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FORSIDE
Seiko
Astron GPS Solar

SIDSTE UDKALD
I forrige nummer sagde vi til dig, at du skulle huske, at det snart er 
Jul. Men har du gjort det? Nej, det har du sikkert ikke; tankerne har 
garanteret dalret frit omkring alt muligt andet. Men det var letsindigt 
af dig, for nu står du med under en måned til Jul og skal finde på et 
hav af gaver (vi tænker, du er sådan en gavmild – og formuende – per-
son, der giver alle gaver). 
 Men fortvivl nu ej. Netop hér kommer dit gode gamle blad dig til 
undsætning. I dette nummer har vi betænkt dig med en perlerække af 
idéer til, hvad du kan ønske d... æh, vi mener; hvad du kan give i gave. 
Og det gode ved smykker og ure er jo, at de udgør små og knaldhårde 
pakker! Ikke de dér store, bløde og våndede (jeg mindes endnu den 
lange årrække som barn, hvor moster Tyra og kusine Lis mente, at vi 
drenge trængte til ens slåbrokker til hver Jul! Tyra er hedengangen, 
men jeg véd, at Lis læser med. Derfor: Undskyld Lis, men nu er du da 
nævnt på tryk!).
 Bladr frejdigt om i bladet og lad blikket mætte sig i historierne om 
Julie Nielsdotter, Men Up North, Iver Denmark og About Vintage for 
blot at nævne nogle få. Men, men – du har jo ikke tid til at sidde hér 
og fede den; der var jo dét med gaverne. Købte du dem allerede efter 
forrige blad? Nuvel, lad nu dét ligge, som vores Statminister plejede at 
sige. Herfra skal blot lyde: God Jul. Elsk dig selv. Vær åben for lykken.

PS: Slåbrok; hvad dælen er nu også dét for et ord? Det stammer fra det neder-
tyske slaaprok, der betyder frakke til at sove i; simpelthen dannet af slaapen  
(sove) og rok (frakke). Det lyder nu egentlig meget julehyggeagtigt...

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

collect ure med charms
Collect ur fra 995,- 

Christina Jewelry & Watches / www.christinajewelry.com  
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Ny, stor, organisk fantasikollektion fra Mads Heindorf.

– Det pipler og bobler; som små nyfødte 
kloder, vælter de frem, siger Mads Heindorf 
om de små, runde kugler, der som atomer 
er grundelementerne i hans nye design, 
Myriader. 
 – Det er et lille nyt univers af livsglæde. 
Rejs med! lyder opfordringen fra guldsme-
den.
 Myriader blev lanceret på Københavns 
Kulturnat, og fint i tråd med denne event 
er den en stor, varieret og fantasifuld kol-
lektion, der spænder over en række for-
skellige ringe, halskæder, vedhæng, øre-
ringe og armbånd. Myriader fås både i 18 
karat guld og i sterlingsølv. Flere af model-
lerne er prydet med Tahitiperler, diamanter 
og ædelsten. 
 
www.madsheindorf.com

Jule
KAMPAGNE

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

495,- SPAR  
600,-

SPAR  
600,-

595,- SPAR  
600,-

TV2-reklame 

TV2

Christina Jewelry & Watches / www.christinajewelry.com  
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Med en elegant sandwich-effekt er det nyeste skud på 
stammen hos Westpack ikke bange for at skille sig ud fra 
mængden. London er navnet, stilen er sort-i-sort med låg 
og base i mat sort, mens mellemstykket fremstår i blank 
sort. Indeni har æsken et luksuriøst stykke dækstof i 
velour, som både beskytter smykket og giver dig en ekstra 
lille overraskelse, når du åbner æsken. 
 – London appellerer til de kunder, der kan lide moder-
ne minimalisme; den har det klassisk, kantede look, som 
sammen med sort-i-sort bare er ekstra fedt, siger salgschef 
Henrik Hansen.  westpack.com

Ny kollektion fra Mai Copenhagen er inspireret af 
gamle antikke skjold, hårspænder og medaljoner. Medal-
lion Diamond Collection består af ringe i sortrhodineret 
sterlingsølv med single cut diamanter.  
 maicopenhagen.com

LUKSUSPAKKER

MEDALJONER

Ring
18 kt guld
Tahitiperle
Diamanter
82.600,-

Ordet myriade stammer fra 
det græske myrias, der betyder 
titusinde, og myrios, der betyder 
talrig.

Vedhæng
18 kt hvidguld
5 diamanter
5 blå spinel
22.400,-

Ring
18 kt hvidguld
Diamanter
Spineller
63.800,-

Papyrus armbånd
Flettet læder
Sølv: 1.995,-

Ringe
Sølv, forgyldt
eller rhodineret
4.370,-

Sølvringe med
pastelfarvede 
safirer: 9.320,-

Øreringe: 18 kt rødguld, Tahitiperler, 
diamanter: 32.860,-

Vedhæng
Tahiti barokperler
Sølv: 1.470,-

Ørestikker
18 kt hvidguld
Diamanter
Spineller
18.700,-

Vedhæng i sølv: 1.530,-

Vedhæng
18 kt hvidguld
3 spineller
17.400,-

London smykkeæsker fås i seks størrelser og trykkes med personligt logotryk.

Coin Medallion Ring
Sterlingsølv med
1,1 ct diamanter
9.000,-
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KAMPAGNE

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

995,-

995,-

-SPAR  
1.099,-Gold

TV2-reklame 

TV2

SPAR  
1.099,-

14 KARAT GULD

SPAR  
1.099,-

14 KARAT GULD

Christina Jewelry & Watches / www.christinajewelry.com  
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Fra 5. november til 21. januar udstiller 

26 nulevende, danske smykkedesignere 

på Champs-Élysées.

 
Bring It On hedder udstillingen, der er samlet af Art 
Jewellery Copenhagen og som finder sted i Maison du 
Danemark på Champs-Élysées i Paris. Målet er at præsen-
tere et smykkespektre, der krydser ornamentik, design og 
kropskunst. Alle værker vidner om solidt håndværk og stor 
omhu i tilgangen til materialer, lyder der fra arrangøren. 
Med en blanding af humor, innovation og klassisk æstetik 
viser Bring It On et øjebliksbillede af den kunsteriske smyk-
kescene og af dansk smykketradition i stadig udvikling.
 Firmaet Art Jewellery Copenhagen er grundlagt og 
drives af Annette Dam og Marie-Louise Kristensen. 
 www.maisondudanemark.dk

DANSKE 
SMYKKER I PARIS

De 26 navne er Helle Bjerrum, Gitte Bjørn, Katrine Borup, Kim 
Buck, Christine Bukkehave, Annette Dam, Kasia Gasparski, Castello 
Hansen, Janne K Hansen, Torben Hardenberg, Helen Clara Hemsley, 
Kaori Juzu, Katja Jæger, Jytte Kløve, Marie-Louise Kristensen, 
Pernille Mouritzen, Peder Musse, Therese Mørch-Jørgensen, Karina 
Noyons, Gitte Nygaard, Karen Pontoppidan, Camilla Prasch, Josefine 
Rønsholt Smith, Per Suntum, Mette Saabye og Josephine Winther.

To eksempler fra Bring It On:

KATJA JÆGER  |  Ballhunt
Vedhæng fra 2015 i sølv, 
læder og Akoyaperle.

MARIE-LOUISE KRISTENSEN  |
Love, Let’s Race to the Top. 
Broche fra 2016 i sølv, guld, træ 
og plastik. Foto: Dorte Krogh.

Bag brandet Helgstrand Denmark står 
smykkedesigner Marianne Helgstrand, der 
lancerede sin første kollektion i 2015. Nu 
er hun klar til at introducere den tredje i 
rækken af elegante og tidsløse smykker, 
der passer til både hverdag og fest. Ligesom 
de forrige serier er også denne navngivet 
efter en hest, der betyder meget for 
Mariannes, nemlig hoppen Sitana.
 Marianne har sin daglige gang på salgs- 
og træningscentret Helgstrand Dres sage 
ved Aalborg, som hun driver sammen med 
sin mand, Andreas. Inspiration til smykker-
ne henter hun i rideudstyrets former. Og 
ligesom rideudstyr skal være solidt for at 
holde, således er også smykkerne i høj 
kvalitet og i massivt guld. 
 helgstranddenmark.com

Helgstrand klar med ny 

serie i kollektionen af 

hesteinspirerede smykker.

SITANA

SITANA 
Ørestikker i 14 kt rødguld med 
0,16 ct tw/vs brillanter

SITANA
Armbånd i 14 kt rødguld
0,60 ct tw/vs brillanter
Helgstrand Denmark tilføjer løbende nye 
detaljer til smykkerne, ligesom du kan få 
opfyldt egne, individuelle ønsker.
Marianne står her selv model med de  
nye Sitana armbånd og øreringe.
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FORESTIL   
DIG...

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

495,- SPAR  
600,-

595,- SPAR  
600,-

Jule
KAMPAGNE

SPAR  
600,-

TV2-reklame 

TV2

Christina Jewelry & Watches / www.christinajewelry.com  
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Designskolen Kolding holder 

julebazar 8.-9. december.

Fra godt 100 små boder vil nuværende og tidligere stu-
derende på Designskolen Kolding tilbyde unikke produk-
ter, de selv har skabt. Traditionen tro vil der være et stort 
og varieret udbud af vælge imellem lige fra håndlavede 
tasker, signerede illustrationer, unik brugskunst, modetøj 
med et tvist – og smykker.
 De unge designere står selv i boderne og kan fortælle, 
hvad der har inspireret dem, hvilke materialer der er brugt 
og hele historien om de mange forskellige produkter, de 
sælger. Imens serverer designskolens kantine hjemmelavet 
juleknas, gløgg, sandwich, julekager og andre lækkerier til 
en overkommelig pris. Adressen er Ågade 10 i Kolding. 

DESIGNERNES
JULEBAZAR

Imagine hedder en ny serie fra ByBiehl, 
der læner sig op af det velkendte freds-
tegn. Hvad hvis det at kreere harmoni blev 
en prioritet? Hvis vi alle gjorde en indsats 
for at hylde hinanden og vores forskellig-
heder? Hvis vores børn voksede op i en 
verden styret af kærlighed? spørger inde-
haver og designer Charlotte Biehl, måske 
med en lille reference til John Lennons 
sang fra 1971. Og Charlotte svarer selv: 
 – Hvis du kan forestille dig dét, så er 
Imagine-linjen til dig! 
 www.bybiehl.com

Mielko Jewellery lancerer ny kollektion, 
opkaldt efter den romerske gudinde for 
moderlig kærlighed, Ceres. Ceres er også 
navnet på en dværgplanet, faktisk den 
største og måske derfor først opdagede, i 
asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter, 
og som sådan passer navnet fint ind i 
Charlotte Mielkos astronomiske univers, 
hvor hendes Saturn-ringene især har vun-
det genklang.
 – Ceres kollektionen består af halskæ-
der og øreringe lavet af flade ankerkæder 
med kugler eller Tahitiperler, og du har rig 
mulighed for selv at præge udtrykket i 
smykkerne ved selv at vælge kugler og 
perler, fortæller Charlotte. 
 www.charlottemielko.dk

IMAGINE  |  Imagine er i sølv og forgyldt 
sølv med og uden zirkoner. Øreringe
forgyldte til 695,- og i sølv til 495,-

MODERLIG 
KÆRLIGHED

Fra sidste års julebazar. 
Foto Katrine Worsøe.

CERES  |  Alle smykkerne er lavet i sterlingsølv eller 
forgyldte og er produceret i København. Priserne starter 
fra 1.079,-. Herover forgyldte øreringe med Tahitiperler 
til 1.599,- og forgyldte øreringe til 1.199,-
Foto Iben Kaufmann.

Halskæde 
Forgyldt sølv 
1.399,-

Armbånd
Forgyldt 895,-
Sølv 695,-

Halskæde
Forgyldt 
1.390,- 
Sølv 940,-

ByBiehl

Mielko
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JULEFARVER

GRØNT SAMARBEJDE

collect ur med charms
Collect ure fra 995,- 

Sølvarmbånd med charms
Charms fra 99,- 

Læderarmbånd med charms
Charms fra 149,- 

RINGE MED ÆGTE ÆDELSTEN

Ringe fra 199,- 

JYLLAND & FYN  
THOMAS 28 78 23 72

SJÆLLAND
MARIA 40 51 13 83

KONTORET 36 302 306

Christina Jewelry & Watches / www.christinajewelry.com  
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12 danske og 12 japanske 

designere er samlet i fælles 

udstilling, der vises i både 

Danmark og Japan.

Udstillingen Design Collaborations 
Japan – Denmark 150 Years markerer 
150 år med diplomatiske forbindelser 
mellem de to lande. En forbindelse, der 
ikke mindst har fundet sted på det design-
mæssige område, hvor dansk minimalisme 
og japansk æstetik har mange fællesnæv-
nere.
 Udstillingen viser arbejder af 12 japan-
ske og 12 danske designere inden for for-
skellige fag. Det hele er arrangeret af arki-
tekt og designer Lars Vejen, der har mange-
årige forbindelser til Japan. For ham er jubi-
læet en påmindelse om vigtigheden af gode 
relationer.
 
Bær din ring om halsen
Blandt de 12 danske bidrag er guldsmed 
Bodil Binner med halskæden Drop, der er 
udviklet i samarbejde med Lars Vejen. Drop er 
et enkelt, unikt og innovativt halssmykke, der 
tager udgangspunkt i behovet for en alterna-
tiv måde at bære fingerringe som smykke. 
Bodil og Lars har tidligere arbejdet sammen 
om smykkedesign i serien Cuts fra 2016. 
 www.bodilbinner.dk

150 ÅRS
DIPLOMATI

Kollektionssamarbejdet mellem Carré og den dansk-internationale modeblogger Sophia 
Roe består af fem eksklusive styles, alle i hvidt, pudset sterlingsølv sat med den flotte, 
smaragdslebne grønne agat. Sophias stil og Carrés kærlighed til ædelsten går op i en 
højere enhed i denne kollektion, der er superflot og på samme tid både klassisk og iøjen-
faldende, lyder det fra Carré. Til jul – i slutningen af november 2017 – udvides kollektionen 
med de to markante ringe her, som yderligere vil være at finde i forgyldt sterlingsølv. 
 carre.dk

Carré og Roe

De to nye ringe i Carré og 
Sophia Roes kollektion, der 
også omfatter armbånd, 
halskæde og øreringe.  

Frits Petersen

Design Collaborations 
Japan – Denmark 150 Years
I Japan afholdes udstillingen i den gamle 
hovedstad, Kyoto, på Kyoto Museum of 
Traditional Crafts fra 3. november (Japans 
kulturdag) og en måned frem. Nemmere er 
det nok at se den i Galleri A. Petersen 
Collection & Craft, Kløvermarksvej 70 i 
Køben   havn fra 8. december til 11. februar.

DROP  |  Dråbeformet moseeg på snor af 
vokset bomuld med 18 kt guldrør med 
logo. Som det lød i en gammel Elvis-
sang: Won't you wear my ring 
around your neck. Ud over at flashe 
dine ringe om halsen løser Bodil 
Binners Drop et velkendt problem: 
Hvor gør du af dem, når du tager 
dem af, fx under madlavning? 
Pris 2.350,-Sophia Roe har 

blandt andet 
83.500 følger  
på Instagram.

Frits Petersen er storleverandør til guldsmedebranchen af blandt 
andet ædelsten og såkaldte halvfabrikata, hvor den fingersnilde 
selv kan bygge videre. Lige nu fås de traditionelle julefarver, rød og 
grøn, et hav af variationer til viderefremstilling af egne smykker. 
 www.frits.dk

Stor 1.150,- 

Lille 850,-

Gennemborede dråber, kugler 
og barokke former af et bredt 
udvalg af ædelsten samt mellemled 
i sølv og forgyldt.

Foto Iben 
Kaufmann.



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

Sterling sølv
  Floral Solos
Fås også i forgyldt sterling sølv

www.blomdahl.dk

Nu fi ndes der en helt ny smykkekollektion 
– armbånd, halskæder og ringe – 
som matcher dine favoritøreringe fra 
hudvenlige Blomdahl.

Smykker du kan have på hver eneste dag, 
både til hverdag og fest. Tidlig som sent, 
på arbejde eller hjemme. Altid. 
Smykker som let bliver dine nye favoritter. 
Smykker der aldrig er i vejen, aldrig for 
meget. Altid det rigtige. Flotte smykker 
der bæres tæt ind mod huden hver dag, 
uden at skulle bekymre sig om din hud 
eller dit helbred.

Smykker udviklet i samråd med hudlæger. 
For you, with care.
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MÆND FRA NORD
Men Up North 

er et nyt, dansk 

smykkebrand 

med et bredt 

udvalg af klassiske 

herresmykker 

i tidløst, nordisk 

design.

– Hvad gør man, hvis man føler, at smyk-
ker og accessories til mænd er en niche, 
der er for lille, og ikke er ordentligt udfyldt? 
 Sådan spørger ægteparret Marianne 
Poul sen og Thor Høy og kommer selv med 
det naturlige svar: Man skaber sin egen 
virksomhed med en vision om at blive et 
toneangivende, globalt brand for herre-
smykker.
 Således blev Men Up North lanceret i 
september 2017 med Thor som kreativ 
chef og Marianne som direktør. Thor har i 
mange år designet for kendte brands som 
Georg Jensen, Troll beads og Rosendahl, og 
Marianne har en solid baggrund inden for 
retailhandel.

MEN UP NORTH  |
Men Up North giver mænd mulighed for at fremhæve deres personlige udtryk og understrege deres indivi-
dualitet. Ved at tilføje udvalgte kvalitetssmykker og accessories til din garderobe, kan du elevere din stil på 
en enkel men sofistikeret måde, lyder det fra Thor Høy og Marianne Poulsen. De kommende kollektioner er 
allerede ved at være på plads og kommer til at omfatte blandt andet bolo-ties, ærmebindere, slipsekæder og 
materialer som rav, sten, træ, mammut og diamanter.

DODE
Collar Pin
Sterlingsølv
995,- 

HONEYCOMB
Manchetknapper
Oxyderet sterlingsølv
2.995,-

BLACK SQUARE  |  Ringe
Sterlingsølv og Darkwood 2.995,-

INNER BEAUTY
Slipsenål: 599,-

HARLEQUIN  |  Ringe
Sterlingsølv 3.295,-

De klassiske herresmykker
Men Up North lægger ud med en impone-
rende stor, bred og højt specialiseret kol-
lektion af klassiske herresmykker og acces-
sories; manchetknapper, ringe, revers- og 
slipsenåle, armbånd, halskæder og mere. 
 – Målet er at udfylde nichen med origi-
nale, veldesignede, omhyggeligt fremstille-
de smykker for velklædte mænd af enhver 
type. Fra urbanbikeren over streetwear-sti-
len til en gentlemans skræddersyede jak-
kesæt og skjorte med skarpe, dobbelte 
manchetter, fortæller Thor.
 Den første kollektion omfatter også 
knapt så velkendte smykketyper som tie 
tacks, collar pins og flipstivere samt show-
pieces som spadserestokke med sølvhånd-
tag og en stor kraniering med plads til 
purløg. 

Fra far til søn
For Men Up North er målet, at designet 
skal kunne fungere igennem generationer 
og ikke være underlagt for mange tids-
typiske modeluner.

– Lad os designe, så vi ikke bliver trætte af 
at se på tingene. Lad os gøre folk glade 
hver eneste gang, de bruger vores smyk-
ker, og lad os stræbe efter kvalitet, der kan 
holde til at blive givet videre. For mig er dét 
en stor del af, hvad bæredygtighed hand-
ler om, siger Thor.
 Holdningen til bæredygtighed, miljø og 
mennesker går igen i valg af materialer 
som lab-grown diamanter og i bevaring af 
håndværksmæssige erfaringer ved udeluk-
kende at benytte lokale fagfolk i Danmark 
og Europa. Thor har selv en baggrund som 
tømrer, og det håndværksmæssige ligger 
ham stærkt på sinde. Selvom produktionen 
i Men Up North er lagt ud af huset, er den 
tætte forbindelse til guldsmeden vigtig:
 – Det er ofte i mødet mel-
lem kunstner og hånd-
værker, at magien for 
alvor folder sig ud.  

menupnorth.dk

Men Up North

ANCHOR
Vedhæng
Sterlingsølv
1.995,-

HARLEQUIN 
Slipsholder
Sterlingsølv
699,-HARLEQUIN  |  Ringe

Sterlingsølv 2.495,-  18 kt guld 24.995,-

NORTH LOCK
Læderarmbånd: 199,-
18 kt guldlås: 4.995,-

HARLEQUIN
18 kt: 29,995,-

INNER BEAUTY  
Ring i sterlingsølv
1.595,-
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LYSERØDT UNIVERS

På trods af 

sine blot 22 år 

er Julie Nielsdotter 

slået an med en 

sjældent sikker 

sans for romantisk 

design, der tør gå 

sine egne veje.

– Jeg er måske naiv, men på en positiv 
måde, siger Julie Nielsdotter. Hun sprang i 
hvert fald ud med egen virksomhed som 
blot tyveårig. Det var i 2015 efter grundfor-
løbet på guldsmedeskolen på Køb enhavns 
Tekniske Skole, hvor hendes aftale om en 
læreplads gik i vasken. Men så kan jeg jo 
starte selv, tænkte hun. I stedet for at blive 
skolet i, hvad der er rigtigt og forkert, har 
hun brugt sin intui tion og for nem mel se 
for, hvad der virker.

Sikker sans
Og dén fornemmelse ser ud til i høj grad at 
være et sikkert øje for formgivning. Signa-
turserien Intial Amuletter, med skrædder-
syet grafik til hver enkelt kundes udvalgte 
bogstaver, er en moderne heraldiker vær-
dig. Og hendes vekslen mellem store, 
baguetteslebne sten eller svulstige, barok-

ke perler i fine fatninger eller på spinkle 
kæder viser et godt greb om proportioner 
og romantisk effekt. 
 – Min stil er enkel, men der skal være 
noget magisk. Så når jeg finder en fanta-
stisk perle eller ædelsten, så vil jeg frem-
hæve den på bedste vis, uden at mit design 
skal overdøve materialernes egen skønhed. 
Jeg prøver bare at få det bedste frem i 
mine materialer.

Kontakten til kunderne
Julie står selv både for design, produktion, 
fotografering, salg og branding, og hér 
bruger hun omtrent en tredjedel af sin dag 
på Insta gram.
 – Instagram er i høj grad min kontakt til 
mine kunder og følgere. Jeg har skabt en 
lille verden i billeder, som afspejler mig, og 
hvordan jeg godt kan lide at se tingene. 

Her kan jeg invitere ind i min verden. 
Mange af mine ting er speciallavede, og 
derfor starter designprocessen med mine 
kunder, når de eksempelvis skriver spørgs-
mål på billeder eller i en besked. 
 
God for sjælen
Både på Instagram og i sin butik på Gl. 
Kongevej i København indhyller hun smyk-
ker og kunder i sin helt egen iscenesættel-
se:
 – Min butik er fuldstændig lyserød. Der 
er mange kunder, der udbryder ‘ej, hvor er 
her dejligt’, når de træder ind. Jeg tror, der 
gemmer sig en form for prinsessedrøm i 
mange kvinder, så de har let ved at identi-
ficere sig med mit univers. Men helt lav-
praktisk så synes jeg bare, at den lyserøde 
farve er så rar og god for sjælen. 
 julienielsdotter.com

Julie Nielsdotter startede 
for to år siden i et lille 
kælderlokale på Nørrebro, 
men har for nyligt sammen 
med Marylou Jewellery 
åbnet butik og værksted  
på Gammel Kongevej. Her 
fremstiller hun selv alle 
smykkerne og passer sin 
branding på Instagram.

Julie Nielsdotter

Delvist baseret på artikel i Costume, 22. okt. 2017.



D A N I S H  S I L V E R  J E W E L L E R Y

Kr.  1450,- Kr.  700,- Kr.  775,- Kr.  1050,- Kr.  975,- Kr.  675,-

izabelcamille.com

Innocence  Kr.  700,-

Grand & Orient
The mystery of the Orient - a fascinating colourful adventure waiting to be explored.

DK: +45 50 702 200  ·  CHROS.COM  ·  SE: +46 738 266 447
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SMÅT GJORT GODT
Enkelt dansk design, tidlig dansk historie og omhyggelig kvalitet i detaljen. 

Dét er nøgleordene bag nyt dansk urmærke.

– De sidste fem år har jeg brugt som 
studerende på Institut for Statskundskab 
ved Aarhus Universitet. Efter fire år kunne 
jeg ikke længere modstå fristelsen for at 
skabe mit eget. Idéen bag Iver Denmark 
opstod af en fascination for ure, og fordi 
jeg ikke kunne finde præcis det ur, jeg selv 
ønskede. Derfor besluttede jeg mig for at 
lave det selv, fortæller Kristian Iversen om 
vejen til at springe ud som urproducent.
 Og hans mål for Iver Denmark er intet 
mindre end at designe næste generations 
klassikere: 
 – Den grundlæggende filosofi for vores 
arbejde er at excellere helt ned i detaljen. 
Derfor er alle komponenter designet fra 
bunden, fra visernes form til æsken, uret 
bliver lagt i. Passionen ligger således i at 
gøre sig umage med selv de mindste detal-
jer; at gøre de simple og små ting godt. 

Vikingekongerne
Urene er opkaldt efter de første tre konger, 
som regerede Danmark under vikinge-

tiden; Gorm den Gamle, Harald Blåtand, 
og Svend Tveskæg. 
 – Det er de, fordi vi ønsker at iscene-
sætte det danske design, og fordi vi ønsker 
at indramme designet og sætte det i rela-
tion til en fortælling. Vi kunne ikke komme 
i tanke om noget mere dansk end vikinger 
og vikingetiden, forklarer Kristian.

De små ting
Hånden på hjertet, så er det jo ikke urmær-
ker, det skorter på, heller ikke herhjemme. 
Så hvor er Iver Denmark anderledes?
 Det har Kristian sine bud på:
 – Ultraminimalistisk design: Vi har taget 
inspiration fra nogle af de typiske minima-
listiske ure på markedet og gjort det endnu 
mere simpelt. Vi har fjernet al støj fra ski-
ven, så den fremstår helt enkel med tre 
lange og bløde visere. Derudover har vi 
fjernet alle syningerne fra remmen for at 
fuldende det simple udtryk. Netop remmen 
er ofte noget, der spares på, men vi mener, 
den udgør halvdelen af uret. Vores remme 

bliver i øvrigt syet af samme systue, der 
producerer for Louis Vuitton.  
 – Udskiftelige remme: I samarbejde 
med systuen har vi integreret en lille quick-
release springbar i remmene, der gør det 
muligt nemt at skifte rem uden brug af 
værktøj. På den måde kan du lynhurtigt 
skifte look. 
 – Safirglas og schweizisk urværk: For at 
øge levetiden af urene, er de udstyret med 
krystallisk safirglas, der gør det nærmest 
umuligt at ridse. Det eneste materiale, der 
er hårdere end safir, er diamanter. Som 
kronen på værket kommer uret med et 
schweizisk urværk af højeste kvalitet.
 – Indpakning: For de fleste brands er 
indpakning blot en udgift og noget, kun-
den først ser efter betaling. Hos Iver 
Denmark har vi gjort os umage og brugt 
mange ressourcer på at udvikle en indpak-
ning, så kunden får en luksusfornemmelse 
af at modtage sit ur. Æsken til uret er en 
integreret del af varen, ikke bare en æske. 
  www.iverdenmark.com

GORM DEN GAMLE  |  Cognac HARALD BLÅTAND  |  Black SVEND TVESKÆG  |  Sand

IVER DENMARK  |  
Urene er unisex størrelse 
39 mm. Kassen er af 
børstet 316L stål med 
buet krystalsafirglas. 
Værkerne er Swiss Ronda 
763. Urene har deres 
navn og runeinitialer 
graveret i bagkassen. 
Fås med læderremme, 
hvor du har mulighed 
for at få præget dine 
egne initialer eller med 
meshlænke. Pris 1.850,-
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Marguerit bestsellere fra forårs- og efterårskollektionen:
Ring 9x5mm, 10x7,5mm, kr. 1.550,-

Collier 9x5mm, 10x7,5mm, 80cm, kr. 1.950,-
Armbånd 2x5mm og 1x7,5mm, 17-19cm, kr. 895,-

Ørehængere 1x5mm og 2x7,5mm, kr. 1.050,-
Ørebøjle 7,5mm, kr. 495,-
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skagen.com | @skagendenmark | #skagen

skg_ns17_fs_skw2307_skw2149_skw2151_mp_bjoerklund_170x240mm.indd   1 27.09.17   08:16
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GLETSJER

Der er langt fra den mørke 

skønhed til en iskold gletcher. 

Ikke desto mindre er det 

navnet på Christina Bendix’ 

nye kollektion.

Efter 18 års virke i forskellige sammen-
hænge i smykkebranchen gik Christina 
Bendix sidste efterår solo og startede sit 
eget firma, Bendix Copenhagen. I somme-
rens løb deltog hun på branchemessen 
New Nordic i København, hvor hun viste de 
første kollektioner, præget af en skarp, 
grafisk enkelhed med eksplosive udbrud af 
tætpakkede, funklende diamanter eller 
store kulturperler. Også i materialevalg har 
hun en klar holdning; guldet er 18 karat, 

diamanterne er konfliktfri, og perlerne er 
ubehandlede med deres naturlige farver.
 Hendes nye kollektion hedder Glacier, 
og i sit udtryk henter den dramatisk effekt 
fra netop isformationer med sine brudte 
flader af blanktpoleret hvidguld eller glit-
rende brillanter. Glacier spiller fint op til 
tidligere serier som Icicle-øreringene og 
C-ringene. 

www.bendixcopenhagen.com

Bendix Copenhagen

C_RINGE  |  18 kt hvidguld med brillanter. C_01 med 0,25 ct tw/if: 28.500,-. C_02 med Tahitiperle og 0,05 ct tw/if: 19.500,-
ICICLE ØRERINGE  |  No.04 sølv belagt m. sort rhodium og Akoyaperle: 1.400,- pr. stk. No.03 i 18 kt hvidguld m. 0,165 ct tw/if: 19.000,- pr. stk. 

Modelfoto Heidi Maxmiling.
ICICLE ØRERINGE  |  18 kt guld med Akoyaperler. 
No.04, 1 perle: 6.500,- pr. stk. No.05, 2 perler: 7.800,- pr. stk.

GLACIER  |  18 kt hvidguld 
Med tw/if brillanter, 0,09 ct: 14.500,- pr. stk.
Uden brillanter: 6.000,- pt. stk.
Foto Iben Kaufmann.

GLACIER PENDANT
18 kt hvidguld
0,09 ct tw/if konfliktfri brillanter
Kæde 42 cm 18 kt hvidguld 
16.500,-

GLACIER RINGE  |  18 kt hvidguld med brillanter
Nederst Glacier 01 med 0,085 ct tw/if: 27.000,-
I midten Glacier 03: 15.500,-
Øverst Glacier 02 med 0,06 ct tw/if: 22.000,-
Foto Iben Kaufmann.

Glacier 02 
i 18 kt hvidguld
med 0,06 ct tw/if 
konfliktfri brillanter. 
22.000,-
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Se links på designuresmykker.dk

Nuran
NATURE  |  Vedhæng i 14 kt rød- eller 
hvidguld med 0,04 ct w/vs brillanter:

3.900,-

Mads Ziegler
CARNIVAL  |  Nyt samlesystem af smykker

i sterlingsølv og forgyldt med sten og perler. 
Kædestykke med lås 245,- Kædestykke 95,-

Perler 95,- Hele armbåndet cirka 1.100,-

Charlie My 
Charlie

DOUBLE ARROWS  
Japanske glasperler 

og forgyldt sterlingsølv. 
1.800,-

Chros Copenhagen
CHANTAL  |  Armring i forgyldt sterlingsølv 
med cubic zirconia: 1.225,-

24 idéer til

JUL
  Pakker, der ringler...

Lund
MARGUERIT  |  Forgyldt 90 cm sølvcollier 

med margueritter: 2.795,-

Lund
Hjertevedhæng i 8 kt guld. 
Måler 15 x 20 mm. 1.795,-

Bergsøe
Guldring med diamanter. 
28.700,-

Dyrberg Kern
Armbånd i stål. 599,-

Dulong 
Fine
Jewellery
PICCOLO  |  Armbånd i guld 
med Tahitiperler. 4.900,-

Dyrberg Kern
Ring i rustfrit stål med 

rosa sten. 699,-

ByCry
Karlsvognen i forgyldt 

sterlingsølv: 725,-

Vera Vega
SPARKLING BALLROOM

Ring i forgyldt sølv
1.149,-

Mitos
SOLAR  |  Hoop
Øreringe: 950,-

Mitos
SOLAR  |  Håndlavet

halskæde i forgyldt sølv:
950,-

Ebon Li
WIRE CIRCLE  |  Øreringe
i forgyldt sølv: Cirka 1.400,-

Vera Vega
KISS KISS BANG BANG

Forgyldt halskæde: 999,-

Orit Elhanati
Armbånd i 18 kt guld.
24.250,-

Hartmanns
Øreringe i rosaguld 
med perler og brillanter.
24.500,-

NordbyThomsen
SNOWFLAKE

Ring i 14 kt guld 2.200,-

Libelula
Armbånd i 18 kt rosa guld 

med diamanter: 7.000,-

Blue Billie
Halskæde i forgyldt sølv 
Cirka 465,-

Katrine Kristensen
SUNWIRE  |  Ring i 18 kt guld med safir 

og diamant. Cirka 3.650,-

Kinz Kanaan
Øreringe i forgyldt sølv.

2.750,-

Carnival øreringe 
med koral, du selv 
kan skifte ud med 
en anden sten eller 
tilføje et langt 
kædestykke. 
Pris 550,-
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Se links på designuresmykker.dk

24 idéer til

JUL
  Pakker, der ringler...Susanne Friis 

Bjørner
Armring i sterlingsølv

465,-

Randers Sølv
SLANGEARMRING

Massivt sølv 2.775,-

Vera Vega
SELENE ROUGE  |  Ring  

i sterlingsølv 749,-

Bergsøe
Ring i guld med perle og

koral: 17.200,-

Støvring 
Design

Dobbelthalskæde
i rhodineret sølv.

495,-

Dulong Fine Jewellery
Øreringe i sølv med ferskvandsperler.

3.500,-

Engelbert
SWIRL  |  Ring i hvidguld 
med diamanter. 16.800,-

Blomdahl
PENDANT GRAND BRILLIANCE CURVED
Øreringe i ren, medicinsk titanium. 699,-

Hartmanns
SOLITAIRERINGE 

Guld og champagnefarvede 
diamanter. 26.500,-

Chros 
Copenhagen
INSPIRES  |  Armring i rhodineret
sterlingsølv med cubic zirconia.
1.299,-

Blossom 
Copenhagen
Vedhæng og 80 cm kæde

Forgyldt sterlingsølv
1.675,-

Rabinovich
Sølvring med perle, grå 
månesten og hvid topas 

1.095,-

East 
Copenhagen
     Jewellery

SAPA  |  Single Ring
Rhodineret sølv med hvide 

zirkoner. 599,-

Sofie Lunøe
POMPON  |  Sølvring 

2.675,-

Vibe Harsløf
IRIS  |  Øreringe 

i sølv og forgyldt.
550,-

Maria Wulff
FUNGI

Ny armring i Fungi serien. 
Massivt sterlingsølv: 4.995,-

Vibe 
Harsløf

ANNA RING  |  Piercingagtig 
sølvring: 600,-

Blue Billie
Forgyldt sølvørering med 
stjernerække. Cirka 500,-

Jablko
DOUBLE FACET SNAKE  

Ring i sterlingsølv
1.000,- 

Sif Jakobs
NOVOLI  |  

Bogstav i sølv med cubic
zirconia på forgyldt kæde.

1.119,-

Sofie Lunøe
3 DNA  |  Sølvøreringe 

2.700,-

ByCry
ORION

Halskæde i sterlingsølv
med et af vinterens

stjernebilleder:
650,-

Tada&Toy
SUGARGLIDER  |  Ørering i sølv 

med krystal. Cirka 720,-

Vedhæng og kæde 
i sølv: 1.500,-

Sølvring 975,-



Design: Traudel Toftegaard. Produceret i Danmark.
www.toftegaard.com “JOY”

14 kt. guld/hvidguld.
Brillanter W/VVS

Ørestikker 
kr. 9.600,-

Kæde kr. 6.900
Vedhæng kr.8.500,-

Ring kr. 15.800,-

Ring kr. 10.500,-

Armbånd kr. 95.800,-

Ring kr. 30.800,-



DESIGN URE SMYKKER — 8, 2017 DESIGN URE SMYKKER — 8, 2017

34

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

35

D

E

S

I

G

N

U

R

E

S

M

Y

K

K

E

R

REJSENDE MED STIL
Priisholm Handcrafted lancerer Traveller 

– smykker inspireret af guldsmedens rejser 

rundt om i verden med venner og familie.

Sidste år rejste Morten Priisholm til Viet-
nam for at se verdens største grotte: Son 
Doong. Grotten blev først kendt for syv år 
siden, og for at bevare natur, økosystem 
og mikroklima har kun ét rejseselskab til-
ladelse til med små grupper at trekke igen-
nem den fem kilometer lange og 200 
meter høje grotte. 

Oplevelsen var en af de helt store for den 
27-årige danske guldsmed, og den har 
inspireret ham til en kollektion af smykker, 
der som omdrejningspunkt har kompasset 
som det vigtigste motiv. 
 Kollektionen hedder Traveller, og tan-
ken er, at Morten vil fortsætte rejser ver-
den rundt og lave en linje af Traveller-

smykker for hvert land, han besøger. Son 
Doong-serien hedder Traveller Vietnam og 
består af ring, reversnål, slipsenål, man-
chetknapper, vedhæng og et led til arm-
bånd. Materialerne er sterlingsølv med 14 
karat guld eller rosa guld, blå safirer og 
lapis lazuli. 
 www.priisholm.com

TRAVELLER VIETNAM
Motivet i Traveller Vietnam serien
er inspireret af antikkens firtakkede 
kompasroser samt Morten Priisholms 
svoger og rejsefælle på Vietnamturen, 
Alexander Lørup, der har den tatoveret 
på sin underarm. Traveller føjer sig til 
Priisholms tidligere kollektioner Trophy, 
Traditional og Time. Priserne går fra 
2.900,- til og 20.900,-

SON DOONG

Son Doong blev opdaget i 1991 af Ho Khanh, men blev først inter-
national kendt i 2009, da den blev udforsket af et team fra British 
Cave Research Association. Den er dannet af en underjordisk 
flod og menes af være mellem to og fem millioner år gam-
mel. To steder er der åbent til himmel og sollys, hvilket 
betyder, at der vokser planter og træer. Grotten inde-
holder verdens største stalagmitter (dem, der vokser 
opad fra gulvet) på op til 70 meter.

Priisholm Handcrafted

Vedhæng
Sterlingsølv
0,10 ct blå safir
3.900,-

Ring
14 kt guld
Lapis Lazuli
4 x 0,05 ct safir
20.900,-

Manchetknapper
14 kt guld og sterlingsølv
2 x 0,10 ct safir
6.900,-

Slipsenål
14 kt rosa guld
Sterlingsølv
0,10 ct safir
4.400,-
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Guldsmed Traudel Toftegaard 

har designet ny, flot svungen 

serie over temaet Fleur de Lis.

Toftegaard Denmarks Fleur de Lis, er en 
eksklusiv, feminin ny smykkeserie i 14 karat 
guld med diamanter.
 – Jeg føler, at det feminine look kom-
mer til udtryk i modebilledet i denne vinter-
sæson. De store festlige begivenheder kal-
der på de store kjoler og de smukke smyk-
ker. Smykkerne med det floristiske tema, ja 
de smiler til kvinden og understreger det 

feminine look, fortæller guldsmed Traudel 
Toftegaard.  
 Fleur de Lis er kendt som Den franske 
Lilje og er en almindelig figur i heraldikken, 
hvor den også går under betegnelsen den 
heraldiske lilje. Den har fra langt tilbage 
været specielt forbundet med det franske 
monarki, men måske er den først anvendt 
af Klodevig den Første, der valgte symbolet 

efter sin sejr i 507 over Vestgoterne for at 
mindes den gule iris i sin hjemstavn ved de 
frodige sumpe langs floden Senne i 
Belgien. Irisen kaldes også dværglilje. I den 
kristne kirke har liljen en særlig plads som 
symbol på renhed, uskyld, Jomfru Maria og 
Treenigheden. 

www.toftegaard.com

Toftegaard Denmark

FLEUR DE LIS  |  14 kt guld
Traudel Toftegaard har opnået en let og luftig 
ynde ved at sætte kronbladets levende, organiske 
form i kontrast til stænglens faste enkelthed.

Vedhæng 
0,09 ct w/vvs brillanter
4.730,-

Armring 4.210,-  

Ring 
0,09 ct w/vvs brillanter
5.570,-

FEMININE BLOMSTER
DESIGN URE SMYKKER — 8, 2017

NY BUTIKSINDRETNING

OLE LYNGGARD 
FLAGSHIP STORE 

NY ØSTERGADE KØBENHAVN

Bodøvej 6, 8700 Horsens T +45 75 64 64 24 M +45 40 10 64 00 W em-interieur.com

DEDIKERET 
TIL AT
SKABE 
HIGH-END
IN-STORE 
LØSNINGER

NY BUTIKSINDRETNING
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CHRISTINAS 
GULD & SØLV

HOLBÆK

OLE LYNGGAARD SIS

LYNGGAARD
STRANDVEJEN - HELLERUP

Since 2005

Annoncering i 2018
Nr.  Udkommer Frist for annoncer

1. Ultimo januar 10. januar
2. Primo marts 20. februar
3. Ultimo april 15. april
4. Ultimo maj 15.  maj
5. Primo august 12.  juli
6. Ultimo september 15.  september 
7. Ultimo oktober 15.  oktober
8. Ultimo november 15.  november

Se frister for gratis redaktionel omtale på
www.designuresmykker.dk/annoncer.html

Kontakt Henrik Westerlund 
på hw@designuresmykker.dk

DESIGN URE
SMYKKER 1 - 2 selvstændige/erfarne sælgere (evt. agent) på ren provision 

søges til hele Danmark, gerne sideløbende med andre smykkebrands.
  Henv. Bent Sandek 86890099 / sandek@san-design.dk  

ER DU VORES 
NYE SÆLGER?

san-design.dk
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Tid til

JUL
   Pakker, der tikker...

Norlite 
Denmark
Det danske urmærke 
startede i 2016 og har i år 
lanceret sin anden kollektion, 
denne på den populære 
32 mm. Fås med læderrem 
og meshlænke. Her er det 
model 1601030922.
Pris 1.495,-

Daniel 
Klein
Ikke Calvin Wellington
med derimod Daniel Klein...
Model DK11223-4 
52 mm. Pris 699,-

Garmin 
DC™ CHARLIE TITANIUM 
Smartwatch med titaniumlænke 
og silikonerem. Model 010- 
01733-33. Pris 8.399,-

Kenneth Cole
Stål og rosegold med sten 
på skive og lænke. Pris 1.200,-

Christina Jewelry & Watches
Collect ur fra 995,- / Læderarmbånd fra 399,- 

Charms fra 149,- 

Mockberg
LIO  |  34 mm stilren, 
skandinavisk enkelhed 
og specielt remfæste 
med slank meshlænke. 
Miyota Super 2035. 
Pris 1.299,-

Gant 
WILMINGTON
Nyt ur i Gants 
kollektion med 
tilbagelænet, 
grå filtrem og hvid 
skive i 41 mm 
stålkasse. 
Pris: 1.490,-

MARIA
Ny model 
med Seiko 
Quartz værk 
og meshlænke.
Pris 1.950,-

Mermaid Stories

Traser Swiss H3
Model TRS P67 OfficerProGM stål og 
safirglas og antracitgrå læderrem. Med 
Trigalight og Superlumoniva selvlysende 
skive og visere. Pris 3.725,-

Obaku 
SIV GLIMT  |  Ultrafin 
meshlænke og stålkasse  
på 26 mm. Pris 1.099,-

Links på designuresmykker.dk

Ravn Watches

Kenneth 
Cole
Ny herreserie med 
buet glas i retrostil. 
Model KC15177005 
til 1.500,-

Candino
C SPORT COLLECTION
Swiss Made, safirglas og 
10 ATM. Pris 2.998,-

SPECIAL EDITION 2017  |  Swiss Made, 
safirglas og 10 ATM. Priser fra 5.498,

Seiko Model SPC238P1. Herrekronograf 
i rosagulddublé med blå skive og 
læderrem. Pris 3.295,-Hilfiger 

Model 1781867
Glamourøst dameur i guld-
dublé med tolkning af  
firmaets logo på skiven 
udført i krystaller.  
Pris 1.395,-

Maurice 
Lacroix

Ny flot udgave af 
Masterpiece Gravity, 

med escapement helt  
i silicium. Gengiver ikke 

blot tiden men hypnotise-
rer også sin ejermand med 

urets oscillator og escapement 
fuldt synlige, placeret i venstre 

side af skiven. Limiteret udgave 
med automatikværk og blå 
rem i alligatorskind: 94.750,-

Boss 
Model 1513548
Kronograf i rosa
gulddublé med 
meshlænke. 
Pris 3.495,-

Orlo
Copenhagen 
SIlver. 41 mm.
Pris 1.700,-

Model 11603 
fra Færøernes 
første urmærke. 
Pris 1.598,-

Jaguar



Deja-vu

Helgstrand Denmark  •  Uggerhalnevej 80, 9310 Vodskov  •  tlf. 21 41 61 06  •  marianne@helgstranddenmark.dk  •  www.helgstranddenmark.dk

ELEGANTE OG TIDSLØSE SMYKKER
Med inspiration fra rideudstyrets runde former har designer 
Marianne Helgstrand skabt en smykkeserie, der imponerer 
med sit enkle og klassiske udtryk kombineret med flotte 
detaljer. Skabt af 14 og 18K rød-, hvid- og roséguld samt TW/
VS-brillanter af højeste kvalitet. Designet til at understrege 
enhver kvindes feminine skønhed.  
 
Går du med en drøm om at designe dit helt eget unikke 
smykke, så kan Helgstrand Denmark opfylde dit ønske. 
 
Se mere på www.helgstranddenmark.dk.

SITANA ARMBÅND
14K rødguld med 
0,60 ct. TW/VS-brill.

SITANA ØRESTIKKER
14K rødguld med 
0,16 ct. TW/VS-brill. 
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UDTRYK M/K
Firmaet Guld & Sølv Design 

har stor succes med to 

kollektioner, der taler til 

mænd og kvinder.

Den perfekte værtinde- eller venindega-
ve, siger Brian Gindeberg fra Guld & Sølv 
Design, som netop er begyndt at forhandle 
det hollandske brand Key Moments. 
 Key Moments er armringe i stål med 
graverede statement, så man kan sige, at 
smykkerne helt bogstaveligt taler. Du kan 
vælge mellem stål, guldbelagt og rosa 
guldbelagt stål. Interessant er det, at der er 
forskellige tekster på de forskellige overfla-
der; således kan du for eksempel vælge 
mellem budskaber som Always In My 
Heart, Live In The Moment og #Sisters på 
armringe af stål, hvorimod du skal over i de 
guldbelagte armringe for at få ord som 
Always On My Mind, She Believed She 
Could She Did og Limited Edition. 
Tilsvarende må du vælge rosa guldbelæg-
ning for at læse Namaste, Be Happy And 
Smile og Prove Them Wrong. I alt er der 
over 100 statements at vælge imellem.

Vovehalse og eventyrere
Herrearmbåndene Frank1967 er også fra 
Holland og var med det samme en kæmpe-
succes, da Guld & Sølv Design introduce-
rede dem i Danmark i sommeren 2016. 
 –Siden er kollektionen bare vokset og 
populariteten holdt ved, fortæller Brian.
 Kollektionens navn sætter måske tan-
kerne igang for nogen. Er det Frank fra 
Sergio Leones mesterværk Once Upon A 
Time In The West fra 1967, der tænkes på? 
Er det Frank Sinatra, der i 1967 lavede en 
anmelderrost plade med Antonio Carlos 
Jobim? Eller er det en hyldest til arkitekten 
Frank Lloyd Wright, der i 1967 ville være 
fyldt 100 år? Det er formentlig op til dig 
selv. Ifølge det hollandske brand er 
Frank1967 designet til vovehalse, eventy-
rere og mænd, som kan lide at leve på 
kanten... 

www.smykkemode.dk

FRANK1967  |  Herrearmbånd. Priser fra 199,- til 499,-

Guld & Sølv Design

KEY MOMENTS  |  
Armringe med statements
Stål med krystal
Pris 199,- pr stk
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UNISEX’69

Efter fin succes med klassiske 

herreure både herhjemme og 

i udlandet bevæger danske 

About Vintage sig nu ind på 

nyt og ukendt marked med 

deres første unisex-kollektion.

De to iværksættere bag About Vintage, 
Sebastian Skov og Thomas Andersen håber 
på at nå ud til en bredere målgruppe med 
det nye design, der har været undervejs i et 
stykke tid:
 – På trods af, at vi profilerer os som et 
herrebrand, oplever vi, at også mange 
kvinder er interesserede i vores ure, og vi 
har allerede haft en del kvindelige kunder. 
Efter åbningen af vores butik på Gothers-
gade i København har vi desuden oplevet 
en generel stigning i forespørgslen på ure i 
mindre størrelser, hvilket har bekræftet os 
i, at det var tid til en unisex-kollektion, for-
tæller Thomas, der sammen med Sebastian 
startede About Vintage i 2014.

1969 Vintage
Hidtil har urskiverne målt 40 og 41 mm i 
diameter, men med den nye kollektion, 
1969 Vintage, kan du nu få modeller i 39 
og 36 mm samtidig med, at urkassen er 
blevet tyndere, og glasset er ekstra kurvet. 
 – I den nye kollektion har vi ikke kun 
leget med størrelserne men også med nye 
farvekombinationer. Vi er meget tilfredse 
med resultatet, og vi er positivt overraske-
de over det store antal pre-orders, vi alle-
rede har modtaget forud for den officielle 
lancering, forklarer Sebastian.
 Den nye kollektion henvender sig til en 
bredere målgruppe end førhen, hvilket kan 
skabe nogle udfordringer for et efterhån-
den veletableret herrebrand:
 – Det er klart, at dette er et nyt marked 
for os, hvilket vil kræve nogle ændringer i 
vores strategi. Men vi har kun fået positive 
tilbagemeldinger indtil videre, og vi glæder 
os til at se, om vi kan lykkes med at impo-
nere kvinderne også, siger Thomas med et 
smil på læben. 
 
www.about-vintage.com

About Vintage

Thomas Andersen (tv) og Sebastian Skov
navngiver deres ure efter skelsættende årstal i urets historie. 
1969 Vintage tager således navn efter det år, der ifølge 
Thomas og Sebastian ændrede alt. Det var nemlig dér, 
Seiko lancerede verdens første quartzur.

1815  |  Rose Gold Chronograph
Navngivet efter det år, 
kronografen blev opfundet.
41 mm stål, Miyota 6S11 quartz
Safirkrystalglas. Pris 2.499,-

1820  |  Automatic Rose Gold
Opkaldt efter det år, Thomas Prest 
som den første tog patent på et 
selvoptrækkende ur.
40 mm, Seiko NH35A Automatic
Safirkrystalglas. Pris 3.999,-

1969 VINTAGE  |  
Steel / Midnight Blue Special Edition
36 og 39 mm stål
Ronda 763, Swiss Movement
Buet mineral krystalglas
Læderrem. Pris 1.699,-

1969 VINTAGE  |  Gold / White
36 og 39 mm stål
Ronda 763, Swiss Movement
Buet mineral krystalglas
Læderrem
1.849,-
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NY VERDEN I KLASSISK DESIGN

Mød verdens første hybrid-smartwatch med 
præcisionsvisere og diskret digitalskærm.  

Kom i form med stil.

scrouples.dk

Kleopatra Queen eksklusiv ombytningsserie 
i 14 kt. rød- og hvidguld, isat brillanter W/SI

Priser fra: Vedhæng*  2995,-   Ring  6995,-   Ørepynt  5595,-
*uden kæde   
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WEAR IT LIKE SHANIA
Danske Trollbeads  

er med i Shania Twains 

nye musikvideo.

Trollbeads fortæller med begejstring, at 
deres smykker er vist i Shania Twains video 
for den nye single Swingin’ with My Eyes 
Closed. Sangen er nyeste single fra hendes 
nyligt lancerede album Now. 
 – Den meget smukke video sætter den 
perfekte scene for vores smykker, siger 
Grace Chetta, der var Trollbeads’ on-set 
stylist ved optagelserne. 
 – Vi er stolte og glade for at blive valgt 
af en stærk, kvindelig kunstner, der deler 
vores værdier som individualitet, unique-
ness, selvtillid og historiefortælling, lyder 
det fra det danske smykkehus, som ældre 
læsere vil huske under firmaets oprindelige 
navn, Troldekugler. 
 www.trollbeads.com

Shania fuldender looket 
med ringen Styrke, Mod 
og Visdom. 800,-

Trollbeads

I videoen bærer Shania Twain disse to 
sterlingsølv bangles med Trollbeads i glas, 
sterlingsølv, kobber og onyx. I alt 4.565,-

Shania har desuden valgt disse to 
øreringe, også med sort onyx. 620,-

Shania Twain har vundet en 
Grammy fem gange og solgt 
mere end 75 millioner albums 
globalt. Det gør hende til den 
bedst sælgende country-
sangerinde nogensinde.

Uskyldigt Hjerte Hjertespacer

Modsætninger Mødes

Bodøvej 6, 8700 Horsens   T +45 75 64 64 24   M +45 40 10 64 00   M +45 40 10 64 01   W em-interieur.com

Danmarks førende leverandør af butiksindretning
til guldsmede og urmagere.
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HYLDEST TIL OLE
Ole Mathiesen 

hyldes med 

nyt ur i Royal 

Marine serien.

TAK 
FOR DEN TILLID 

I HAR VIST OS

DEN 3. APRIL I ÅR L ANCEREDE VI ORLO PÅ DE T DANSKE MARKED. 
FORUD VAR GÅE T MANGE MÅNEDER MED DESIGNUDVIKLING 

OG FORBEREDELSE. RESULTATE T ER FIRE STÆRKE KOLLEK TIONER MED 
AFSÆ T I URE TS RIGE HISTORIE OG EN KL AR DANSK DESIGNTILGANG. 

AT VÆRE NY T URMÆRKE PÅ DE T DANSKE MARKED K AN VÆRE SVÆRT. 
VORES ST YRKE LIGGER I AT T ILBYDE E T PRODUK T SOM ADSKILLER SIG 

VÆSENTLIGT FR A ANDRE URE I SAMME SEGMENT. 

RIGTIG MANGE FORHANDLERE HAR KUNNE T SE POTENTIALE T I ORLO. 
DE T ER VI FANTASTISK STOLTE AF. VORES REJSE ER KUN LIGE STARTE T 

OG VI GL ÆDER OS TIL AT UDVIKLE ORLO SAMMEN MED JER.  

KØBENHAVN Robinson Ure & Smykker, København K | Big Ben Ure, København K | Urpenhagen, København K | Hepa Ure & Smykker, 

Frederiksberg C | Ravnkilde Urmagerværksted, København Ø | Aveny, Nørrebro | Aveny, Amager SJÆLLAND OG ØERNE Oliver Ure & Guld, 

Valby | Aveny, Rødovre Centrum 12 | Aveny, Rødovre Centrum 136 | Alber t slund Ure & Guldcenter | Aveny, Cit y2 Tåstrup |  Aveny, Ishøj  

Guld & Sølv Galleriet, Hvidovre | Hvit feldt Smykker & Ure, Greve | Palæet Urmager & Juvelér, Lyngby | Lyngggard, Hellerup | Lyng-

gaard, Char lot tenlund | Center-Klokken, Hørsholm | Petersen Ure-Smykker, Helsingør | Marcussen Smykker & Ure, Næst ved | T id & 

St i l - Ure & Smykker, Vordingborg | T id & St i l - Ure & Smykker, Nykøbing F | Byens Ure & Guld, Nakskov F Y N Guldsmed Helle 

Elmgreen, Odense C | Ragnar Ure, Odense C | Skovgaard Guldsmed & Urmager, Odense | Guldsmed Laur idsen, Svendborg 

Pind J Design Guldsmedie, Svendborg J Y LL AND Design Ure & Smykker, Kolding | Pecani, Esbjerg |  Pecani, Ribe |  Guld & 

Ure, Br yggen Vejle | Guld & Ure, Herning Centret | K laus Guldsmed, This ted | I l lums Bolighus, Århus |  Ebeltof t Guld & Sølv

MED ØNSKET OM ET GODT JULESALG!

K ÆRLIG HIL SEN TE AM ORLO
HENRIE T TE LUND, L ARS C ARL SEN, SALMA JABBAR, 

FREDERIK HØLT ZEL OG KENN HA AGA ARD

PS. Husk at t i lmelde dig ORLO Club Copenhagen 
på Facebook og vær med på rejsen. 

Familie har gennem tre generationer præ-
get virksomheden Ole Mathiesen. Derfor 
var det naturligt for Christian Mathiesen at 
designe et ur for at hædre sin far, der gik 
bort sidst år, og som gennem de sidste 
knap 60 år har været en af skandinaviens 
mest fremtrædende personligheder inden 
for urverdenen.
 – Det var vigtigt at skabe et ur ud fra 
min fars oprindelige tanke om enkelhed og 
kvalitet i detaljen, og denne model har da 
også den umiskendelige duft af Ole 
Mathiesen. Det er netop de mange forskel-
lige overfladebehandlinger, det konvekse 
safirglas og den svagt buede og minutiøst 
graverede urskive, der fremhæver kvalite-
ten og giver ekstra stoflighed til uret, for-
tæller Christian, der siden 2002 har været 
direktør i familiefirmaet. 

Royal Marine
Uret skulle naturligvis være en del af Royal 
Marine-kollektionen fra 2012, designet til 
ære for kongehuset og modtagelsen af 
prædikatet Leverandør til Det Kongelige 
Danske Hof i 2008. Desuden skulle den 
bære præg af Ole Mathiesens originale 
koncept med simplicitet og kvalitet i detal-
jerne og være en nyfortolkning af den kol-
lektion, han selv designende i 1962.
 Resultatet er blevet Royal Marine Blue, 
der er håndlavet i en limited edition på blot 
100 eksemplarer.

Det velrenommerede danske urfirma Ole 
Mathiesen tog sin begyndelse tilbage i 
1845. Det år grundlage de to urmagere 
Carl Matthæi og J. P. Christensen et urfir-
ma i København. Carl var oldermand for 
urmagerlauget og fik med en række ure til 
Frederik den 7. og grevinde Danner titlen 
Leverandør til Det Kongelige Danske Hof.
 Virksomheden blev ført videre under 
navnet Alvild Dahl, Christensen & Matthæis 
Efterfølgere, indtil det i 1919 blev overta-
get af Axel O. Mathiesen. Med klarsyn for 
fremtidens behov, skiftede han firmaets 
fokus fra lommeure og kronometre til arm-
båndsure i høj kvalitet og med schweiziske 
værker. I 1957 trådte Axels søn Ole ind i 
firmaet og medbragte flere års erfaring fra 
det schweiziske hus Jaeger-LeCoultre. Det 

var hans fortjeneste at flytte 
firmaets adresse til den nuvæ-
rende på Østergade, en place-
ring der siden er blevet en af de 
mest eksklusive i København. I 
1962 lancerede Ole den kol-
lektion af tidløse, klassiske ure 
i en enkel, elegant stil, der for 
alvor skabte brandet Ole 
Mathiesen, og som 50 år sene-
re stadig er lige populær. 
 Tredje generation i familien, 
Christian Ole Mathiesen, kom 
med i 2000 og designede fir-
maets første sportsure, OMS. I 
2004 modtog Ole Mathiesen 
Dansk Design Centers Klas-
siker pris, og i 2008 blev firmaet 

atter hædret ved udnæv-
nelsen til Leverandør til Det 

Kongelige Danske Hof. I 
2012 blev denne udmærkel-
se markeret med udsendel-

sen af kollektionen Royal 
Marine, der baserer sig på 
Oles klassiske serie fra 
1962. Det er Royal Marine-
designet, der ligger til 

grund for Christian Mathie-
sens nye Royal Marine Blue; 

således et ur, der ikke kun 
hylder hans far men hele 
familiefirmaets historie. 
 

olemathiesen.dk

ROYAL MARINE BLUE
37 mm rustfrit stål
Automatisk, mekanisk værk
Guilloche-mønster skive
Marineblå alligatorlæderrem
Safirkrystal
Pris 13.685,-

Ole Mathiesen

Tre generationer 
Mathiesen: Axel, Ole 
og Christian.



kronaby.com
STAEHR.AS

staehr.as
01361749 DUS nov.indd   1 10/11/2017   09.42


