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FORSIDE
Skagen Connected
Hybrid Smart Watch
SKT1109 pris 1.998,-
Smartphone meddelelser
Link funktion der kan tilpasses
Automatisk opdatering, tid/dato
Flere tidszoner
Kræver ingen opladning

SPRING UD
Når bøgen springer, er foråret kommet. Og når studenterne springer 
ud, er det blevet sommer. I dette nummer har vi samlet 75 idéer til 
studentergaver samt dynet i nogle at de pudsige traditioner, der 
omgærder begivenheden. Men egentlig kan enhvert smykke eller ur jo 
udgøre en god gave til en student – et minde for livet, kunne man sige 
– så alle de øvrige sider i bladet kan også danne inspiration. Men, nu 
har vi gjort det, og dét står vi véd! Måske til et syvtal...
 Springe ud gør også en fortsat strøm af nye danske urfirmaer. Vi 
ved ikke, om der er lige så stor iværksætterdrive i andre brancher, men 
vi tror det naturligvis ikke. Alene i dette nummer kan vi introducere tre 
nye danske ur-brands, Chris Copenhagen, Vejrhøj og Orlo Watches, og 
i forrige nummer var det Ravn Watches og Lewis Mumford. Alle er det 
seriøse brands med flair for design og historie.
 Nye smykkefirmaer skorter det heller ikke på. Siden årets start har 
vi haft fornøjelsen af at kunne omtale nye og yngre navne som Charlie 
My Charlie, Morten Priisholm, AddOne Jewelry, Rosequartz, Monty, 
Byjaergaard, Pernille Lauridsen, Infinite Loove og été cph, der i skri-
vende stund kun har få måneder på bagen
 Mange af disse firmaerne udstiller naturligt nok på branchens nye, 
store messe, New Nordic Show i Bella Center i august. Som nyt firma 
er det vigtigt at blive set, for de etablerede firmaer er fortsat med i bil-
ledet og hviler ikke på laurbærene.
 Mads Heindorf er aktuel med en ny smykkeserie, skabt i samarbejde 
med Danmarks første celebrity-stjerne, Marquis Marcel de Sade. Mar-
quisen har levet sit liv, som han ville det, og har aldrig ligget under for 
jantelov eller andre fornedrende tendenser. Det kunne vi nok alle tage 
til os. I stedet for at begrænse os selv, så gør som bøgen, studenterne 
og de nye smykke- og urfirmaer: Spring ud!
 Rigtig god læsning, god sommer, god eksamen – og på gensyn til 
august i Bella Center.
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Nyhed fra Dana Ure
Kontakt Joakim for mere information

Tlf. 75 65 43 00
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newnordic
night 2017

Festmiddag 
med prisoverrækkelser

og underholdning v/
Michael Carøe & Band

for udstillere og besøgende
26. august 2017

Tilmelding på 
www.newnordicshow.dk

newnordic
Jewellery & Watch Show Copenhagen
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MERE END ROMANTIK

Det er langt fra nyt, at smykker bruges til 
at udtrykke kærlighed med. Men med 
InfiniteLoove har du mulighed for at med-
tage dén forståelse, at kærligheden ikke 
altid er idyllisk og romantisk, fortæller 
designer og indehaver Tina Berwald, der 
startede firmaet InfiniteLoove sidste år. 
 – Det er nemt at se alle de fantastiske 
evner og kvaliteter, ens elskede besidder, 
men inderst inde ved man jo godt, at de 
også rummer mindre flatterende evner og 

kvaliteter, som man accepterer og 
rum mer på grund af kærlighed.

To symboler
InfiniteLoove er en serie smykker, ørestik-
ker, halskæde og armbånd, der består af to 
symboler; et hjerte og et uendeligheds-
tegn, som begge er frit bevægelige, fordi 
kærligheden nok kan udfordre, udvikle og 
forandre men altid er til stede. 
 – Kærligheden kan ikke fastlåses men 

rummer alle yderpunkter, 
både positive og negative, 
hvorfor hjerte-symbolet er 
større end uendeligheds-
tegnet, forklarer Tina.

Hvert smykke er håndlavet og færdigpro-
duceret her i Danmark. Hvis du ønsker, kan 
du få et lille kort lagt i æsken med et kær-
ligt citat og plads til, at du skriver en per-
sonlig hilsen på bag siden. 
 InfiniteLoove.com

CHRISTINA Jewelry & Watches har i løbet af de seneste år 
fem-doblet sin omsætning i Danmark og er i dag et af de største 
og væsentligste brands på  markedet. 

Vi er glade og stolte over, at vores partnere har haft succes 
med vores produkter. Vores succes er deres succes. Den fælles 
opskrift og kurs kan de få steder, hvor der fortsat er huller i 
distributionen, deles med flere partnere. Derfor denne frække 
men oprigtige opfordring til din butik: I want you - ring for en 
personlig snak.

Med kærlig hilsen

Christina Hembo

Christina Watches / www.christinawatches.dk

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

I WANT YOU
Hist & pist er der stadig plads til flere i 

den succesrige CHRISTINA-familie. 

At rumme en anden person

med alle vedkommenes 

fortrin og fejl kan være 

vanskeligt at udtrykke 

uden en større forklaring. 

Tina B har gjort forsøget 

og designet et smykke, der 

symboliserer netop dét.

INFINITELOOVE
Hjerte- og uendelighedssymboler i sterlingsølv eller 14 kt guld.
Sølv på 80 cm sølvkæde til 1.288,- eller på lædersnor til 1.188,-
Guld på 60 cm 14 kt guldkæde 6.888,-

InfiniteLoove

InfiniteLoove armbånd i sterlingsølv på nylonsnor: 1.088,-

14 kt guld på 
armbånd af
læder: 2.888,-

TIL MÆND
Oxyderet sterlingsølv
på kraftigt armbånd
af knyttet faldskærmsline.
Pris 1.088,-

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017
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Den engelske guldsmed og designer 
Keith Gordon er glad for den skandinaviske 
natur. Så glad, at han i årevis har lavet mas-
ser af smykker, inspireret direkte af vores 
kystlinjer, småøer og gletchere. Hans stil 
bliver ofte betragtet som skandinavisk, 
hvilket Keith ikke har det mindste imod, 
selvom alle smykker bliver smedet på hans 
værksted i London. 
 Det er blevet til et helt brand under 
navnet Nordic London Jewellery, hvoraf 
flere smykker bærer skandinaviske egen-
navne, og som nu skal ud til danske guld-
smedebutikker. Keith har entreret med den 
danske agent Jarly of Scandinavia og vil 
være at finde blandt udstillerne på bran-
chemessen New Nordic Show i Bella Center 
til august.  www.jarlyjewelry.dk

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

MED ENGELSKE ØJNE
Engelske Keith Gordon

har en forkærlighed for 

skandinavisk design, 

kultur og natur. Nu fås 

hans specielle nordiske 

kollektion i Danmark.

Nordic London Jewellery

SKEPPSHOLMEN
Manchetknapper i sølv: 2.150,-
Skeppsholmen er en ø i 
det centrale Stockholm.                                         

ORMOYA 
Manchetknapper 
i sølv: 2.150,-
Ormøya er en 
ø i Oslo.

AMAGER                                                                   
Sølvring
Pris 1.490,-

SJOFN 
Halskæde i guld 
og sølv: 8.160,-
I nordisk mytologi 
er Sjöfn gudinde 
for ømhed og 
hengivenhed. 

NORDIC SHORELINE                                         
Sølvring 1.490,-NORDIC GLACIER                                               

Sølvring: 1.715,-

NORDIC FJORD                                                              
Sølvring 1.230,-

Sølv og guld dobbelt 
armbånd 5.795,-
Ørestikker i guld 2.280,-

SIGNATURE RING                                               
Dobbeltring i 18 kt guld og 
hvidguld med to brillanter. 
Pris cirka 9.800,-

Keith Gordon i København 
foran lille, ukendt statue.

Christina Hembo, Bente og Ejler Skjerning har samarbejdet omkring 
denne specielle charm til Sønderborg og Nordborg Guld og Sølv. Slaget 

i 1864 og den store regionale betydning det har haft for Sønderjylland, 
dannede udgangspunktet  for ønsket fra ægteparret Skjerning.

Christina Watches / www.christinawatches.dk

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

SPECIAL CHARMS
Christina desig ner  nu og så din 

helt  egen og lokale  charm. 
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I skrivende stund har été cph kun et par måneder på bagen, 

men firmaet trækker på mange års erfaring, en solid uddannelse 

og en klar håndværksmæssig holdning.

Bag été cph står to erfarne guldsmede 
Merle Nielsen og Sara Høhne, der begge er 
uddannede med medalje hos Dulong Fine 
Jewelleery, hvor de også har arbejdet i 
henholdsvis ni og seks år.
 – Vi er oplært af to af de allerbedste 
guldsmede i branchen, og de har præget 
os til at altid sørge for, at håndværket i 
hvert enkelt smykke er i orden, og samtidig 
give det en æstetik, som skal komme frem 
i kraft af at lægge alle sine færdigheder i 
hvert arbejde, siger de to designere, der 
laver alle deres smykker i hånden. 

Som mål søger de at skabe smykker, der 
kan følge dig hele livet, gives videre i arv og 
som kan være en erindring om en speciel 
begivenhed eller en unik person.

Et personligt smykke
– Du kan gå på opdagelse i vores kollekti-
on, som vi hele tiden arbejder på at udvide, 
eller du kan designe et personligt smykke 
til dig selv eller til en af dine nærmeste, 
fortæller duoen.
 – Det kan være jeres vielsesringe, som 
kan blive præcis, som I vil have dem og helt 

unikke, eller det kan være gamle arvesmyk-
ker, der smeltes eller forarbejdes om, så de 
får nyt liv og kommer ud af gemmerne.
 Til deres firma har Merle og Sara valgt 
navnet été cph, da de begge har et nostal-
gisk forhold til Frankrig. Été er fransk og 
betyder sommer. For de to guldsmede 
giver navnet associationer til noget friskt 
og lækkert, lyst og positivt:
 – Vi synes, det ville være dejligt, hvis 
folk også forbandt dét at få lavet nye smyk-
ker til sig selv eller dem, de har kære, med 
dén stemning...  etecph.dk

Øreringe i sortrhodineret sølv
med 12 sorte diamanter w/vs, 
ialt 0,08 ct. Pris 5.200,-

été cph

Halskæde og vedhæng i
18 kt guld med 16 gule og 
champagnefarvede diamanter, 
i alt 0,18 ct. Pris 10.150,- 18 kt guldringe. Med dråbeformet 

gul diamant 0,35 ct, pris 6.700,-
Med sort rosecut diamant, 0,50 ct, pris 4.500,-
Med diamant w/vs, 0,09 ct, pris 4.450,-

18 kt guldring 
med fire diamanter 
i alt 0,05 ct w/vs
Pris 7.200,-

Tredobbelt guldring
Pris 4.900,-

Alle smykker er smedet
i hånden. De er i sølv og 
18 kt guld med ædelsten, 
perler og diamanter.

DESIGN URE SMYKKER — 4, 2017

FRANSK SOMMER

Christina Watches / www.christinawatches.dk

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

Collect-ur med 1 diamant, 2 valgfri ædelsten og 1 element

KAMPAGNE
COLLECT URE

KUN 990,-
  SPAR 500,-

VÆLG ET
MARGUERIT

ELEMENT
Værdi 99,-

3

VÆLG TO
ÆDELSTEN

Værdi 398,-

2

VÆLG ET
COLLECT UR

Værdi 995,-

1



Christina Watches / www.christinawatches.dk

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

Byt dit gamle armbånd, snørebånd eller kassettebånd 
til et nyt CHRISTINA-læderarmbånd og spar 300,-

Vælg mellem 17 flotte læderarmbånd

BYT TIL      Nyt

*Charms medfølger ikke

Kun* 299,- Spar 300,-

DESIGN URE SMYKKER — 4, 2017
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Kollektionerne fra East 

Copenhagen Jewellery er 

skabt med kærligheden til det 

skandinaviske formsprog og 

inspiration fra hjemlandet 

Vietnams natur og kultur.

MESSE
MATERIALE
HAR DU BRUG 
FOR HJÆLP?
Hos os får du hjælp til grafisk 
 opsætning og produktion 
Vi leverer alt til din messestand. Send os en 
mail på  post@prinfovejle.dk og vi  sender dig 
en online version af vores  inspirationsbog. 

Vi er altid klar til at hjælpe 
- ring til Geert på 22 21 34 80, så er du i gang... 

Trykkeri og bureau
Nordkrogen 19, 7300 Jelling 
T  75 87 17 44
www.prinfovejle.dk

Få vores 
 inspirations- 
bog  tilsendt

Pakkeløsning eksempel

Phuong Rohwer har boet i Danmark i 16 
år og arbejdet i smykkebranchen i 10, hos 
nogle af de større danske smykkedesigne-
re. Det enkle, stilrene skandinaviske design 
har Phuong taget til sig, uden at glemme 
sine vietnamesiske rødder. 
 – Alle mine smykker er designede med 
udgangspunkt i oplevelser eller minder jeg 
har, og det er de historier, jeg vil fortælle, 
siger Phuong. Inspirationskilderne går igen 
i kollektionernes navne, der er hentede fra 
den vietnamesiske natur og kultur.
 I foråret 2016 blev East Copenhagen 
Jewellery udvalgt til at udstille på Brand 
New på årets brancemesse i København. På 
trods af en kort tidsfrist for det nystartede 
brand, lykkedes det Phuong at få designet 
og produceret fire kollektioner til udstillin-
gen, samt forberede enhver tænkelig 
detalje, og hun kunne således præsentere 
sig selv som nyt brand med et udvalg af 
feminine smykker, der både er klassiske og 
nytænkende. 
 
www.east-copenhagen.com

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

East Copenhagen Jewellery
ØSTENS KØBENHAVN

Palm ring
1.099,-

PALM
Palm-kollektionen 
er inspireret af palme-
træernes yndefylde 
svajen i vinden og lette 
bladhang. Vedhæng i 
forgyldt sterlingsølv 
med zirkoner. 
Pris 1.049,-

HOI AN
Hoi An-kollektionen er opkaldt 
efter lanternefestivalen i byen 
Hoi An. Her skaber de smukt 
slebne sten en illusion af 
oplyste lanterner, hvor lyset 
gløder på forunderlig vis.
Halskæde i forgyldt sterling-
sølv med zirkoner og krystal. 
Pris 829,-

SAPA
Sapa er et bjergområde i Vietnam 
med enorme ris-terrasser, der fanger 
sollyset i et hav af stråler. Kollektionen 
genskaber de parallelle linjers glitren.  
Øreringe, 649,-

WAVES
Waves-kollektionen 
er inspireret af havet på 
Vietnams østkyst med 
brusende bølger mod 
kysten. Øreringe i forgyldt 
sterlingsølv med zirkoner.
Pris 1.279,-

Palm øreringe
989,-



HOUSE OF JEWELLERY * JESSENS MOLE 12 * 5700  SVENDBORG * TELEFON 6915 5500

14kt guld
 med sølvkæde

Er dine kunder glade for fl otte smykker? Det er vi også.
Vi synes tilmed at alle skal kunne bære fl otte smykker uden at være urolig for nikkel, cadmium, bly og andre uhensigtsmæssige
stoffer. Derfor fi ndes Blomdahl medicinsk ørepiercing og hudvenlige smykker, udviklet i samråd med hudlæger. 

HUDVENLIGE SMYKKER 
for den bevidste kvinde, der tænker på sin hud og sit helbred

www.blomdahl.dk

HUDVENLIGE SMYKKER
for den bevidste kvinde, der tænker på sin hud og sit helbred

 SMYKKER SMYKKERHUDVENLIGE SMYKKER

blomdahl_DUS_210x297mm_DA.indd   1 2017-02-20   12:41
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DESIGNERUR AF TRÆ
Designer Bo Bonfils, der prægede nordisk design i 80erne og 90erne, er tilbage med en 

klassisk kollektion af ure i træ og stål. Denne gang i samarbejde med en ung dansk startup, 

der ringede på Bonfils dør forrige sommer med en spæd idé. 

Bo Bonfils er især kendt for sine Georg Jensen 
ure og vejrstation og sine ikoniske frimærker 
og plakater. Han har også lavet bestik under 
eget navn og designet en række armbåndsure 
blandt andet i samarbejde med Tom Christensen 
og Rosendahl. Nu byder han igen dansk design 
op til dans, denne gang sammen med den nye 
danske urbrand Vejrhøj, der er startet af iværk-
sætter Janus Aarup. 

Design har ingen alder
Mødet mellem 30-årige Janus og 75-årige Bo 
skete på utraditionel vis, da Janus tog sin cykel 
til Nordstrand ved Rørvig sidste sommer, rin-
gede på Bos dør og inviterede sig selv på kaffe. 
Bo var skeptisk over for både manden og hans 
idé:
 – Første gang jeg så uret, tænkte jeg: Hvad 
fanden, er det lavet af træ? Har de ikke råd til 
stål, eller hvad er det for noget? Man laver da 
ikke armbåndsure af træ, fortæller Bo om det 
første møde med Janus. 
 Men efterhånden som Janus præsenterede 
sin ide om ure af træ og stål i et enkelt design, 
blev Bo overbevist.  
 I al hemmelighed havde Janus faktisk også 
være skeptisk. At opsøge Bo Bonfils, var et råd 
han fik af en bekendt, og som han gik med et 
halvt års tid, før han gjorde noget ved.
 Det første møde i Bos sommerhus varede 
otte timer og undervejs kom de rundt om 
mange fælles interesser fra ure, mekanik og 
Bos ældre Austin. Efterfølgende brugte Bo nat-
tens små timer til at tegne de første grundskit-
ser til kollektionen Vejr høj Nautic.
 – Jeg var slet ikke i tvivl om, at det kunne gå 
hen og blive unikt. Bo har den kant, som jeg 
ønskede vores nye ure skulle have. Vi deler sans 

VEJRHØJ

Vejrhøj er grundlagt i 2013 af Janus Aarup, kort efter han havde afsluttet sin uddan-
nelse på CBS. Virksomheden designer og producerer ure af træ og stål forankret i den 
enkle nordiske designtradition og nordens maritime historie. Vejrhøj sælges i øjeblikket i 
50 butikker fordelt over Danmark, Tyskland, England, Spanien, Singapore og Taiwan og er 
netop lanceret i Japan. Firmaets tredje kollektion, Vejrhøj Nautic, er skabt i samarbejde 
med designer Bo Bonfils. Kollektionen fusionerer træ, stål, schweiziske urværker og safir-
glas. Navnet Vejrhøj er taget fra den 113 meter høje bakke i Nekselø Bugt, hvor Janus 
Aarup er vokset op.

VEJRHØJ NAUTIC
55° NORTH
Valnøddetræ 
Rosaforgyldt 316L stål
Swiss Ronda AG værk
Safirglas
42 mm 
Pris 2.795,-

Vejrhøj

BREDDEGRADER
Nautic kollektionen
bærer tydeligt 
maritimt præg med 
cylindrisk kasse, 
skråtskåret glas og 
urskiver inspireret af 
gamle navigations-
instrumenter og 
navnene er bredde-
gradder på den 
nordlige halvkugle 
inden for kongeriget 
Danmark, Færøerne 
og Grønland. 
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for detaljen og en passion for design, der 
har skabt et enestående og inspirerende 
samarbejde og ikke mindst venskab, for-
tæller Janus.

Træ og stål smelter sammen 
Ved at kombinere træ, stål og et enkelt 
maritimt formsprog giver Bo og Janus sam-
men et karakteristisk bud ur-design anno 
2017.
 – Træ er besværligt at arbejde med. Der 
er mange begrænsninger med, hvor tyndt 
man kan lave det. Det har taget mig 
omkring fem måneder at få producenterne 
til at gå med på den tykkelse, vi er endt på 
i dag, fortæller Janus og fortsætter:
 – For Bo var det vigtigt, at vi fik stål 
inkorporeret i designet, for at sikre robust-
hed og give uret noget tyngde. Derfor har 
vi lavet kassen i stål og derefter lagt en 
lynette i træ rundt om. På den måde har vi 
kunne forene kvalitet og æstetik med natu-
rens rå materialer uden at kompromittere 
den enkelthed og elegance, som plejede at 
kendetegne dansk design, dengang Bo var 
på min alder. 
 
Gennembrud i Japan 
Sidst i marts blev Vejrhøj lanceret i Japan, 
og lige fra start er urene blevet taget imod 
med åbne arme på det japanske marked.   
 – Vores japanske distributør har omsat 
for en halv million danske kroner i løbet af 
de to første uger. Så uden at overdrive kan 
vi sige, at det går rigtig stærkt, lyder det fra 
en tilfreds Janus, der forud for distributio-
nen i Japan har gjort en grundig forbere-
delse:
 – Ud over hele den forretningsmæssige 
side af at åbne på et nyt marked har vi især 
haft fokus på forståelsen af kultur og nor-
mer i Japan. Vi har ansat en japansk med-
arbejder i Danmark, og det vil jeg anbefale 
alle unge virksomheder at overveje, hvis de 
ønsker at prøve kræfter med det asiatiske 
marked. For ganske nyligt er vi kommet ind 
i Japans største department store, Isetan i 
Tokyo. 

www.vejrhoj.com

Designer Bo Bonfils og iværksætter Janus Aarup over tegnebordet. Deres unikke 
samarbejde er til fælles glæde: Hvor Bo hjælper Janus med design og viden, sørger 
Janus omvendt for, at Bo slipper for at beskæftige sig med produktion, leverandører 
og salg: – Efter at have tegnet for forskellige virksomheder gennem et helt liv, kan 
jeg i hvert fald sige; at arbejde for industrien er rent ud sagt røv og nøgler. Du har 
altid en med dårlig ånde og grimme sko, der synes noget andet. Det kan ødelægge 
og spænde ben for produkter, der er rigtigt tænkt, siger Bo Bonfils.

På bagsiden af Nautic kollektionen har Bo Bonfils 
lavet en grafisk gengivelse af lyset i fyrtårnet på 
det gamle fyrskib XI, hvor han selv boede og 
havde design studie i mange år. Design: Traudel Toftegaard. Produceret i Danmark.

www.toftegaard.com

“UNIT”
Smykkerne fremstilles i 14 kt. guld og  

925 sterling sølv, lys eller oxyderet.

Collier kr. 9.400,-
Ørestikker kr. 6.400,-

Ring kr. 2.425,-

“MOONMOUNTAIN”
14 kt. guld

Collier m. 0,06 ct. brillant på 925/s fletkæde kr. 16.500,-
    Ring kr. 11.500,-

Ring m. 0,03 ct. brillant kr. 14.200,-
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GULDPOETERNE
Der er vel i virkeligheden 

ikke noget bedre navn for 

et smykkefirma end det, 

Malene Bie har fundet på: 

Goldpoets – guldpoeterne.

Og Goldpoets design fuldt op til navnet: 
Smykkerne har et kunstnerisk udtryk, der 
både viser metallets råstyrke med tydelige 
spor af hammer og fil, og samtidig udstrå-
ler en sanselig og skrøbelig æstetik med 
pludselige mønstre, tegninger og præg, 
der minder om halvt færdige tanker, og 
som åbner smykkerne op til fortolkning og 
oplevelse på egen hånd.
 I sine smykker beskæftiger Malene sig 
med vores liv i storbyen og i mødet med 
naturen. Et godt eksempel er kollektionen 
Humans, om hvilken Malene siger:
 – Humans er en ode til alt dét, der for-
mer os. Vores bankende hjerte, omskifteli-
ge følelser, rynker af visdom, kerne, sjæl og 
krop. Hvis en af de elementer mangler, kan 
vi simpelthen ikke eksistere. Det er den 
harmoniske forening af hoved, hjerte og 
krop, der gør os til mennesker. 

www.goldpoets.com

Goldpoets

GLORY ring fra Heaven kollektionen. 
18 kt guld med ni x 0,015 ct Top Wesselton/
VVS brillanter. Pris 23.000,-
Uden diamanter 20.000,-

Alle smykker produceres i hånden i Danmark 
og ikke to smykker er helt ens.

Malene Bie er 
uddannet beklædnings-
designer fra Danmarks 
Designskole, og hendes 
tilgang til smykke-
design er både unik 
og markant. Hvert 
smykke er et lille stykke 
kunst, udsprunget af 
moderne byliv og 
skandinavisk natur. 

CORPUS
Ringe
Forgyldt: 3.000,- 
18 kt guld: 30.000,- 
Sølv: 2.800,-

MOON RAY
18 kt guld 7.000,-
Forgyldt 2.000,-

ICON 
Øreringe med præg
Forgyldt: 1.900,-  
18 kt guld: 7.000,-

WISH
Halskæde med 
præget vedhæng. 
Forgyldt sølv:
2.000,-

EVER
18 kt guldarmring med tre 0,04 ct 
Top Wesselton/VVS brillanter.
Pris 25.000,-

THE EYE
Ring i sølv



The Swan

  @rocopenhagen

13498_RO_Annonce_210x280mm_REN.indd   1 18/04/2017   13.38



DESIGN URE SMYKKER — 4, 2017 DESIGN URE SMYKKER — 4, 2017

22

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

23

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

GODT FORANKRET
Paul Hewitt er et ungt, 

tysk livstilsbrand med smykker 

og ure, godt forankret 

i det gode liv ved havet.

Paul Edward Hewitt arbejder som skræd-
dermester i London i begyndelsen af 
1900-tallet. Han forelsker sig i en nordtysk 
pige og emigrerer derfor til Oldenburg i 
Holstein, hvorfra vores nuværende gren af 
kongefamilien også stammer. Han åbner 
en butik for herrekonfektion og får stor 
succes med sin kombination af britisk 
gentleman-stil og tysk kvalitet.
 Omkring hundrede år efter, i 2009, går 
hans oldebarn på universitetet, men har 
drømme om at starte sit eget firma med 

ure, smykker og tilbehør. Han bladrer gen-
nem familiens analer og falder over Paul 
Hewitt. Han beslutter at følge familiens 
tradition for at producere unikke goder 
med tilknytning til livet ved og på havet.
 Herfra stammer firmaets motto Get 
anchored to the things you love. Et udsagn, 
der både hentyder til det maritime liv ved 
Nordtysklands kyster, til familierødderne i 
firmaets historie samt til grundtanken om 
god, håndlavet kvalitet. I alle smykker og 
ure indgår ankeret som gennemgående 

tema ligesom kraftige, flettede armbånd 
har karakter af tovværk.
 I 2016 var Paul Hewitt blandt Tysklands 
hurtigst voksende brands inden for ure og 
smykker med en vækst på hele 600 pro-
cent, over 1 million følgere på Facebook og 
Instagram og en stigning i distribution fra 
seks til 30 lande. I Danmark importeres 
Paul Hewitt af Dana Ure/Festina Danmark, 
der forventer sig meget af det nye popu-
lære navn, der har lige stor appel til mænd 
som til kvinder.   festina.dk

PAUL HEWITT SMYKKER
Nært beslægtet med urene 
er Paul Hewitt smykker, hvoraf 
flere serier er til både mænd og 
kvinder og i mange forskellige 
farver, der matcher urene.

PAUL HEWITT URE
Paul Hewitt har tre distinkte  
urserier: Great Atlantic, Sailor og 
Signature, der alle benytter gode 
kvalitetsværker fra schweiziske 
Ronda og japanske Miyota.
Urene har ridsefrit safirglas
og er af stål, ionbelagt med rosa 
guld, guld, sølv eller gun metal.
Du kan vælge mellem mange 
forskellige farve rem i mesh, 
lænke, læder eller perlon, der 
er en fint flettet læderrem.

GREAT ATLANTIC LINE 
Gun metal-belagt stål.
Priser fra 1.598,-

SAILOR LINE 
Rosaguldbelagt stål
Perlon læderrem.
Priser fra 1.098,-

SIGNATURE LINE
Forgyldt stål og 
mesh lænke.
Priser fra 1.598,-

ANCUFFS
Armring i 
forgyldt stål. 
Pris 498,-

Paul Hewitt

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

NORTH BOUND
Blødt læderarmbånd
med anker i forgyldt stål.
Pris 498,-

PHREPS
Armbånd af knyttet læder som 
kraftigt tovværk med ankerlås i 
forgyldt stål. Fra 348,-

KNOTENARMBAND
Nylonarmbånd med
store, knyttede knuder.
Fra 148,-
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SOMMERPERLER
Pernille Lauridsen Jewellery

Pernille Lauridsen begyndte sin rejse som 
smykkedesigner i 2012, da hun startede på 
en kunsthøjskole i Holbæk. Hun troede 
faktisk, at hun skulle lave foto- og video-
kunst, men blev i stedet fanget af smyk-
kelinjen. Her kunne hun hurtigt gå fra idé 
til virkelighed, lege med former, udtryk og 
farver i materialer, som krævede et hånde-
lag. Næste skridt blev derfor guld-
smedeuddannelsen på Køben-
havns Tekniske Skole. 
 Det blev dog kun til grund-
forløbet, for allerede i 2013 
var hun igang med at sælge 
sine egne smykker. 
 Siden 2016 har hun haft 
værk sted og butik i smykkekol-
lektivet Flux på Dybbølsgade i 
Køben havn, hvor hun skaber 
håndlavede smykker af ædelmetal-
ler, perler og farvestrålende ædel-
sten. Herfra er hun blandt andet nået 
helt til X Factor finalen på DR, hvor 
Mette Lindberg var fuldt dekoreret i Pernille 
Lauridsen.

Det håndgribelige fantasifulde
Pernilles røde tråd er, at smykkerne er 
legende, og der er ikke så mange regler 
for, hvordan de skal se ud. Det er tre-
dimensionelle smykker med flydende orga-
niske former. Hun elsker at arbejde med 
perler og sten, som det fremgår af eksem-
plerne her.  
 – Perler er smukke, bløde, feminine, og  
deres sarte toner komplimenterer metallet 
fantastisk. Det bedste ved at lave smykker 
er det håndgribelige, fantasifulde, og at 
det er sjovt at lege med, fortæller hun. 
 Hendes design opstår oftest i hænder-
ne; derfor skitserer hun sjældent. Det bliver 
også kun sjældent en variation to af smyk-
kerne, for den første udgave, skabt spon-
tant, er som regel den, der føles rigtigst.  

pernillelauridsen.com

Pernille Lauridsen

opfordrer kvinder til at 

udtrykke sig gennem 

hendes feminine og 

kropsbevidste designs,

med fantasier fra 

fristende isvafler til 

bugtende guldtråde...

FINE SPIRAL
14 kt guld og
ferskvandsperle
3.600,-

FINE SPIRAL
14 kt guld
5.500,-

ICE CREAM
Naturligt farvet 
ferskvandsperler
eller Tahitiperler
Forgyldt sølv 4.000,-
14 kt guld 12.000,-

BUTTERFLY
Forgyldt sølv
Pr par 1.200,-

WAVES
18 kt guld
Tahiti og
ferskvandsperle
4.000,-

WAVES
18 kt guld
og ædelsten
3.500,-

WAVES
18 kt guld
og ædelsten
2.200,-



sifjakobs.com

Vi glæder os til, at se jer på vores stand 69 på 
New Nordic Jewellery & Watch Show Copenhagen 

SIFJAKOBS.COM SIF JAKOBS JEWELLERY SIF JAKOBS JEWELLERY
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Inhorgenta Award 2017
Fashion Jewelry Brand

of the Year

Vi glæder os til, at se jer på vores stand 69 på 
New Nordic Jewellery & Watch Show Copenhagen 
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ET URBRAND LÆGGER UD

Orlo er et nyt, 

dansk urmærke, 

der lancerede

en overbevisende, 

første kollektion 

her i foråret.

Hvor mange danske urmærker begrænser 
sig til at placere et logo på et standard-ur 
fra Japan eller Schweiz, så er Orlo Watches 
optaget af egentligt design. Det afspejler 
sig i den enkelte model og i at have et 
spænd af forskellige kollektioner med hver 
deres karakter og særlige træk.
 Orlo Watches blev startet i 2016 af 
Frederik Høltzel og Kenn Haagaard; et 
partnerskab, der kombinerer kreativitet 
med forretningssans. Kenn er en erfaren 
marketing manager, og Frederik har en 
lang baggrund inden for ure. Hans oldefar, 
Rasmus Jensen Jørgen sen, var urmager på 
Tåsinge, og også han havde sit eget ur -
brand. Frederik er Orlos kreative direktør, 

OSSEL 
41, 39 og 36 mm. Stål og 
alligatorpræget italiensk læder. 
1.800,-

BOWEN
42, 39 og 36 mm. Poleret stål, 
mineralglas og kraftig, perforeret 
kalvelæder. 1.800,-

COPENHAGEN
41, 39 og 36 mm.
Stål, mineralglas og italiensk 
læder. 1.800,-

HITCH
41, 39 og 36 mm. 
Fås i flere farver.
1.850,-

er oprindeligt uddannet gemmolog, og har 
designet og produceret ure for en række 
europæiske og skandinaviske urmærker. 

Overbevisende udspil 
Orlo kollektionerne har været undervejs på 
tegnebrættet i et stykke tid. Designet er 
inspireret dels af skandinavisk minimalis-
me, dels af Frederiks oldefars gamle ure. 
Og så er de to urproducenter ikke helt 
upåvirkede af det maritime liv i Svendborg, 
hvor firmaet holder til, og Det sydfynske 
Øhav, hvor også oldefar boede. Af Orlo 
Watches’ første fire serier – Copenhagen, 
Bowen, Hitch og Ossel – har de tre sidst-
nævnte således navne efter knob.

Det er fire distinkte serier, med hver deres 
karakter og konceptuelle univers. Copen-
hagen låner sin elegante grafik fra det tid-
lige 1900-tals sirlige lommeure, Ossel har 
tal og visere i flamboyant art-deco stil, 
Bowen har 70ernes maskulint fremhævede 
urkasse i en hyldest til datidens mandlige 
ikoner som Steve McQueen og Paul New-
man, og Hitch er en moderne version af 
det klassiske motorsportsur komplet med 
lufthuller i remmen.
 De fire første serier vil i øvrigt snart få 
følgeskab af smykkeure, dykkerure og kro-
nografer, lover Frederik og Kenn. 

www.orlowatches.com

ORLO

Navnet Orlo er rundet af flere inspirati-
onskilder. Man kan finde navnet gemt i 
det franske udtryk manufacture 
d'horlogerie, der betyder kunsten at 
lave ure. Og der er også lånt fra det 
oldnordiske begreb ørlög (udtales 
or-log), som udtrykker forholdet 
mellem individet og skæbne, 
og som kan sammenlignes 
med begrebet karma. Og 
endelig danner de to O’er i 
logoet en ottetals-knude 
samt et timeglas, når det 
ses lodret, og evigheds-
symbolet, når det ses 
vandret.

BOWEN
Retro-inspireret layout med 
hilsen til 70ernes robuste 
urkasser, med hvælvet glas, 
perforeret læderrem og  
racerbane-skive.

COPENHAGEN 
Designet er inspireret 
af de sirlige lommeure 
fra begyndelsen af 
forrige århundrede,
opdateret til en moderne
version med himmelblå
visere og index.

OSSEL
Art-deco stil med store, 
svungne tal og designede 
visere.

Orlo Watches er lige 
klædelige til kvinder 
som mænd. Hver serie
fås i tre størrelser.

Orlo Watches

Alle urene har japanske 
quartzværk. Remmene kan 
nemt skiftes for at give 
et nyt look.
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R BUKKEHAVE newnordic
Udstiller 25-27 august 2017

Guldsmed Christine Bukkehave har designet en kollektion i rhodineret sølv, diamanter og lapis lazuli for Kranz & Ziegler. Udgangspunktet 
er det stramme, firkantede udtryk, som giver et enkelt og minimalistisk look, i tråd med Christines design-dna, som blandt andet ses i 
hendes egen Sedna-kollektion. Ved siden af samarbejdet med Kranz & Ziegler driver Christine sit eget smykkefirma, Bukkehave. 
 k-z.dk  |  christinebukkehave.dk

Halskæde
Sølv og diamanter 
2.295,-

Ring
Sølv og diamanter 
895,-

Ring
Sølv og diamanter
1.995,-

Armring
Sølv og lapis lazuli
1.995,-

Broche
Sølv og lapis lazuli
1.295,- 

Ørestik
Sølv og diamanter 
695,-

Armring
Sølv og diamanter 
3.995,-

Øreringe
Sølv og diamanter 
3.495,-

I 2015 vandt Christine Bukkehave en 
af Danmarks fornemmeste smykke-
priser, Skt. Loye, for sin serie af smyk-
ker skabt af blandt andet hvaltænder, 
sælskind, sodalit og hestehår.

Kranz & Ziegler

 -
-

POWERED BY HERITAGE

MASERATI URE
VEJL. PRISER FRA KR. 1.195.-

FORHANDLERINFORMATION: HOUSEOFEXCELLENCE.DK
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SHOW-PEACE
10. maj åbnede 

Abelstedt showroom 

på Strøget i 

København.

I 2014 vakte Julie Abelstedt opmærksom-
hed som 17-årige iværksætter, der startede 
sit eget smykkebrand. Siden er salget af 
hendes elegante ring-kollektion gået for-
rygende på nettet og har ført til en hastig 
ekspansion og efterspørgsel på globalt 
plan. 
 Men det er ikke alt, der kan klares over 
nettet eller hos forhandlerne, for eksempel 
at kunne give kunderne en komplet fysisk 
oplevelse af brandet. Derfor har firmaet nu 
åbnet et showroom, hvor kunder kan invi-
teres indenfor i et luksuriøst Abelstedt 
univers.
 – Vi vil gerne give vores kunder en ulti-
mativ oplevelse af at komme ind i Abel-

stedts verden af ringe. For at sikre en mere 
intim og tættere kontakt har vi valgt at 
placere os væk fra gadeniveauet, fortæller 
meddirektør Oliver Eggertsen.

Højt hævet
Showroomeet befinder sig på øverste 
etage af Amagertorv 15 på Strøget blandt 
andre eksklusive mærker tæt ved Højbro 
Plads. Fra det travle og larmende gade-
niveau bevæger man sig op til rolige og 
elegante omgivelser. Her kan man i ro og 
mag beskue og afprøve hele ringkollek-
tionen i sterlingsølv, mens man nyder en 
kop kaffe i loungen.
 Abelstedts succes på nettet er indtil 

videre baseret på kollektionen på 16 
ringe, som er nøje designede af Julie 
selv. I forbindelse med åbningen af 
showroomet udvides med fire nye 
designs, og i fremtiden vil der 
komme yderligere nye designs til i 
hastigere tempo.
 – Vi glæder os til at invitere nye 
forhandlere samt kunder op til vores 
nye adresse. Endelig kan vi engagere 
vores kunder på en ny og helt vores 
egen måde, fortæller Julie. 
 www.abelstedt.dk

Modsatte side ses Abelstedts kontor i 
forbindelse med showroomet. De i alt
90 kvm på Strøget er designet ud fra 
Abelstedts traditionelle farvepalette, 
hvor den royalblå farve med de lysegrå 
toner er essensen af brandet.

Bløde lænestole i loungen er klar til 
at du kan tage en pause og en kop kaffe.

HARTFORT
Emerald og princess 
cut og en Marquise 
cut sten i midten. 
Det er schweiziske 
krystaller og 
håndlavet forgyldt 
sterlingsølvring.
Ligner en million. 
Pris 775,-

Julie Abelstedt og hendes partner Oliver Eggertsen har skabt en fredfyldt oase øverst oppe under taget på Strøget lige ved Højbro Plads. Med 
både placeringen væk fra gadeniveau og den gennemført stilfulde indretning, der er som taget ud af et finere hotel, giver Abelstedt et interes-
sant bud på, hvad en smykkebutik også kan være.

Abelstedt Jewellery

ATHENS
Forgyldt sterlingsølvring med 
håndsatter scweiziske krystaller.
Pris 695,-

newnordic
Udstiller 25-27 august 2017
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KLOKKEN TI
Nyt dansk urmærke har base i Florida, men bevæger sig 

hjemmevant rundt i Københavns gader og bygninger...

Chris Kaiser Sørensen har været selv-
stændig, siden han som 18-årig flyttede fra 
Århus til København og blev medejer af 
firmaet Unisport, der i dag er blandt ver-
dens absolut største fodboldbutikker. Han 
solgte sin part i 2007 og har derefter gen-
nem syv år haft stor succes med at drive 
netbutikken Uniwatches.dk, der ifølge 
Chris selv har skandinaviens største udvalg 
af modeure fra alle de kendte mærker. 
 Sidste år valgte han så at føre en gam-
mel drøm om at designe ud i livet. Det blev 
til den første urkollektion, lanceret den 
16/10. Datoen er ikke tilfældig, det er 
nemlig hans egen fødselsdag, og det er 
planen hvert år på denne dag at lancere 
årets nye kollektion.
 Skridtet fra provinsen til hovedstaden er 
blevet suppleret med et lidt større spring til 
Miami i Florida, hvorfra Chris nu har sin 
base. Ikke desto mindre har brandet fået 
navnet Chris Copenhagen, som en hilsen 
til byen, hvor han trådte sine første 
erhvervs eventyr.

Historien om 10
– Når du designer noget i dagens Danmark, 
er det ikke nok blot at sætte en vare på 
gaden og dermed tro, at den sælger sig 
selv. Der skal en særlig historie eller noget, 
som folk kan relatere til, mener Chris.
 Hans historie drejer sig blandt andet om 
København. Hver model har navn efter 
steder eller gader, som man kan forholde 
sig personligt til. Et andet element er tallet 
10, som altid er i fokus på urskiven. Chris’ 
helt store passion er fodbold, og Diego 
Maradonas tal på ryggen var 10:
 – Med fokus på dette 10-tal føler jeg, at 
jeg kort og godt kan se mig selv i urene, 
hvilket jeg mener må være essentielt for 
enhver urdesigner.
 Efter seks måneder i luften med sine 
egne ure, er Chris igang med et nyt even-
tyr. For nyligt skrev han således med til-
fredshed på sin blog, at kendskabet har 
spredt sig til flere og flere steder i verden, 
herunder Tyskland, Østrig og sågar Marok-
ko og Filippinerne.  

www.chriscopenhagen.com

Chris Copenhagen

På alle Chris Copenhagen ure er 
10-tallet på en eller anden måde 
fremhævet eller i spil. Det er en  
hyldest til Chris Kaiser Sørensens 
store fodboldidol, Diego Armando 
Maradona, der spillede med 10-tallet 
på ryggen:
 – Den argentinske stjerne havde 
en enestående evne til at få selv den 
sværeste form for fodbold til at se 
legende simpelt og enkelt ud, og jeg 
prøver at lade mig inspirere til samme 
lette og enkle tilgang i mit design, 
siger Chris. Alle ure produceres i et 
begrænset oplag på 2016 eksemplarer 
for at mindes firmaets startår.

FOLKETINGET
Blå skive og brun 
crocorem. Pris 1.049,-

BREDGADE
Sort rem og skive med
roseguld kasse og index.
Pris 1.499,-

GLYPTOTEKET
Alle urene har Quartz Miyota 
Movement GL20, stålkasse,
safirglas og læderrem. Herreure 
måler 40 mm. Pris 1.124,-

RUNDETÅRN
Lys croco og hvid skive.
Pris 1.399,-

NØRREBRO
Damemodel på 36 mm
Blå croco og hvid skive.
Pris 1.399,-



14 karat, brillant, Swiss topas
Vejl. udsalg DKK 1.725,-

14 karat, brillanter, Swiss topas
Vejl. udsalg DKK 2.000,-

14 karat, brillant
Vejl. udsalg DKK 2.000,-

14 karat, brillant
Vejl. udsalg DKK 3.375,-

14 karat, brillant, ferskvandsperle
Vejl. udsalg DKK 2.525,-

14 karat, rubin, ferskvandsperle
Vejl. udsalg DKK 6.300,-

14 karat, brillant
Vejl. udsalg DKK 1.725,-

14 karat armbånd, brillanter
Vejl. udsalg DKK 3.275,-

 susannefriisbjorner   susannefriisbjorner 
 Find nærmeste forhandler på www.sfbcph.com |  Phone +45 33 33 04 55 |  info@sfb-aps.dk
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SPRING UD
Det er tid for årets 

studenter at følge bøgen 

og springe ud. Vi har kigget 

på nogle af traditionerne 

omkring fester, huer, heste 

og andet halløj.

Huernes indtog
Studenterhuen daterer sig tilbage til mid-
ten af 1800-tallet. Ved det første fælles-
skandinaviske studentermøde, afholdt i 
København i 1845, mødte de svenske stu-
denter op med ens hvide huer med sort 
fløjlsrand samt kokarde i gul og blå (en 
kokarde er det lille emblem, der sidder 
foran på pulden, og som kan have mange 
forskellige udformninger). Nordmændene 

var i sorte kvasthuer, efter sigende ikke ulig 
nissehuer, med skygge og lang kvast. 
Kokarden var i rød, hvid og blå. 
 Hvor vores broderfolk således allerede 
havde ensrettet sig, mødte danskerne blot 
op med deres forskellige, forhåndenvæ-
rende kasketter, pyntet med kokarder i rød 
og hvid. Noget kunne tyde på, at dansker-
ne blev inspireret af svenskerne, for i 1862, 
hvor der atter var skandinavisk studenter-

møde i København, bar de danske studen-
ter hvide eller sorte klædeshuer med kokar-
de og emblem med kors. Den sorte version 
blev enerådende omkring 1870, stadig 
med en noget mere poset hattepuld end i 
dag. Fra 1880erne af fandt huen nogen-
lunde sin nuværende form.

Et måltid på hatten
Hvor mange studenterhuer idag hurtigt 

forsvinder ind et sted bagerst i klædeska-
bet, blev de før i tiden brugt i en væsentlig 
længere periode.
 I begyndelsen af 1950erne solgte stu-
denter således juletræer i december måned 
i København iført deres studenterhuer. Og 
digterpræsten Kaj Munk siges at have 
brugt sin hue som jagtkasket. TIlbage i 
1800-tallet kunne man ligefrem opnå et 
gratis måltid mad »på hatten« ved at bære 

sin studenterhue og signalere, at man 
havde småt med midler.

Lille hoved, stort hoved
Siden 1800-tallet er der kommet mange 
nye traditioner til omkring studenterhuen.
Henunder foråret, når huerne bestilles, 
afgøres det hvem i klassen, der har det 
mindste og det største hovedmål, og det er 
begges lod at give en kasse øl til klassen.

Ved endt studentereksamen skriver klasse -
kam merater og lærere deres navn på inder-
siden af pulden, og i midten skrives den 
sidste eksamenskarakter.

Et hak i remmen
At blive student er nært forbundet med 
øl. Ved studenterfester kan forskellige 
præstationer udi indtagelsen heraf udløse 
særlige hædersbevisninger. At holde sig 

Af Christian Schmidt

Student & Studine

DESIGNERS FAVORITES
Øreringe i forgyldt sølvmed perle 
og ædelsten. Pris 999,-

RABINOVICH 
Sølvørestikker med 
aventurin og zirkonia 
Pris 795,-

WILLE JEWELLERY
Parousia guldring
i 18 kt. 14.450,-

SCROUPLES
Armringe i 8 kt guld
Pris 2.495,-, 2.495,- og 2.995,-

BYBIEHL
Swan ørestikker i forgyldt sølv 
med zirkoner. Pris 795,-

EAST COPENHAGEN JEWELLERY
SAPA ring, forgyldt sterlingsølv 
med cubic zirkonia. Pris 749,-

DULONG FINE JEWELRY
Armbånd i guld med 
Tahitiperler. 19.900,-

CHRISTINA JEWELRY 
& WATCHES
Sølvarmbånd fra 499,-

STØVRING DESIGN
Studenterhuer og 
kæde i sølv med 
emalje. Pris 495,-

RANDERS 
SØLV
Guldring i 14 kt 
til 3.550,-
8 kt til 2.225-

ENAMEL COPENHAGEN
Balls ring 350,-

BREIL
Model TW1492 med kasse 
og kraftig lænke i stål og rosa 
perlemorsskive. Pris 1.195,-

DYRBERG/KERN 
Model 35013 
i stål. Pris 1.299,-

MAI COPENHAGEN
Indian Bracelet Diamond No5
449,-

LINE & JO
Miss Essa ring
14 kt guld og koral
1.500,-

LINE & JO
Miss Epi øreringe
14 kt guld og koral
3.600,-
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Student & Studine

Halssmykke, 45 cm 450,-

MARIA BLACK
Knight Ring
i sølv, 400,-

AAGAARD
Armbånd fra From Anno 1931 serien 
i sterlingsølv med rav. Pris 3.900,-

Niels Erik From (1908-1986) betragtes som en 
af de store designere i moderne dansk design. Både 
med sit arbejde som sølvsmed og juveler, var Niels 
Erik From med til at definere skandinavisk smykke-
design. Aagaards From Anno 1931 kollektion er 
kendetegnet ved moderne formsprog, med meget 
lidt dekoration. Smykkerne er klassiske og består af 
rene linjer, som passer til både hverdag og fest, og 
smykkerne kan bæres på tværs af generation.

Ring 400,- GULD & SØLV 
DESIGN
Sølv med 
rosaforgyldte 
detaljer

Ørestikker 300,-

HEIRING
Rustique ring i 
sølv. Fås oxyderet, 
forgyldt og 
rhodineret. 
2.150,-

BLOMDAHL
Pendant Plain Straight
ørestikker. 20 mm
Pris 399,-

AAGAARD
Blomsterring fra From 
Anno 1931 serien.
Sterlingsølv. Pris 750,-

HEIRING
Miu ring i oxyderet sølv med 
14 kt guld på toppen. Fås i 
flere varianter. Pris 1.500,-

PIONI DESIGN
Nomad øreringe i sølv
1.155,-

SOFIE LUNØE
Fold øreringe
i oxyderet sølv
2.000,-

AAGAARD
Broche i sølv fra From 
Anno 1931 serien. 
Pris 1.195,-

NINNA YORK
Cryx Mini sølvring
1.000,-

NINNA YORK
Eclipse øreringe
i sølv. Per par
2.800,-

vågen hele natten – fra solnedgang til sol-
opgang – markeres med et hak i svedrem-
men. At være vågen 24 timer i træk giver 
ret til at vende huen 180 grader og bære 
skyggen i nakken. Har du konsummeret en 
hel kasse øl inden for 24 timer, har du ret 
til at fastgøre en ølkapsel på huen. Denne 

bedrift var større i fordums tider, da en 
ølkasse talte hele 50 bajere.
 Ender du under festens løjer til udpump-
ning, må skygge ryge sig en tur. Og så må 
du ifølge tradition eller overtro ikke gå med 
huen, før den sidste eksamenskarakter er i 
hus; ellers vil du aldrig blive student.

Dansen om et eller andet
Ingen studenterfest uden en dans om kring 
et eller andet. Traditionen stammer fra 
København, hvor dansen omkring Krinsen 
med rytterstatuen af Christian 5. på 
Kongens Nytorv kan dateres tilbage til 
1930erne. I 1944 forbød tyskerne dansen, 

SIGRUN UGGERBY
for Kranz & Ziegler
Guldring til 595,-

PERSUEDE
Wellborn ring
Forgyldt sølv
895,-

VERA VEGA
Armring i forgyldt 
sterlingsølv, 1.699,-

MALENE JUHL
JØRGENSEN
Arrow ørering
Forgyldt sølv
med diamanter
2.000,-

KINZ KANAAN
Flowers Rhythm
ørestik i sølv. 600,-

SIF JAKOBS
Ring i rosaforgyldt sølv 
med zirkoner. Pris 1.199,-

BLOSSOM COPENHAGEN
Oxyderet sølvring med syrener
og hjerte graveret i skinnen
Pris 1.575,-

IZABEL CAMILLE
Imperfect øreringe 
i oxyderet sølv 
med zirkoner. 
Pris 900,-

JAGUAR
Special Edition 2017 i 
rosegold. Safirglas, 10 
ATM og Swiss Made. 
Fås i flere skivefarver.
Pris 7.498,-
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Student & Studine

COPENHAGEN WATHCES
Ur med knyttet rem af rosafarvet
faldskærmsline. 1.200,-

SUSANNE FRIIS BJØRNER
Armbånd i sterlingsølv
1.725,-

STØVRING DESIGN
Statement vedhæng
Rhodineret sølv. 
Pris 395,-

BLOMDAHL
Pendant Plain Straight
ørestikker. Pris 399,-

SPIRIT ICONS
Ghetto ørestikker i forgyldt 
sterlingsølv med to 0,01 ct 
WVS brillanter. Pris 495,-

LUND COPENHAGEN
Ringe i sterlingsølv 
fra 495,- til 695,-

HYGGE WATCHES
Serie 2204 chronograph med 
Seiko TMI VD57 værk. Stål, 
mineralglas og læder.
Pris 2.195,-

BYBIEHL
Halo øreringe i forgyldt sølv
med en enkelt zirkon. Pris 895,-

RUBEN SVART
Armbånd i 18 kt guld med 46 brillantet, 
i alt 0,20 ct TW/VVS-VS. Pris 10.300,-

NURAN
Sofia Collier i 14 kt
med 0,14 ct W/si brillanter
Pris 4.900,-

KATRINE KRISTENSEN
Thick Liquid Ring
18 kt guld
5.400,-

SIF JAKOBS
Pila ringe i rhodineret sterlingsølv
Med hvide zirkoner 599,-
Uden 499,-

RABINOVICH
Sølvring formet som blad
Pris 850,-

TOFTEGAARD 
Hart armring i 14 kt 
11.500,-

ZABEL
Ring i sterlingsølv.
Pris 1.500,-

CARRÉ 
Guldring i 10 kt.
1.900,-

KESKI-POMPPU
Øreringe i sølv.
1.860,-

men Magasin du Nord gav de nødstedte 
studenter en hjælpende hånd og lagde 
lokaler til festlighederne, inklusive en 
model af en hest.
 I andre byer har man fundet andre gode 
emner at danse om. I Gladsaxe er det om 
Den Afklædte Skatteyder foran Rådhuset, i 
Slagelse er det om Skt. Michael og Dragen 

på Nytorv, i Helsingør er det om Rudolph 
Tegners Danserindebrønden, i Randers om 
Niels Ebbesen på Rådhustorvet, i Køge om 
Frederik 7. på Køge Torv, i Fredericia om 
Landsoldaten og i Vejle såmænd om bøgen 
på Rådhustorvet.

Køreturen
En fast ingrediens er også køreturen i sam-
let flok med hestevogn, en gammel lastbil 
eller et tilsvarende stemningsfuldt befor-
drings middel. Undervejs kan der på store 
bannere tilbydes pikante oplevelser for de 
øvrige trafikanter mod at dytte.
 Køreturen er formentlig lidt yngre end 

traditionen med dansen om Krinsen, men 
den voksede gennem 1960erne til et om -
fang, så Justitsministeriet så sig nødsaget til 
i 1975 at nedfælde et særligt regelset her-
om. 
I 2015 var det nær gået galt med en stor 
polemik om den særlige brug af veteran-
lastbiler. Fra EUs førerbunker i Bruxelles lød 

det pludseligt, at køreturene med de gamle 
lastbiler skulle forbydes, fordi de ikke 
havde lovpligtige fartskrivere.
 Tilbage er måske blot at nævne, at kvin-
der først kunne blive studenter fra 1877. 
Og ak ja, de fik først stemmeret i 1915... 
 

Kilde: Uddannelseshistorie.dk m.fl.

JAGUAR
Special Edition 2017 i forgyldt. 
Safirglas, 10 ATM og Swiss 
Made. Fås i flere skivefarver.
Pris 7.498,-



The Nordic Watch  
& Jewellery Fair

8-10 September 2017

preciousfair.se

Nyhed fra Dana Ure
Kontakt Joakim for mere information

Tlf. 75 65 43 00
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VICTORINOX I.N.O.X V
Er kvinder særligt krævende? I hvert fald har 
Victorinox underkastet det nye I.N.O.X V hele 130 
forskellige holdbarhedstests. Det har således klaret 
et frit fald fra 10 meters højde mod en betonflade, 
det er blevet kørt over af en 25 ton lastbil, det over-
levede en mindre istid på 51 minusgrader, og det 
røg (ups!) en tur i vaskemaskinen på kogevask.

Et kig fra Lone Keilbergs fine 
butik på Vester Strandgade.

VICTORINOX
Victorinox er meget andet end de 
velkendte schweizerknive, blandt andet 
har de en stor urkollektion, hvoraf 
I.N.O.X V er nyeste skud på stam-
men, specielt rettet mod kvinder. 
Det er stilsikkert og flot og passer 
lige godt til arbejde, fest og van-
dreture i det fri (husk schweizer-
kniven...). De lækre, knyttede 
remme af faldskærmsline  er 
lavet af det svenske firma 
Naimakka. Uret fås også 
med sort eller hvid skive og 
med gummirem. Priser mel-
lem 4.890,- og 5.390,-.

gader! Sådan siger smykkedesigner Lone 
Keilberg, der flyttede til Ringkøbing for 
godt et år siden og åbnede butik og smyk-
keværksted på Vester Strandgade.
 Hun er initiativtager til Ringkøbings nye 
turistattraktion, der er inspireret af både 
latinerkvarteret i Paris og også vores egen 
Aarhus, der er Europæisk Kulturhovedstad 
2017. Begge steder er der ifølge Lone en 
særlig intim atmosfære med spændende 
og sprudlende handelsliv og masser af 
mennesker. Men turister fra hele verden er 
ved at opdage, at også Ringkøbing er et 
besøg værd, og det har Lone sat sig for at 

Sommer i Ringkøbing

Inside Earring fra René Pold gør sig, som 
navnet antyder, i øresmykker, der sidder 
inde i øret og derfor ikke kræver hul. Men 
det forhindrer ikke firmaet i også at have 
hul-i-øret smykker, som den lange, svung-
ne model herover, i forgyldt sterlingsølv 
med ferskvandsperle.

ØRE-PYNT

Fås i sølv, 
rhodineret 
og forgyldt. 
Pris 499,-

FANTASIA 
af Lone Keilberg
Unika, hånd lavet 
ring i kobber
med ferskvands-
perle. 1.650,-

Vester Strandgade i Ringkøbing bliver 
fem sommer-mandage byens nye, gamle 
latinerkvarter, med et mylder af gadeliv, 
boder, handel, kunst og aktiviteter.
– Slut med at sove Tornerosesøvn her i én 
af vor gamle købstads allersmukkeste 

bidrage til: – Hver eneste dag i sommermå-
nederne har vi et menneskemylder i hele 
byen og ikke mindst her i Vester 
Strandgade, der er tusindvis af turisters 
foretrukne slentrerute mellem vores idylli-
ske torv og havnen.
 Og nu bliver der endnu mere at komme 
efter: Fem mandage i sommermånederne 
juli-august i tidsrummet 10.00-17.30 for-
vandles Vester Strandgade til gågade, for-
retningerne rykker udendørs, og kunstnere 
og kunsthåndværkere fra nær og fjern 
opstiller boder og arbejdende værksteder.
 keilbergsmykker.dk

www.priisholm.com Westend 4, 1661 30 92 60 41 morten@priisholm.com

Find mig på Priisholm_dk
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Dressur-ringe
Smykkefirmaet Helgstrand Denmark, der i julen 2015 lancerede smykker inspire-
ret af ridesporten og Marianne og Andreas Helgstrands egne dressurheste Matiné og 
Prima Donna, har nu udvidet sine to smykkeserier, der bærer hestenes navne, med 
elegante ringe, der ligesom de øvrige smykker passer til enhver anledning. Ringene er 
fremstillet af 14 karat massiv rød-, hvid- eller roséguld og brillanter. Du har mulighed 
for selv af bestemme din kombination af guldfarve og hvilke cirkler, der skal pavéres 
med brillanter. www.helgstranddenmark.dk

Simone står tankefuld ved birketræet iført de nye Helgstrand Denmark ringe: Matiné i 14 kt rød-
guld med en cirkel hvidguld, pavéret med i alt 0,10 ct TW/VS brillanter, pris 10.350,-. Matiné med 
tre cirkler hvidguld, pavérede med i alt 0,35 ct TW/TS brillanter 19.650,-.

CHAKRA
Forgyldt sterlingsølv 
med naturlige 
ædelsten.
Halskæde 600,-

Stimulér dine chakraer positivt, lyder 
opfordringen fra Nadia Kjærgaard fra fir-
maet ByKjaergaard.dk. I samarbejde med 
energy flow healer Jannie Jacobsen har 
hun produceret tre smykker med syv for-
skellige naturlige ædelsten, der matcher de 
syv chakraer.
 – Chakraerne har hver deres funktion 
og tilknytning af farver, og vores krop fun-
gerer bedst, hvis de er i balance og har-
moni. fortæller Jannie Jacobsen.
 – Ligesom vores krop består af fine 
svingninger, gør stenene det også.  Hver 
ædelsten udstråler forskellige vibrationer, 
der igangsætter de samme vibrationer i 
vores krop og sind. Vi påvirkes af disse 
svingninger, når vi kommer i kontakt med 
sten, som matcher vores chakraer, forklarer 
Jannie.
 Smykkerne er i forgyldt sterlingsølv og 
ædelstenene er Ametyst, Lolite, Blå Topas, 
Peridot, Citrin, Karneol og Granat. 
 bykjaergaard.dk

CHAKRA-SMYKKER

DEN VÆBNEDE ARM

Øreringe 800,-
Ring 600,-

bykjaergaard.dk

Museet på Koldinghus efterlyser et 
eksemplar af ridderordenen Den Væbnede 
Arm, der muligvis findes blandt efterkom-
mere af de tolv adelsmænd, der blev slået 
til ridder af ordenen den 2. december 1616 
på Koldinghus. Ordnen, som Christian 
4. gav de tolv adelsmænd som 
tak for deres indsats i 
Kalmarkrigen, er kun blevet 
uddelt denne ene gang.
 Der findes i dag tre kendte 
eksemplarer af Den Væbnede 
Arm: Et kan ses på det Nationalhistoriske 
Museum Frederiksborg i Hillerød, et andet 
findes i skatkammeret på Rosenborg Slot 
og det tredje er afbilledet i den svenske 

Ordenstegnet består af en blåemaljeret arm i 
guld besat med diamanter og i hånden et sværd 
af jern. Tegnet bæres i et blåt bånd om halsen.

bog Nordiska ordnar och dekorationer fra 
1949, dog uden henvisning til dens ejer-
mand.
 Museet vil gerne bruge ordenen til 
Koldinghus’  750-års jubilæumsudstilling 
Magtens Smykker, der skildrer 750-års 
europæisk historie fortalt gennem konge-
lige smykker. Mener du, at du måske ligger 
inde med ordenen, hører museums direktør 
Thomas Thulstrup meget gerne fra dig. 
Skriv til ththu@koldinghus.dk.
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Kursustitel Kursus nr. Antal dage Dato 

Ciselering 44929 10 2. - 16. juni

Støbeteknik 47643 5 26. - 30. juni

Fra idé til færdigt emne 47914 10 21. aug. - 1. sept.

Fatning med stikkel 48058 5 4. - 8. sept.

Smykkefremstilling, enkeltmodeller 45137 10 11. - 22. sept.

Håndgravering 40925 5 18. - 22. sept.

Reparation af smykker 47625 3 3. - 5. oktober

Forrivning 45175 3 10. - 12. okt.

Støbeteknik 45884 5 16. - 20. okt.

3D Tegning 40684 5 23. - 27. okt.

Deltagerbetaling, kr. 108,- pr. dag.

Guldsmedeteknik

Håndgravering
Fra d. 18.-22. september kommer 
Niels Kristensen og underviser i hånd-
gravering. Niels har mange års erfa-
ring med håndgravering og har un-
dervist i flere år på EUC Lillebælt. På 
kurset fremstiller kursisten sin egen stik-
kel til gravørarbejde samt overfører 
og placerer motiver på metalplader.
 
Tilmelding til kurset sker på 
www.eucl.dk
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MADS OG MARQUISEN

Youtube-stjernen Julia Sofia Aastrup har designet en smuk 
ring til fordel for Mødrehjælpens indsats for udsatte børnefami-
lier i Danmark. Ringen er en del af Jewelry for a Good Cause, 
en smykkeserie fra firmaet Jewelry by AD, hvor en række kvin-
der designer smykker til fordel for forskellige gode sager.

For nyligt designede Julia Sofia og hendes søster 
Ida Imilia en serie vedhæng for smykkefirmaet 
byBiehl. Nu er hun aktuel med endnu et smykke, 
der er til fordel for Mødrehjælpen.

For Julia Sofia er månen et symbol på kærlighed, og i hendes ring beskytter halvmånen sin lille måne-
sten. Ringen er i forgyldt sølv med månesten og koster 599,-. Overskuddet på 100,- for hver solgte ring 
går til Mødrehjælpen.

JULIA FOR MØDREHJÆLPEN

MARQUIS KRONEN
– Med skovens nedfaldne rester kan man 
skabe den største glans. Sådan er Marquis 
Kronen blevet til, med egeblade, agern og 
bånd. Kronen markerer en særstatus til en 
særlig udvalgt person. Giv den til én, som du 
har valgt, eller vælg dig selv som bærer af 
naturens egen krone, fortæller Mads Heindorf 
om sin nye smykkeserie. Til højre armbånd 
af kalveskind med forgyldt plade. 1.860,-

Marquis Marcel de Sade 
og Mads Heindorf. Marquis 
(på dansk markgreve) er en 
adelstitel, der rangerer 
mellem hertug og greve.
I et interview med 
Berlingskes Anders Højberg 
Kamp har Marcel fortalt,  
at han købte adelstitlen 
i Vatikanet i 1956.

Halssmykke med 
kronen i hjertet. 
Forgyldt sølv
på læderrem.
1.340,-

Som ung drog Jørgen Vase ud i verden for 
at vende tilbage til Danmark som Marquis 
Marcel de Sade. Hans fantastiske historie er  
fortalt i en ny bog, Glimtet bag masken, af 
Pernille Frydensbjerg, og i forbindelse med 
bogens tilblivelse er der opstået et ganske 
særligt marquis-smykke...
 En aften, kort før bogens færdiggørel-
se, var Marcel og Pernille samlet med deres 
fælles ven, guldsmed Mads Heindorf, og 
her blev idéen til marquis-smykket smedet. 
Designet er et samarbejde mellem Mads og 

Marcel, men Pernilles engagement har 
været en stor drivkraft for de to herrer: 
 – Det var Pernille, der fra starten skub-
bede på med projektet, fortæller Mads og 
tilføjer, at det også var hende, der kom 
med forslaget til inspirationskilden; den 
sagnomspundne Marquis Krone. Den siges 
at bringe stor styrke til sin bærer og består 
i al sin enkelthed af et simpelt bånd, pyntet 
med egeblade og agern. Ikke desto mindre 
er den symbolet på den betydelige magt, 
kongen betroede sine marquiser. 

www.madsheindorf.com

INVITATION

newnordic
Jewellery & Watch Show Copenhagen

25. – 27. august 2017 
newnordicshow.dk



f i n e  j ewe lry

delphis pearl øreringe, guld 18 k | dkk 6.900

flagship stores: 
silkegade 5, kbh., tlf. 3373 1240  |  lyngby storcenter, kgs. lyngby, tlf. 3316 1240  |  dulongfinejewelry.com


