancerede de Oris
Calibe 110, et limited edition
ur, med en in-house udviklet
urværk, som kunne levere en
10-dages gang-reserve – i en
patenteret non-liniær gangreserve-indikator og en lille
sekundviser.
Denne innovative, unikke kombination
af mekanisk kompleksitet blev den
grundlæggende arkitektur for en hel
række af banebrydende urværker frem
til Calibre 114, der blev lanceret sidste år.
Disse urværker er blevet symbolet på
Oris’s urværksproduktion. Siden ﬁrmaet
blev grundlagt har det introduceret i alt
270 in-house producerede mekaniske
urværker - en præstation de godt kan
være stolte af.

“Folk længes faktisk tilbage til den
tid, hvor man forstod, hvordan tingene
virkede”
Med Big Crown ProPilot X Calibre 115 har
Oris’s urmagere taget sjælen af deres
Calibre 110 og forestillet sig det i en fuld
skeleton-udgave. Traditionelt giver
skeleton-ure os et indblik i urmagerens
talenter, men med dette ur har Oris
større ambitioner. De vil gerne have at
folk igen får muligheden for at se,
hvordan tingene virker.
Det er det, der gør nutidens modernisme så interessant. Folk vil simpelthen
gerne forstå, hvordan ting fungerer.
Big Crown ProPilot X Calibre 115 uret
blotter virkelig sit inderste. Intet er skjult.
Selv tromlen bag 12-tallet er gennem-
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Det er muskuløst og selvsikkert. Det viser
Oris’s kompetencer som urproducent og
deres tillid til at den schweiziske urmagertradition er godt på vej ind i en ny
æra.

sigtig, så man kan se hovedfjederen.
Når man trækker uret op kan man
simpelthen se, hvordan fjerderen strammes mere og mere indtil den er fuldt
optrukket og klar til at levere 10 dages
uafbrudt drivkraft. Og sådan er det hele
vejen igennem, intet pynt og ingen
unødvendige dekorationer. Calibre 115’s
blotlagte broer fremstår i matgrå i
stedet for højglanspolerede eller ingraverede. Iagttager man movementværkets bevægelser under en lup kan
man se at kanterne ikke er slebet eller
skråtskåret, men blot bevaret i deres rå
tilstand. Der er ikke gjort noget som
helst for at skjule essensen af traditional
schweizisk urmageri. Det er, om man så
kan sige, som naturen havde tænkt det.
Ikke at det er gammeldags. Inspireret af
den slående æstetik ved selve urværket
har Oris’s designere skabt en dristig
urkasse med en dynamik der både

Det fortæller også om en evolution af
begrebet luksus. Luksus er ikke længere
noget prangende eller selvhævdende. I
dag er det at værdsætte kvalitet, tid og
rum. Oris kalder det afslappet luksus,
hvilket hverken er fortænkt eller
ubetænkeligt. Det er velovervejet. Det er
autentisk. Det er årsagen til, at der ikke
er nogen overﬂødige detaljer ved uret.
Ingen overvældende farvepalette. Ingen
meningsløse funktioner. Kun det essentielle. Solidt håndværk. Det er levende!
Hvem er det der vil købe Big Crown
ProPilot X Calibre 115? Bærere af sådan
et ur er på et eventyr af opdagelse. De
ønsker at vide mere om verden og om
dem selv. De vil gerne opnå en større
forståelse for livet. Det er dem, der helst
vil gå egne veje.
Det er derfor Oris fastholder at Big
Crown ProPilot X Calibre 115 uret er som
naturen havde tænkt det. Det er bare
ren Oris.
Vejl. udsalgspriser:
På lænke 58.100 kr. og
på rem 53.900 kr.

URE TIL DE
SÅKALDTE
FIRST MOVERS

Og der er flere nyheder fra Arberg Time…

BE STRONG
BE POWERFULL
BE YOURSELF

Arberg Time har lige introduceret en ny Boss urkollektion, der
nærmest må betegnes som Moderne Vintage. Modellerne er
tydeligt inspireret af det klassiske pilotur tilsat modern designelementer. Boss Pioneer som serien kaldes, er et fornemt
eksempel på en fusion mellem fortiden og fremtiden.

DET ER URE TIL DE ÆGTE PIONERER
Kollektionen fås i forskellige farver og rem- og lænkekombinationer og er et typisk statement ur både for kunder, der går op i et
skræddersyet Boss look og for dem, der er mere casual. Glatte
enkle læderremme, remme med tydelige stikninger eller klassiske
stållænker - moderne kontraster eller dæmpet monokrom.
Disse ure er den sidste ﬁnish til et upåklageligt BOSS look.
Modellerne tilbyder soﬁstikerede underskiver, fremtrædende
kronograf-knapper, kombineret med en dynamisk rødvippet
sekundviser. Only the sky is the limit.
TEKNISKE FEATURES:
Urværk: Tre visere med dato
Vandtæt til 3 ATM Diameter: 44 mm
VEJL. UDSALGSPRISER:
Uret med brun læderrem koster kr. 2.495,Uret helt i blåt med sort kasse koster kr. 2895,Uret helt i sort koster kr. 3495,-

For anden gang i træk lancerede Tommy Hilﬁger en
Tommy X Zendaya kvindekollektion, der har den amerikanske
stjerneskuespiller og brandambassadør, Zendaya
(@zendaya) som co-designer.
I efterårets Tommy X Zendaya kampagne er Zendaya iført
et minimalistisk ur designet med en klassisk hvid urskive,
enkel stålkasse med en meshlænke ligeledes i stål.
Uret lanceredes globalt i september 2019. Zendayas stilsikre
smag har mundet ud i et tæt samarbejde med Tommy
Hilﬁger, hvor Zendaya har designet både tøj og accessories.
Den nye kollektion fra Tommy Hilﬁger fejrer mangfoldigheden, personlig power og unik stil.

”TIL VORES EFTERÅRS URKOLLEKTION 2019, HAR VI DESIGNET ET UR, DER LØFTER
ETHVERT OUTFIT,” sagde Tommy Hilﬁger. "Det minimalis-tiske ur
smelter sammen med Zendayas stilsikre smag med vores
brandarv og kan bæres til enhver lejlighed."
Det er Zendayas dristige stil tilført Hilﬁger klassiske twist.
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”Billede af en drøm”
– skitser i jern og guld

Guldsmed Jytte Kløve har, i anledning af at hun er fyldt 70 år,
udført 70 skitser i jern og guld inspireret af en drøm, hvor
iskrystaller er det gennemgående tema. De 70 skitser blev i
midten af september præsenteret ved et arrangement i
festsalen på Designmuseum Danmark, men kan nu ses i Jytte
Kløves eget guldsmederi i Kgs. Lyngby nord for København.

"Billede af en Drøm", 70 skitser i jern og guld, der hver især bor i en
trææske med et lille vindue i på væggen i Jytte Kløves guldsmederi.
Foto Dorte Krogh.

Faktisk kan man, mod betaling, erhverve sig en af de 70
skitser, der alle er smukt placeret i dybe rammer af bornholmsk
kirsebærtræ udført af møbelsnedker Tyge Axel Holm. Det
kræver blot at man aflægger Jytte Kløve et besøg og udvælger
den skitse man ønsker, så vil man få den tilsendt efter den
27. oktober, hvor udstillingen af ”Billede af en drøm”, der er
en del af Kjøbenhavns Guldsmedelaugs initiativ ”Smykkernes
By”, slutter.
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Foto: Kim Dahl

Jytte Kløve fortæller selv her om drømmen. En februar dag
stod jeg på en bro og så ud over isen ved en fjord i Tromsø i
Norge. Den sang, isen, som jeg husker det fra barn, og fra

Tjørn, nord for Gøteborg for blot en dekade siden. Det blev
tidligt mørkt der, og jeg boede ved den side af fjorden, hvor
man ikke kunne se solen i flere måneder. Jeg måtte gå 4 kilometer hver dag, for at komme til det sted mellem to bjerge,
hvor jeg kunne hilse på solen. Selvom solen var gået ned blev
det aldrig helt mørkt. Det blev nærmest mørkeblåt, både fordi
der lå hvid sne overalt, men også på grund af måneskinnet.
Der var et trægelænder på den ene side af broen udfor huset,
hvor jeg boede, og dér voksede der de mest utrolige isblomster. De havde rejst sig på hver deres stilk af kulde, for
dernæst at springe ud. Hver enkelt var unik – ligesom de
drømme, jeg er ved at skabe inspireret af den nat i Nordnorge,
hvor billedet af iskrystallerne blev taget.
Det har inspireret 70 skitser – drømme over smykker til fremtiden. De bliver alle skabt i ganske tynd tråd – nogle i jern, og
andre i guldtråd. Hver især bor de i en træ-æske, og tilsammen vil broche og æske fremstå som et billede, der kan
hænge på væggen eller stå på et bord. Når solen står op om
morgenen vil den lyse ind på brochen i æsken og tegne en let
skygge på baggrunden i æsken. I løbet af dagen vil lyset forandre sig, og mens guld-eller jerntråden står ganske stille, vil
dens tvillingeskygge gå på vandring og ændre udseende.
For hvad er det nu smykker kan?
Det handler om, at jeg gerne vil byde alle indenfor i skabelsesprocessen, - i de sprøde øjeblikke, hvor selve idéen
omsættes fra det jeg fysisk så til det tredimensionelle sprog,
som er min verden. I de stille stunder, hvor dette er foregået
løb tankerne frit, og af og til løbsk, fordi det er sådan, at når
idéer skal defineres, så vil der uvægerligt være nogle, som
simpelthen ikke kan omsættes til fysiske smykker. Det er her
at dette projekt får sin kraft: For skal tankerne altid omsættes
til noget, der kan bruges – gås med – benyttes, bæres, være
praktisk, kunne tages med på stranden, på bjerget, i haven, i
supermarkedet – med til bryllup?
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