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2022 går på hæld... 
Ja, og bedst som vi troede, at alle vores trængsler med coronaen var overstået og at 
tingene ville vende tilbage til normalen igen, så invaderede russerne Ukraine i slutningen 
af februar. Hvad det har fået af afledte konsekvenser, ved I selv bedre end de fleste. 
Alting er blevet markant dyrere. Øgede priser på råvarer, energi, emballage, transport og 
også markedsmekanismer har skabt en sneboldeffekt for prisdannelsen - både for jer og 
desværre også for jeres kunder. Resultatet er, måske ikke helt uforståeligt, en utryghed i 
forhold til hvad fremtiden vil bringe og en deraf følgende naturlig tilbageholdenhed i for-
brug. Specielt når det gælder luksusvarer. 
 
 
 
 
 
Det stiller unægtelig krav til jer om både større omkostningsbevidsthed og øget opfind-
somhed. 
Og det handler jo blandt andet om at have fokus på balancen mellem salgbarheden af 
og avancen på de varer, I har i jeres sortiment. For der bliver heldigvis stadig købt masser 
af smykker og ure - specielt her op til jul, da det jo er oplagte gaveartikler. Det værste, 
man kan gøre, er nok at gå på kompromis med kvaliteten og originaliteten for at kunne 
sælge billigst muligt - det er kun at grave sin egen grav. Argumentationen er også enkel 
nok over for kunderne - for de ædle metaller, ægte sten, suveræn teknologi, design og 
originalitet holder sin værdi. I tjener jo også mere på de originale kvalitetsvarer. 
 
Opfindsomhed ud i det markedsføringsmæssige er nok også påkrævet for konkurrencen er 
hård og ”støjniveauet” i julehandelen er voldsom. Men originalitet og kreativitet sælger 
altid, så prøv at gøre noget nyt og noget der gør, at I adskiller jer fra mængden. Under 
alle omstændigheder ønsker vi jer en fantastisk julehandel samt et rigtig godt nytår.  På 
gensyn i det nye år hvor vi sender et nyt magasin på gaden i slutningen af februar 
 
Specielt til vores annoncører: 
Alting bliver som sagt dyrere og egentlig burde vi også sætte vores annoncepriser op. 
Trykning og papir er blevet dyrere og distributionen er også steget pænt i pris. Men vi 
kan jo godt mærke, at I p.t. oplever en afmatning derude og så er det nok ikke lige tids-
punktet at øge jeres markedsføringsomkostninger. Så indtil videre fastholder vi priserne, 
som faktisk har været de samme de sidste 4 år. Du kan se vores annoncepriser og læse 
mere om Design Ure Smykker på vores hjemmeside: www.designuresmykker.dk 
   
I det kommende år er vi igen klar med 6 nye udgivelser, så I kan få budskaberne om 
jeres nyheder og produkter ud til jeres nuværende og potentielle forhandlere i en seriøs, 
læseværdig og faglig relevant sammenhæng i Design·Ure·Smykker. Som du kan se, så er 
det et flot 4-farvetrykt fagmagasin, der vil præsentere jeres produkter og historier på en 

elegant og naturlig måde, der yder retfærdighed til jeres produkters 
design og farver. Et rigtigt trykt magasin er simpelthen bare langt 
bedre end et rent digitalt sendt ud pr. e-mail. Det er nemlig kun 
et fåtal af forhandlerne, der får åbnet dem og set ordentligt på 
det - og personalet får slet ikke set det. Vores magasin ligger 
typisk i baglokalet og bliver ofte læst af både butiksejerne og    
personalet. 
 
Husk at det betaler sig at planlægge og bestille sine annoncer for 
næste år i god tid. 
Specielt hvis I ønsker særplacering på for- eller bagside eller på en 
af omslagets indersider - dem er der nemlig rift om. 
 
Der er også gode rabatter at hente, hvis I bestiller jeres annonce-
ring for næste år samlet – booker I annoncer i 3 af vores numre, 
får I 10% rabat, og booker I annoncer i alle 6 numre næste år får 
I hele 20% i rabat. Det svarer til, at I faktisk får 1,2 annonce gratis. 
Og bare rolig! I skal selvfølgelig først betale for annoncerne, når 
de har været indrykket. 
 
Udgivelsesplanen for 2023 ser således ud: 
Udgivelsestidspunkt:           Deadline for annoncer: 
20.02                        27.01 
24.04                        24.03 
12.06                        16.05 
07.08 (Messe-udgave)         14.07 
02.10                        15.09 
27.11                        03.11 
 
HUSK: Vi kan også tilbyde indstik i Design·Ure·Smykker i form af 
løsblade eller foldere. 
Vil du gerne vide mere om mulighederne, så mail eller ring til os, 
så finder vi ud af det. 
 
Stor hilsen 
 
 
 
 
 
Henrik Bjørkman 
Redaktør
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tak for i år!
Bemærk! 
De produktorienterede artikler vi bringer, baseres som oftest på  
pressemeddelelser eller anden form for produktinformation,  
illustrationer og billedmateriale, som vi mod-tager fra producenter, agenter 
og leverandører. Vi kan derfor ikke påtage os  ansvaret for 
 rigtigheden af de oplysninger, vi bringer, da indlæggene også altid sendes 
til godkendelse hos den virksomhed/person artiklen omhandler inden  of-
fentliggørelsen. 
 
Når vi angiver priser på de produkter, vi viser, er det vejledende udsalgs-
priser oplyst af producenten/leverandøren selv og vi tager  forbehold for 
evt. trykfejl. Vi forbeholder os desuden retten til at redigere og beskære i 
det materiale vi modtager. 
 
Udgiver: DUS - Design Ure Smykker  -  
w w w. d e s i g n u r e s m y k k e r. d k  
 
Redaktion: Henrik Bjørkman · redaktion@d-u-s.dk · tlf: 4086 1952 
 
Design: Vibe Krogsgaard · design@d-u-s.dk · tlf: 2637 3481 
 
Annoncer: Geert Krøll-Schwartz · annoncer@d-u-s.dk · tlf. 2221 3480 
 
Tryk: Jelling Bogtrykkeri 
 
ISSN: 1901-1415 
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En smuk solbeskinnet søndag i midten af oktober tog vi fra 
DUS på udflugt til Rungstedlund, Karen Blixen museet i 
Rungsted Kyst, hvor der p.t. er en særudstilling under navnet 
”Silver Tales”, som er historien om Karen Blixen - fortalt i 
sølv, perler og diamanter. 
  
Lad det være sagt med det samme, det var en fantastisk 
oplevelse, der samtidig gav et helt særligt indblik i forfatte-
rens spændende liv. Særudstillingen var kurateret af smyk-
keskribenten Nina Hald og omfattede i alt 40 guldsmede, 
sølvsmede og smykkedesigneres værker i form af korpus og 
smykker inspireret af Karen Blixens fortællinger. 

 
Selv havde Karen Blixen 
ikke specielt mange smyk-
ker, men dem hun bar 
havde typisk en helt speciel 
betydning for hende - 
noget der var forbundet 
med kærlighed eller savn. 
Hun bar også tit smykker 
med store glimtende sten 
og krystaller, men det var 
ofte nogle hun havde lånt 
- ligesom det sjældent, at 
de var af ægte materialer. 

For hende var det mere et spørgsmål om at skabe sit helt 
eget udtryk, hvilket hun udviklede med en kunstners blik. 
 
Det bliver simpelthen for omfat-
tende at vise de mange ”kunst-
værker” Silver Tales særudstillingen 
rummer og vi vil nødig fremhæve 
nogle frem for andre. Men det er 
også en oplevelse, man skal unde 
sig selv, hvis man kan passe det 
ind i sin kalender. Silver Tales   
udstillingen kører nemlig helt frem 
til 30. april i 2023 og det er virkelig 
værd at afse tiden til at se, hvor-
dan nogle af branchens dygtigste 
guld- og sølvsmede og smykke- 
designere fortolker elementer fra 
Karen Blixens liv og fortællinger 
gennem deres unikke håndværk. 
  
En ting vil vi dog gerne vise her og det er spisestuen på 
Rungstedlund, hvor man har genskabt bordopdækningen fra 
Karen Blixens historie om Babettes Gæstebud - selvfølgelig 
med originalt sølvtøj. 

”Uden håb kan   man ikke fortælle”                       fra Karen Blixens ”Dykkeren” 
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A. Halskæde: 414-20-450, DKK 249,90 | B. Charm: Sparkle-2, DKK 399,– |  C. Ringkombination: Balestrino, DKK 799,– 
D1. Ur: 14531-330, DKK 1.599,– | E. Armring: 646-27-X0, DKK 599,– | F. Creoler: 730-27-05, DKK 399,–

1Ridsefast safirglas. 3 års international garanti. Dansk design.
www.beringtime.com

A

B

C

D1

E

F
I ønskes alle en god jul!

blomdahl.com

Det er smykker, du altid gerne vil bære – og så skånsomme mod din hud, at du kan.  
Omsorg, der både kan ses og mærkes.
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Dem skal der også være noget til, i hvert fald hvis 
det står til Michael Frederiksen fra Anmico Agenturer 
og noget tyder da også på mændene virkelig har 
taget det med at bruge smykker til at understrege 
deres personlighed til sig. 
 
Siden han i efteråret sidste år indledte samarbejde 
med det svenske herresmykke-brand By Billgren er 
salget steget støt, bl.a. fordi mange forhandlere har 
fundet ud af, at det betaler sig at have elegante  
herresmykker i deres sortiment. For ét er, at mæn-
dene selv er begyndt at købe smykker til sig selv, 
men kvinderne er i stigende grad køber smykker som 
gaver til deres mænd, kærester eller mandlige venner. 
 
By Billgren tilbyder et bredt sortiment af smykker og 
ure, i lækkert design og i en gedigen håndværksmæssig 
kvalitet. Urene er skabt med det pålidelige japanske 
Miyota-urværk, har ridsefrit safirglas og en vandtæthed 
til 5 atm og fås både med urlænker i rustfrit stål eller 
remme i lækkert italiensk læder. Kollektionen af arm-
bånd og halskæder i læder, rustfrit stål og beads er 
designet til at matches sammen og bæres sammen 
med et lækkert ur.  
 
Og fordelen er, at By Billgrens smykker og ure er til 
at betale, siger Michael Frederiksen. Så selvom Black 
Friday er overstået, er det stadig en god idé at satse 
lidt på det ”sorte marked”.

Der er dem,  der går    helt i sort!



Danmarks førende

alt-i-ét kassesystem
Servicepos bruges af smykkeforretninger over hele landet. Vi kan ofte genbruge dit 

eksisterende hardware og 昀ytte al data over, så du hurtigt og nemt kan komme i gang.
Du kan allerede nu teste kassesystemet af - helt gratis i 14 dage på servicepos.com. 

Designet til smykkeforretninger og guldsmede.

Skabt til kundeoplevelser - udover det sædvanlige.

Udskriv egne smykkelabels med stregkoder

Opret opgaver til reparation, indgravering m.m. i indbygget sagsstyringssystem

Du skal bare brugen tiden på det, du brænder allermest for.

Så klarer vi resten.

+ 45 33 60 85 86   |   servicepos.com

Send automatiske SMS-påmindelser til dine kunder

Forbind butik og webshop og få live synkronisering af alle dine varer

Overfør automatisk dagsopgørelser til dit regnskabsprogram

Opret kundepro昀ler med købshistorik, mærkedatoer, ringstørrelse, brandpræference m.m.

Lav egne varekategorier ud fra stil, kollektion, årstal - hvad end du foretrækker

1 1 15 + . 4 2 0 5 * , 7 7 7 7 7 � 4  - )7 2 & " 3 / # + . 4 2 0 5 * , 7 7 7 7 7 0 3 - 3 !� / )7 6 6 7 6 6 7 ( % 7 ' $
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Han fortæller indledningsvis: ”Noget af det hotteste p.t., og 
som med alt sandsynlighed nok også bliver julens helt 
store julegave-hit i år, er forgyldte sølvsmykker med fersk-
vandsperler. Vi samarbejder tæt med vores fabrikanter, så 
de ikke bare følger med, men faktisk er med til at skabe 
tidens trends inden for smykker.” 

 
Og han fortsætter: ”Alle vores modeller kan  natur-
ligvis ses på vores B2B webshop, hvor man selvføl-

gelig skal have  adgangskode for at kunne købe. Det 
nye her er, at de nye billeder vi har lagt ind af øre-
stikkere og ørehængere er taget fra 2 vinkler, så for-
handlerne og deres kunder kan se dem fra flere sider 

og derved nemmere kan forholde sig til hvordan de ser 
ud. Ligeledes er alle vores nye armbånd skudt på en helt 
anden måde, så de fremstår meget bedre. 
 
Efter ønske fra flere af vores forhandlere, kan man nu 
også, efter man er logget ind på vores hjemmeside, 
downloade foto af hvert enkelt smykke, i både høj og lav 
opløsning. Så er det nemlig nemt for forhandlerne, at bruge 
billederne på deres egne webshops, på   Facebook, Insta-
gram, Tic Toc eller andre sociale medier og i deres      

annoncer i lokalaviserne. Vi håber, at vi på den 
måde har gjort det nemt for dem, at lave deres 
julekampagne i år og ønsker dem derfor en 
rigtig god julehandel!” Slutter Torben Støvring.Perler fra Himmerland 

- i mere end én forstand!
Ejeren og lederen af Støvring Design, Torben Støvring, har fortalt os,  

at firmaet nu er helt fremme i skoene, når det gælder om  
at skabe modetrends, udvikle nye modeller  

og at yde service til forhandlerne.
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Nyt, klassisk titanium-ur fra Obaku 
 
Titanium er ultralet, ultraholdbart – og så kan man 
svømme med det. Obaku’s nyeste ur er lavet i tita-
nium.  
 
Titanium er 40% lettere end stål, så selvom dette er 
et lænke-ur, er det let og behageligt at gå med på 
armen.  
 
På trods af den lette vægt, er titanium ligeså stærkt 
og rustfrit som stål, og det er også grunden til, at   
titanium er et populært materiale i for eksempel rum-
industrien. Det er desuden det perfekte ur til aller-   
gikeren, da titanium er helt nikkelfrit og allergivenligt. 
 

Med Obaku’s nyeste ure på armen kan man dyrke 
vandsport og stadig se klokken, da uret er vandtæt 
ned til 10 ATM.  
 
Uret er designet, så det altid er nemt at se, hvad 
klokken er. Hvide tal på en sort skive, eller sorte tal 
på en hvid skive gør uret let aflæseligt. Kort fortalt er 
Obaku’s nyeste ur holdbart, let, vandtæt, klassisk, let 
aflæseligt og allergivenligt. Og så kan du oven i købet 
se datoen.  
 
Det er mange kvaliteter at få for blot 1299 kr., som 
er den vejledende udsalgspris. 
 

Overlegen ydeevne . . .    
kombineret med 
uovertruffen  
kvalitet Design: Aros Design House

TITANIUM LILLE TITANIUM LILLE  TITANIUM 
 

TITANIUM  
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Agent i Danmark: Anmico Agenturer 
Michael Frederiksen tlf. 40217888 mail. michael@anmico.dk -- Louise Holm Munch tlf. 60140133 mail. louise@anmico.dk

w w w . b y b i l l g r e n . c o m

        Stack it,  
mix it,  
     match it  
  or wear it  
    all alone...

Eller på godt dansk, så har smykkefirmaet Lund Copenhagen lige lanceret en hel 
serie af kæder, ringe og ørestikker, der kan stackes, mixes eller matches, hvis 
man vil personliggøre sit look. Eller de kan bæres alene, når man har brug for 
et enklere look.  
 
Kæderne er i 8 kt og 14 kt guld. De vejl. udsalgspriser for collierne spænder fra 
2.025 kr. og op til 16.000 kr. 
  
Et smykke for livet 
Lund Copenhagen har også sendt en nyfortolkning af ”Livets træ” på markedet - 
en smykkeserie bestående af armbånd, halskæde-vedhæng og et sæt ørehængere. 
”Livets træ” er virkelig en populær gaveartikel - sikkert fordi symbolikken tiltaler 
rigtig mange. ”Livets træ” siges bl.a. at være et symbol for familien og forbindelsen 
til vores forfædre. Der er også andre udlægninger af betydningen - i det gamle 
testamente er det træet, der giver evigt liv, hvilket vi mennesker så desværre mis-
tede retten til, da nogen som bekendt spiste af kundskabens træ. Men der er 
også dem, der mener at ”Livets træ” bare symboliserer et langt liv, visdom og 
styrke. 
 

Under alle omstændigheder er ”Livets træ” altid en god gave-idé og Lund 
Copenhagens nye fortolkning er et flot og stilrent bud på en fin og 
personlig gave, der nok vil være at finde under juletræet i mange hjem. 
 

De vejl. udsalgspriser er 850 kr. for halskæde-vedhænget, 2.600 kr. for arm-
båndet og 2.160 kr. for ørehængerne. 
 
De fine fingerringe herunder ligger fra 1.725 kr. - 2.450 kr, den flettede ørestik 
ligger på 2.875 kr.  
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Julen står for døren 
Vi kan alle mærke det. Dagene er blevet kortere, og vejret er 
blevet koldere. December er jo også lige om hjørnet, og det 
betyder, at julen nærmer sig med hastige skridt.  
 
For butikker rundt omkring i landet betyder det også plan-
lægning og forberedelse af en af de mest hektiske, men også 
indbringende tider på året. Derfor skal alting helst køre så 
hurtigt og problemfrit som muligt. 
 
For hvad gør I, hvis jeres kasseapparat pludselig bryder    
sammen midt i julesalget? Eller hvis jeres betalingsterminal 
går ned? Jeres bonprinter strejker? Eller hvis I løber tør for 
bonruller? 
 
 

Det har marketing Manager Louise Justesen fra firmaet     
Servicepos i Odense et godt bud på. Hun fortæller indled-
ningsvis: ”For at undgå kaos i den mest travle tid, så er det 
en god idé med en backup-løsning. Derfor får I her 6 tips til, 
hvad I med fordel bør sikre jer, at I har styr på inden det 
store julesalg, så I ikke står i den uheldige situation, at noget 
skulle bukke under. 
 
En ekstra betalingsløsning giver tryghed 
Én af de ting, vi oftest hører fra kunder, som er altafgørende 
i juletiden, er at deres betalingsløsninger bare skal fungere. 
Stort set alle butikker i dag har en integreret betalings-     
terminal, som gør det nemt at ekspedere kunder hurtigt og 
effektivt, kombineret med at du kan spare en del tid på bog-
føringen. 
 

Betalingsterminaler vil man derfor nødigt undvære i en travl 
forretning. Vi anbefaler i den sammenhæng, at I som minimum 
har én ekstra digital betalingsløsning (og gerne flere) i tilfælde 
af, at jeres stationære terminal går ned. 
 
Her kan vi blandt andet anbefale MobilePay Point of Sale, 
som oven i købet er fuldt integrerbart med Servicepos kasse-
system. Med sådan en løsning er det lige så let at tage imod 
betalinger som med en betalingsterminal. Det kan I læse mere 
om på vores hjemmeside. servicepos.com 
 
Er I mere til en ‘almindelig’ terminal, har I også muligheden 
for at vælge en Servicepos Pay terminal. Den kan integreres 
med Servicepos kassesystem på lige vilkår med andre termi-
naler. Servicepos Pay terminalen kan tilsluttes Wi-Fi og har 

indbygget indløsning fra Stripe til Visa, Mastercard m.fl. I be-
taler kun for selve terminalen, og så ejer I den, så der er 
derfor ingen månedlige omkostninger. 
 
Anskaf et cloud-baseret kassesystem 
Vil I gerne undgå et kasseapparat, der pludselig ikke virker 
midt i juleræset, så er den mest sikre løsning et cloud-baseret 
kassesystem. Det betyder med andre ord, at jeres kasse-    
system er online. At I blot skal åbne en internetbrowser for 
at tilgå kassesystemet, uanset hvor I står i butikken. Det kan 
I ikke med et ældre kasseapparat eller en lokalt installeret 
kassecomputer, som kun kan bruges til at køre jeres kasse-
software. Begge er ofte dyre løsninger, hvor hardwaren alle-
rede er outdated fra dag ét. 
 

Christmas  

    time
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Derfor er den bedste og mest fremtidssikre løsning et cloud-
baseret kassesystem. Skulle jeres computer uheldigvis bryde 
sammen, kan I nemlig bare tage en anden computer, en tablet 
eller sågar en mobiltelefon og betjene kunder med det samme 
– uden nogen opsætning. Derudover gemmes al jeres salgs-
data automatisk også i skyen, så I ikke risikerer at miste noget 
grundet et hardware nedbrud. 
 
Få en backup-løsning,  
hvis internetforbindelsen 
svigter 
Man ønsker aldrig at stå i en situation 
uden internet og dermed ikke kunne 
betjene sine kunder, men desværre er 
det sommetider uundgåeligt. Så har I en 
fast internetforbindelse via ADSL, COAX eller 
Fiber, kan det være en god idé at anskaffe sig 
en ekstern 4G/5G som en ekstra backup-løsning 
til internettet - blot i tilfælde af at jeres internetforbindelse 
skulle svigte. Det sikrer jer nemlig, at I hurtigt kan komme on-
line igen og tilslutte jeres kasse og terminal til routeren. Skal 
I have en prisvenlig 4G router, så kan vi varmt anbefale: Hua-
wei B535 i kombination med et data simkort. 
 
Anskaf en cloud bonprinter 
Selvom tiden bevæger sig mod et mere papirløst samfund, så 
er der stadig mange som ønsker at kunne tilbyde kunden en 
fysisk kvittering. Hvis I vælger at bevæge jer mod den papirløse 
vej, så har I altid mulighed for at kunne sende kvitteringer til 
jeres kunder både på e-mail og SMS direkte fra jeres kasse-
system. Husk dog, at lovgivningen siger, at I skal kunne   ud-
skrive og tilbyde jeres kunder fysiske kvitteringer, hvis det 
bliver nødvendigt. Derfor skal I som minimum have en bon-
printer, der kan kobles til jeres kassesystem. Har I her behov 
for en ny bonprinter, som kan klare alle jeres udskriftsbehov 
af kvitteringer, kan vi anbefale en cloud bonprinter. Den gør 
det nemt at udskrive fra flere enheder (herunder tablets og 
smartphones), og så kræver den ingen avanceret opsætning 
og er samtidig super delevenlig. Den kan I finde mere infor-
mation om og købe på vores webshop. 
 

Bestil ekstra bonruller, labels og andre  
forbrugsgoder på lageret 
Hvad gør I, hvis I pludselig løber tør for bonruller? I har selv-
følgelig sørget for at bestille bonruller - og ikke mindst labels 
samt andre nødvendige forbrugsgoder - i god tid, så I har, 

hvad I skal bruge her til julehandelen. Som kunde hos 
os i Servicepos tilbyder vi en online hardwareshop, 

hvor vores kunder kan gå ind og bestille præ-
cis det, som de skal bruge. 

 
Vær klar med mere end én 
betjeningsstation 
I juletiden og op til andre særlige mær-
kedage er det vigtigt, at I kan betjene 
mere end én kunde ad gangen. Især 

når køerne bliver ekstra lange. Overvej 
derfor den forskel, I kan gøre, ved at kunne betjene jeres 

kunder fra mere end ét sted i butikken. På den måde undgår 
I lange køer, utilfredse kunder og det øger samtidig potentielt 
jeres omsætning. Servicepos er et af de eneste kassesystemer 
i landet, hvor I på samme licens kan logge ind på et ube-
grænset antal af computere og tablets til at betjene jeres kun-
der.”  
 
Det var gode råd fra Louise Justesen fra Servicepos, der     
afslutningsvis  siger : ”Hos Servicepos er vi specialister i 
smykke- og urforretninger og hjælper kunder i hele landet - 
både små og store - med at lette deres arbejdsgange og for-
bedre effektiviteten mellem butik og værksted. Vi hjælper gerne 
med en løsning, der matcher jeres forretning og husk, det  
koster ikke noget at stille spørgsmål.
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Det var helt klart de ord, der bedst beskriver det     
hovedindtryk vi fik, da vi i slutningen af oktober besøgte 
den svenske smykkeproducent Blomdahl i Halmstad. Det 
er i sandhed en virksomhed, hvor vision, produktkon-
cept og produktion i den grad går op i en højere 
enhed. 
 
Kort fortalt - er det og har det altid været - Blomdahls 
vision at fremstille tidløse og stilrene smykker  
i materialer, der ikke fremkalder allergi, 
ikke er hormonforstyrrende, ikke på 
anden vis kan skade eller påføre andre 
unødige gener for bæreren. 
 
Visionen er så blevet omsat til en række virkelig gen-
nemtænkte produktkoncepter, der helt tydeligt afspejler 

den ansvarsbevidsthed i valg af materialer,  forarbejd-
ning, arbejdsprocesser og kvalitet, som Blomdahl bran-
det er blevet kendt for verden over. 
 
For at sikre at både sikkerheds- og    
kvalitetsniveauet på alle produkter altid 
holdes i top, foregår al produktion af 
Blomdahls smykker i virksomhedens  
eget produktionsanlæg i Halmstad.  
Her har man opbygget - alt lige fra avancerede 

og fuldstændig sterile produktionslinjer 
med sluseadgang og krav 
om specialpåklædning til   

veritable kontrollaboratorier, hvor 
hvert enkelt  produkt kvalitetskontrolleres 

inden det emballeres og sendes ud til forhandlerne. 

Ren i tanke, ord og handling



Limningerne, fattearbejdet, stenene og selve for-   
arbejdningen checkes, så der ikke løse, manglende 
eller revnede sten, skarpe kanter eller andre fejl, 
som forbrugeren kan risikere at få skader af. 
 
Vi var specielt imponeret over at se måden produk-
tionen af Blomdahls øre- og næsepiercingsprodukter 

bliver fremstillet på i et kontrol-
leret rum, et såkaldt renrum, 
hvor der konstant pumpes ren 
luft ind , så der er overtryk inde 
i rummet, så der ikke suges 
uren luft ind der kan inde-
holde fremmede mikro- 
organismer. Derfor kan 
dem der får lavet 
huller i ører eller 
næse og isat smykker 
fra Blomdahl altid være sikre på, 
at de ikke får infektioner p.g.a. 
fremmed bakterier eller mikro- 
organismer fra de mennesker, 

der er involverede i produktionsprocessen på virk-
somheden. 
Sågar pakningen af piercing-produkterne foregår 
under sterile forhold, hvor smykkerne pakkes i en 
såkaldt Clean Pack, som holder smykket hygiejnisk 
indtil det skal tages i brug af bæreren. 
 
Det er ikke noget under, men nok primært hårdt, 
målbevidst og kompromisløst arbejde og dygtig mar-
kedsføring, der er årsagen til at Blomdahl, der blev 
grundlagt i 1985, i dag er en kæmpe eksport frem-
gang. Der sælges nemlig Blomdahl smykker og pier-
cing-systemer i hele 35 lande og Danmark er rent 
faktisk en af de helt store aftagere. 

Vi takker ledelsen og medarbejderne på Blomdahl 
for at have givet os en fantastisk velkomst og     
oplevelse - og vil gerne benytte lejligheden til også 
at vise nogle af virksomhedens nyeste produkter, 
hvoraf vi for en dels vedkommende overværede  
produktionen eller kontrollen af. 
 
Det er bl.a. Grand Link armbåndene og halskæderne, 
som er udført i højkvalitets rustfrit stål med enten 
sølvfarvet eller en guldfarvet hudvenlig belægning - 
begge belægninger er udviklet i samråd med hud-
læger.  
Vejl. udsalgspris for armbåndene ligger på 799 kr. 
og for halskæderne på 899 kr. 
 
Bezel ringene, der kan sættes sammen eller 

bæres enkeltvis i den farve krystalsten, der 
måtte   matche påklædningen. De er frem- 
stillet i medicinsk titanium enten i farven   

naturtitanium eller med en guldfarvet hudvenlig    
belægning på de flader, der ikke er i direkte kontakt 
med huden og så har de bløde afrundede kanter. 
Den vejl. udsalgspris er 799 kr. 
 
 
Titan ørestikkerne fås i flere forskellige 
versioner men er alle fremstillet i medicinsk     
titanium med en guld- eller sølvskinnende belægning 
og med smukke krystalsten i forskellige farver. De 
vejl. udsalgspriser ligger mellem 229 kr. og 699 kr.
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Energi og Balance . . . er vel meget beskrivende for tilstande vi 
alle gerne vil befinde os i. Men det er også navnene på to nye 
drømmehalskæder, som Trollbeads lige har sendt på markedet. 
  
Det er nok heller ikke uden grund, at de har fået netop de 
navne. For det siges jo, at natursten er med til at beskytte os 
mod det onde og fremkalde det bedste i os mennesker.  
 
Den gule naturstenshalskæde, Energi, er håndlavet og sammen-
sat af citrin, gylden rutil kvarts og ferskvandsperler. Den hvide 
naturstenshalskæde, Balance, er også håndlavet og sat sammen 
med sorte rutil kvarts, hvid onyks og ferskvandsperler.  
 
Sort rutil kvarts er en stærk natursten. Den forbedrer bærerens 
intuition og hjælper personen til at blive følelsesmæssigt stærk. 
Denne sten lader aldrig nogen misse en chance! Den hvide 
onyks er en vulkansk sten, der skabes af magma, som man  
oftest finder de steder, hvor den er dannet. Stenen bringer  
sindet i balance, og hjælper en til at holde begge fødder på 
jorden.  
 
Historien bag de originale og unikke Trollbeads startede i øvrigt 
i Danmark helt tilbage i 1976, hvor selve konceptet Troldekugler 
havde sin spæde start. Dengang i en mindre familievirksomhed 
og i dag er det faktisk en pæn stor virksomhed og en veritabel 
eksportsucces – og det er i øvrigt stadig den selvsamme familie, 
der ejer den. 
 
Vejl. udsalgspris for halskæderne, eksklusiv lås, er 855 kr. pr. stk. 

Energi og Balance...
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Nordahl Andersen er et smykkehus, som de fleste kender for deres smykker 
fra adskillige egne smykkebrands. Men her i 2022 bød familien af brands 
velkommen til et nyt søsterbrand med tyske rødder. Smykkekonceptet Heide 
Heinzendorff har været på det tyske og østrigske marked siden begyndelsen 
af 90’erne og reflekterer designer og iværksætter Heide Heinzendorffs store 
kærlighed til smykker og sikre farvesans. 
 
Salgskonsulent Lene Haastrup Madsen, som i forvejen kører med andre af 
Nordahl Andersens brands, har med begejstring taget imod det nye brand 
og siger bl.a.: ”Jeg er 100% fortaler for fleksibilitet i smykkeskrinet, og det 
får man altså med Heide Heinzendorff. Netop de mange vedhængs forskel-
lige former og farver gør, at de samme creoler kan tage sig vidt forskelligt 
ud fra dag til dag. Det er kræs for kvinder, som går op i at farveafstemme 
deres tøj, inden de går ud ad døren om morgenen.” 
 
I Heide Heinzendorffs smykkeunivers kan kunderne nemlig vælge et par 
creoler – og her er et stort udvalg både med og uden sten – og så kan 
de vælge et sæt vedhæng, som nemt glider på plads i creolen og dernæst 
klikkes på øret. Så er kunden i gang. Vedhængene fås i et imponerende 
farvespekter i både transparent, facetteret kvartsglas i flere udformninger 
og i smukke dråbeformer med en blank, reflekterende overflade. 

”Alle creolerne fås i sølv og forgyldt, mange også i rosaforgyldt” – fortæller 
Lene Haastrup Madsen og fortsætter: ”Og når en farveglad kvinde står 
foran et display, som præsenterer bare et lille udvalg af vedhængenes for-
mer og farver, så kommer der altså liv i øjnene. Og det er lige meget, om 
hun er til de klare farver, eller om hun er lidt mere nordisk orienteret og 
holder sig til jordfarver og de mere støvede og afdæmpede nuancer. For 
de er også rigt repræsenteret”, slutter Lene Haastrup Madsen. 
  
Heide Heinzendorff kommer i øvrigt med displays i flere størrelser, som er 
nemme at passe ind i butikken, så man kan begynde med et udvalg i den 
størrelse, der passer til ens butik og lyst.  

Lene Haastrup Madsen, som i forvejen  
besøger de danske guldsmede med  
Siersbøl Shape og Siersbøl Wedding er 
begejstret for udtrykket og mulighederne 
med det nye brand i smykkehuset  
Nordahl Andersen.

Kunderne vil gerne have fleksibilitet  
            i deres smykkeskrin

+ =
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Guldsmedeteknik

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

Kursustitel Kursus 

nr.

Antal 

dage
Dato 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deltagerbetaling: Kr. 126,- pr. dag.

Fatning med stikkel 
og grabbefatninger

30. jan. - 3. feb. 2023

Kurset giver mulighed 

for at lære forskellige 

fatteteknikker, som fx 

stikkel-, grabbe- eller 

pavefatning. Ud over 

fatteteknikker lærer du 

at opbygge og fore-

tage opmåling, boring, 

justering, forskæring, 

rejsning af kørner og 

udføre repercegrave-

ring på allianceringe. 

Endvidere lærer du at 

fremstille værktøj - de 

nævnte fatningstyper.

Se mere på  

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

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

Sølv vedhæng incl. kæde.
Lyseblå emalje.
Kr. 365,-

ID-armbånd med hvid emalje.
Kr. 465,-

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

Ørepynt lyserød emalje.
Kr. 345,-

Sølv vedhæng
incl. kæde.
Kr. 279,-

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

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

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

Guld

Sølv
Guld vedhæng 
incl. kæde.
Kr. 1.275,-

Guld ørestikk.
Kr. 1.795,-

Guld øreheng.
Kr. 1.995,-

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

Sølv vedhæng
incl. kæde.
Kr. 279,-

Guld vedhæng
incl. kæde.
Kr. 675,-

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

vedhæng incl. kæde.
Kr. 379,-
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Se vores store udvalg af “Livets træ”  
– 244 forskellige modeller 




