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*Halskæde medfølger ikke. Kan tilkøbes 
for 95,- i sølv og 125,- i forgyldt sølv

495,-
Rhodineret sølv-vedhæng* med 
 1 klimavenlig labgrown diamant 
 (0,03 ct) Top Wesselton/SI

995,-
8 karat guld-vedhæng* med 
 1 klimavenlig labgrown diamant 
 (0,03 ct) Top Wesselton/SI

KONFIRMANDEN
KORS MED 1 KLIMAVENLIG LABGROWN DIAMANT

Et  minde til
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AAGAARD Brands
Cypresvej 8 - 10

7400 Herning
Tlf. 62 21 27 63

sales@byaagaard.com

I tillæg hertil har vi også gennemført markante forbedringer
med magasinet rent grafisk og trykkvalitetsmæssigt for på den
måde at øge oplevelsen for læseren og gøre det attraktivt for
annoncørerne at placere annoncer.

I dette nummer prøver vi bl.a. at give dig indblik i en inkar-
neret ur-samlers tankegang og give jer gode tips til, hvordan I
med fordel kan tilrettelægge jeres besøg på fagmesser. Vi har
også fået en spændende reportage fra en medarbejder hos en
af branchens leverandører, som besøgte Hong Kong Inter-
national Jewellery Show i starten af marts måned og gerne vil
dele sin oplevelse med os. 

Der er desuden masser af spændende produktinformation fra
jeres leverandører at hente i dette nummer. 
Rigtig god læsning.

Ha’ et rigtig godt forår. 

De bedste hilsner
Henrik Bjørkman
Redaktør

4- DesignUreSmykker

Skismaet, Kierkegaard prøver at anskueliggøre med sine vise ord, er at uden forandring
kan man ikke skabe udvikling. Udvikling er nemlig ikke noget, der bare kommer af sig
selv. Selvom der nok skal være dem, der mener, at tiden i sig selv skaber udviklingen.

Vi har selv valgt, at fremme udviklingen ved at lave en række ændringer for
Design·Ure·Smykker. Tidligere blev magasinet nemlig ikke kun distribueret til detailled-
det i ur-, guld- og sølvsmedebranchen og selvfølgelig branchens leverandører, men også
til en række fitnesscentre, frisørsaloner og golfklubber. Det er vores holdning, at man
ikke kan ride på to heste, og derfor har vi valgt at gøre Design·Ure·Smykker til et rent
fag magasin.

Vores klare vision er nemlig, at Design·Ure·Smykker skal være mediet, der formidler 
relevant fagligt stof og produktorienteret information til ur-, guld- og sølvsmedeforret-
ninger over hele landet. Vi vil gerne skabe et magasin, der giver inspiration til detailled-
det, bidrager til at holde forretningerne og deres personale opdateret på produkt-
området og dermed kan komme til at agere som en del af de indkøbsansvarliges beslut-
ningsgrundlag. Det skal være et professionelt og frem for alt proaktivt spændingsfelt
mellem branchens leverandører og deres såvel nuværende som potentielle forhandlere.

Men det er ikke nok bare at have en klar vision. Den skal omsættes til en mission- 
beskrivelse, som skal være styrende for hvordan vi arbejder med magasinet i det daglige.
Det har vi så gjort. 
Efter vores bedste overbevisning er dette vores mission: 
”At frembringe et læseværdigt fagmagasin med en journalistisk profil, der klart vægter
ur-, guld- og sølvsmedebutikkernes forretningsmæssige interesser højt gennem at
formidle aktuel viden og information, der kan medvirke til en øget konkurrenceevne,
skarpere profil og bedre indtjening. Herigennem skal vi samtidig gøre magasinet til en
seriøs, effektiv og målrettet medieplatform for ur-, guld- og sølvsmedebranchens
leverandører.”

“Alle vil udvikling – ingen vil forandring”
Søren Kierkegaard
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Alle klimavenlige labgrown 
diamanter er i Top Wesselton/SI

SPAR OP TIL 40%

Med 3 klimavenlige labgrown 
diamanter (3 x 0,03 ct) 0,09 ct

Sæt pris

9KT 6.995,- / 14KT 9.995,-

Sæt pris

9KT 3.995,- / 14KT 5.995,-

Med klimavenlig labgrown 
diamant 0,03 ct

Med 3 klimavenlige labgrown 
diamanter (3 x 0,03 ct) 0,09 ct

Sæt pris

9KT 5.495,- / 14KT 8.995,-

Med 3 klimavenlige labgrown 
diamanter (3 x 0,03 ct) 0,09 ct

Sæt pris

9KT 6.995,- / 14KT 11.995,-

Med 11 klimavenlige labgrown 
diamanter (11 x 0,03 ct) 0,33 ct

9KT  5.995,- / 14KT  6.995,-
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Der er selvfølgelig også spændende nyt fra Seiko

Blandt andet en helt ny Prospex Street Series, der er en fashionudgave

af den succesrige dykkermodel der går under kælenavnet ”Tuna can”.

Her er udtrykket forenklet ved at fjerne tallene fra urkransen og give

den samme farve som urkasse og rem. Det er stadig et fuldt funktionelt

dykkerur, som er vandtæt til 200m, der henvender sig til en yngre mål-

gruppe. Modellen er udstyret med et Solar-værk. Der er tre farve-

varianter i denne serie; grå, marineblå eller khaki. 

Vejl. udsalgspris: kr. 3395

En anden af forårets interessante nyheder er fra Prospex Diver ”Save

the Ocean” serien der er en full-black edition med automatikværk. 

Vejl. udsalgspris: kr. 4295

En del af overskuddet donerer Seiko til Fabien Cousteau ”Save the Ocean” pro-

jekt, der arbejder for sundere verdenshave.

              me . . .
Arberg-Time har netop fået sommerkollektionen

fra BOSS Watches hjem og i år indgår der også en

rigtig fin kollektion af dameure. Forårets kampag-

nemodel er ”Twilight”  i rosagulddublé med ”glitter-

skive” og fine krystaller.

Twilight kollektionen fra BOSS omfatter karakteristi-

ske feminine ure til kvinder der vil have et smukt

aftenlook med lidt funklende glans, der yndefuldt

afspejler deres personlighed.

Denne fine serie omfatter fire modeller, der spænder

fra det helt enkle og underspillede look med bløde

læderremme til gyldne smykkeure med detaljer som

glitterdækkede urskiver med en krans af krystaller for

et ekstra strålende udtryk.

Vejl. udsalgspris spænder fra kr. 1795 for stålmodel

med rem til kr. 2695 for topmodellen i rosaguld-

dublé.

Der er desuden to fine og mere sporty dameserier;

Victoria og Mini Sport, men stadig med det femi-

nine udtryk i højsædet. Victoria (sort ur) til en vejl.

udsalgspris på kr. 2495 og Mini Sport med (lyserød

perlemorsskive) til en vejl. udsalgspris på kr. 2295
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Tommy Hilfiger rører også på sig

Tommy Hilfiger har netop præsenteret deres nye

globale brand ambassadør for Tommy Hilfiger

Womenswear; skuespilleren og modeikonet Zendaya.

Deres designsamarbejde er mundet ud i en global

kampagne for både tøj og ikke mindst et nyt dameur.

Det er et moderne ur med en klassisk hvid skive, stål-

kasse med krans i gulddublé og en fin meshlænke i

stål med striber i gulddublé.

"Vi ønskede at tilføre lidt ny stil til et klassisk ur i denne

sæsons urkollektion" udtaler Tommy Hilfiger. "Uret

kombinerer vores DNA med Zendayas personlige og

cool stil, og løfter ethvert hverdags- eller aftenlook."

Zendaya er kendt for sin medvirken i den nyeste

Spider Man, Homecoming og The Greatest Showman

og nu også TommyXZendaya kollektionen. Zendaya

er desuden kendt for sin cool og personlige stil og har

over 55 millioner følgere på Instagram.

Guld med cremefarvet rem vejl. udsalgspris: kr. 1295

Kampagneuret vejl. udsalgspris: kr. 1395

Guld med lænke vejl. udsalgspris: kr. 1395

Alle tre modeller leveres i en speciel designet Zendaya

æske.

Time after                              ti    



scrouples.dk
SPRING 2019

Nyt Scrouples forårskatalog 
fyldt med smukke 

 Nyheder
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Som noget nyt lancerer Nord-Fair i år et afgrænset udstillingsområde på

New Nordic-CPH-messen, de kalder GALLERIET. Her kan branchens

boblere - de upcoming talenter, nye designere og nystartede

virksomheder præsentere sig selv, deres forskellige tilbud til

markedet og dermed bidrage til at vise tidens trends. Der er i alt

16 små standpladser, som alle er placeret  midt i gangarealet

under lysarkaden.

En af udstillerne i Galleriet på den kommende New

Nordic-CPH-messe er smykkefirmaet Filimoniuk Design, der

kommer fra Polen. Det er et lille lokalt brand, der bruger

Natural Baltic Amber, sølv, guld, messing, harpiks og carbon

fiber i sine smykker.  Designeren Alina Filimoniuk-Pilecka kombi-

nerer traditionelle

materialer med nye

teknologier i sin søgning efter

at kunne opnå såvel mini-

malisme som unikke former. 

Alina vil med præsentationen af

sine mange ringe i spændende

kombinationer givet påvirke

tidens trends inden for smykke-

design og materialekombina-

tioner.

EN UNIK CHANCE 
FOR AT SLÅ IGENNEM!



HVEM SIGER AT PAILLETTER 
KUN ER NOGET MAN KAN BRUGE 

PÅ TØJ OG SKO?
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JARLY of Scandinavia Agency 
har lanceret en helt ny serie 

fra Giovanni Raspini der 
hedder "Paillettes" og er 

bogstaveligt smykker 
med pailletter udført i Sterlingsølv

Collier, 42+ cm.
Vejl. pris 4.250,00

Ørestikker. 
Vejl. pris 1,695,00 Ring. Vejl. pris 995,00

Armbånd. 
Vejl. pris 2.695,00



Er du vild med 
fl otte smykker?
Det er vi også. Vi synes til og med at du 
skal kunne bære fl otte smykker uden at være 
urolig for nikkel, cadmium, bly og andre 
uhensigtsmæssige stoffer. Den samme 
mulighed synes vi også at dit barn eller 
barnebarn skal have. Derfor fi ndes 
Blomdahl medicinsk ørepiercing og 
hudvenlige smykker, udviklet i samråd 
med hudlæger. 
For you, with care.

www.blomdahl.dk

Dobbelthul – det bedste til barnet.

549,-

249,- – 399,-

899,-

799,-

MADE IN SWEDEN
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Phuong Rohwer, der står bag smykke-

brandet, East Copenhagen Jewellery

introducerer nu endnu en kollektion,

der får det bedste fra Østen og Norden

til at smelte sammen.

Sådan opstod inspirationen

For nogle år siden, under et besøg hos

familien i Vietnam, gik Phuong

Rohwers datter på opdagelse i

Phuongs Rohwers værelse. I skufferne

fandt hun en større samling smukke

japanske foldevifter, som moderen

havde beholdt siden Phuongs barn-

dom. Dette vækkede minder til live:

“Under min opvækst i Vietnam var jeg

meget fascineret af de smukke hånd-

malede japanske foldevifter, og

begyndte at samle på dem. I Vietnam

har man også brugt håndvifter i

mange år på grund af det varme

klima, men det var de japanske folde-

vifter, der optog mig på grund af deres

smukke papir og motiver,” forklarer

Phuong.

En slags fusionskunst

Barndommens fascination blev en

kilde til inspiration, da Phuong skulle

tegne sæsonens kollektion og hun

valgte at kalde kollektionen; Sensu, der

er det japanske ord for foldevifte og

der er blevet arbejdet hårdt for at give

vifterne den helt rigtige form, størrelse

og forarbejdning. Vifterne er ikke deko-

reret, som barndommens papirsvifter

var det, men har derimod fået det

rene, enkle look, der cementerer, at

Phuong Rohwer mestrer fusionen mel-

lem Østens mystik og Nordens enkel-

hed til fulde. En lille hvid zirkon ved

spidsen er eneste dekoration på den

smukke vifteform. 

Smykker som rekvisit og dekoration

Kollektionen består af to par øreringe,

en halskæde og en ring - alle med vif-

ten som omdrejningspunkt og alle i

sølv eller forgyldt sølv. I halskæden og i

en af øreringene får vifte-vedhæng på

hele 5 cm i bredden lov til at hænge

og glimte, så den historiske “Sensu”

fremvises på smukkeste vis. 

Som ring folder viften sig for alvor ud,

og bliver nærmest en rekvisit i takt

med, at man bruger og bevæger hån-

den. Præcis som japa-

nerne brugte

foldevifterne til

danse, formelle

ceremonier,

rekvisitter og deko-

ration, vil Sensu-kollektion

nu kunne agere dekoration

og rekvisitter for stilbevidste nordiske

kvinder denne sæson.

Alle smykker er skabt i rhodineret sølv

eller 24 karat forgyldt sølv med cubic

zirconia . 

Vejl. udsalgspriser ligger fra 619 og op

til 1.999 kr. 

Historien om hvordan 
en barndommens fascination 

nu er blevet til en 
smuk smykkekollektion



DesignUreSmykker - 15

social begivenhed – en hyggelig udflugt

selvfølgelig med et fagligt islæt - for

hele personalet. For andre igen er det

en ren indkøbsmesse, der hvor man

disponerer sit sortimentet for de

kommende sæsoner. Endelig er der

dem, der primært ser det som en

kærkommen mulighed for både at

møde gode kolleger og konkurrenter og

få en snak om brancheforhold o.lign.

Det er naturligvis bare de

logiske rationaler, som de

fleste direkte adspurgt

spontant giver udtryk for.

Men faktisk er det de

færreste, der gør en dyd ud

af at målsætte sig mere

præcist, hvad de gerne vil

have ud af at tage på en

fagmesse som f.eks. den

kommende New Nordic-

CPH-messe. 

Det gør udstillerne til gen-

gæld, de forbereder sig og

sætter konkret mål for,

hvad de vil opnå med

deres deltagelse på

messen, så det kan detailleddet i ur-,

guld- og sølvsmedebranchen med

fordel også gøre.

Det betaler sig at opsætte mål og

uddelegere ansvar.

Allerede nu, her godt 4 måneder før

New Nordic-CPH-messen, er det en god

idé at tage sin forretnings aktuelle

”tilstand” op til overvejelse. Det handler

bl.a. om objektivt at vurdere om ens

sortiment, prisspekter og -niveau samt

serviceydelser er tidssvarende og

konkurrencedygtige.

Om ens forretning differentierer sig i til-

strækkeligt omfang, om personalet rent

fagligt er godt nok rustet til at rådgive

kunderne og sælge op samt om den

profil man har fået opbygget i sit lokal-

område trænger til justering - en opgra-

dering.

En sådan ”analyse” sætter nemlig en i

stand til langt bedre at fastlægge, hvad

man vil opnå med sin deltagelse på

fagmessen - og opsætte nogle helt

konkrete og målbare mål, som så evt.

kan uddelegeres til ens personale. På

den kan man involvere sit personale rent

fagligt og give dem et medejerskab af

nye tiltag i ens forretning. Det kan være,

at nogen specielt skal være på udkig

efter nye spændende sølv- eller rav-

produkter, en anden skal måske se på

nye tiltag fra ur-leverandører eller der er

en, der skal finde leverandører af    spe-

cielt værktøj til den eventuelle egen-

produktion, man måtte have. Det

vigtigste er, at man fastlægger opera-

tionelle og realistiske mål for, hvad den

enkelte medarbejder skal forsøge at

skabe af kontakter og indsamle viden

om under jeres besøg på fagmessen.

På den måde får man som ”forretnings”-

team også noget at tale om og følge

op på, når man kommer hjem fra

messen og skal fortsætte en hverdag,

der så gerne skal rumme nogle nye

spændende tiltag, som skal styrke jeres

forretnings profil og konkurrenceevne

lokalt.

Fælles referencerammer skaber nemlig

bedre resultater.

Præcis som for enhver anden

organisation gælder det også

for en detailforretning, såvel

stor som lille, at hvis man

skaber en fælles reference-

ramme om de mål, man

gerne vil indfri, og de midler

man mener, der skal til for at

gøre det, så trækker alle på

samme hammel. For bevidst-

heden om mål og midler

skaber større arbejdsglæde,

øger den faglige stolthed og

skærper fokus i det daglige

arbejde, hvilket alt andet lige

betyder bedre resultater. I til-

gift vil det også bidrage til en

skarpere profilering af butikken som

kompetent faghandel.

Sagt med andre ord, så kan det at tage

på New Nordic-CPH-messen, godt

betragtes som et led i det, som dyre

konsulentfirmaer kalder forretnings-

udvikling. Men for dem, der måske

allerede forstår at udnytte deres del-

tagelse på fagmessen rigtigt, så er det

vel bare sund fornuft.
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Af Henrik Bjørkman

Når man spørger fagfolk om, hvorfor de

tager på fagmesser, så finder man

hurtigt ud af, at der er rigtig mange

forskellige motiver, der gør sig

gældende. Motiver, der hver især, alle

har både faglig relevans og giver god

mening. 

Det er fint nok, at man siger, at man

rent fagligt gerne vil holde sig orienteret

om, hvad der foregår i branchen – se om

der er kommet nye spændende leve-

randører eller produkter, som udgør et

nyt omsætningspotentiale for ens forret-

ning. Andre lægger mere vægt på

vigtigheden af at opbygge gode

personlige relationer til de leverandører,

man handler med - og samtidig med

sin tilstedeværelse på messen kan

signalere, at ens egen forretning går

godt. 

Nogle forretninger ser det også som en

Fagmesser er 
vigtige af mange

grunde . . .
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Limited Edition Denmark chronograph 

med dato

Gul guld PVD 316l rustfri stål urkasse og 

sort PVD urlænke

Sort poleret PVD bezel & 

contrasting pushers

Diameter: 44mm

Safirglas

10 ATM

500 producerede enheder

Speciel gaveæske

Vejl. udsalgspris kr. 4.998,-

F20448
Vejl. udsalgspris  

Kr. 1.998,- 

SPECIAL EDITION F20452/1 
Vejl. udsalgspris  

Kr. 2.998,- 

LIMITED EDITIONF20453/1
Vejl. udsalgspris  

kr. 4.498,-

Festina’s øvrige Chrono Bike 2019
kollektion består af disse ure:

F20450 
Vejl. udsalgspris  

Kr. 1.798,-  

SPECIAL EDITION F20451/1 
Vejl. udsalgspris  

Kr. 2.998,-

Festina følger op på sin succesfulde Chrono

Bike kollektion fra 2018 med en helt ny serie

af sportskronografer. 

Den historisk lange tilknytning til den inter-

nationale cykelsport fornægter sig ikke i

den nye serie omfattende serie, der nu lan-

ceres - med nye spændende farvekombi-

nationer, gennemført finish og til pris-

niveauer, så alle kan være med.

Med nye fascinerende urskivefarver såsom

lyseblå og lilla og ved at efterkomme

mange ur-entusiasters krav om Limitid

Edition modeller, differentierer Festina-

gruppen igen med stærke og attraktive

tilbud til det stadigt mere og mere konkur-

rencebetonede marked for sportskrono-

grafer.

Ved altid at være tro mod sit koncept og

produktmix lader det til, at Festina’s Chrono

Bike fans virkelig oplever, at de får value-

for-money og den nye 2019 kollektion bliver

næppe nogen undtagelse, når prisniveauet

rangerer fra  kun kr. 1.798,- op til kr. 4.998,-. 

Det er selvfølgelig den helt specielle Limi-

ted Edition Denmark model – fremstillet i

kun 500 eksemplarer specifikt til det

danske marked - der koster kr. 4.998 - men

det er også alle pengene værd.

NY CHRONO BIKE 
KOLLEKTION 2019
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Jeg er glad for at jeg ikke var afsted på

indkøb og kun var der for oplevelsens

skyld. Det ville for mig være total uover-

skueligt at finde ud af hvilken en af de

mange stande som handler med vari-

anter af samme vare, som man skulle

vælge.  At finde en stand med de bed-

ste diamanter eller perler til den bedste

pris er som at finde en nål i en høstak.

Hvis man ikke har kontakter etableret

hjemmefra eller har været på messen

før kan det virke lidt overvældende. Man

skal vide hvad man går efter og have en

idé om hvilken kvalitet og pris man er på

jagt efter. 

Jeg havde hørt hjemmefra at man

nogle steder ikke får lov at kigge på dia-

manterne med lup. For mig er det en

stor investering at købe diamanter og

jeg var noget betænkningsfuld ved tan-

ken om at muligvis “købe katten i sæk-

ken” hvis jeg ikke måtte kigge med lup.

Det er selvfølgelig fordi man er “så lille

en fisk” at man bare skal være glad hvis

man får lov at selektere i et lot, men al-

ligevel. Til min glædelige overraskelse,

blev vi behandlet pænt og fik endda lov

til at komme ind på flere af standene

hvor vi kunne sidde i ro og mag og kigge

på stenene med lup og det var intet

problem at selektere. Det er selvfølgelig

klart at man ikke får den mest fordelag-

tige pris når man kun køber få sten. Jeg

var lidt lun på at finde nogle cham-

pagne farvede diamanter, hvilket viste

sig ikke at være så nemt. Flere steder

havde de kun meget små champagne

farvede diamanter eller også var de for

dårlig kvalitet med for mange indeslut-

ninger. Når der er så mange stande er

man nødt til at gå med sin mavefor-

nemmelse og jeg fandt da også til sidst

nogle lækre sten. 

Perler var der også tonsvis af og igen var

det nødvendigt at have nogle specifikke

ønsker. Der er simpelthen for meget til at

man bare kan gå og hyggeshoppe

igennem det hele. Jeg var på udkig

efter nogle barokke hvide perler til en

overkommelig pris. Når man gik rundt

og sammenlignede prisen på så specifik

en vare, var det tydeligt hvor meget

man kan brænde nallerne, ved blot at

købe det første sted man spotter sit

bytte. Det er klart at der til en vis grad er

en sammenhæng mellem pris og kvali-

tet, men særligt på perler virkede det

ikke som om priserne var afstemt de

handlende imellem. 

Den anden messe vi besøgte var Hong

Kong International Jewellery Show. Den

var åben fra 28. feb - 4. marts 2019 i

Hong Kong Convention and Exhibition

Centre og bredte sig over hele 74.500

m3. Der var 2615 udstillere fra 38 lande

med et besøgstal på hele 54.867 fra 153

lande. Denne messe er som navnet in-

dikere primært bestående af smykker,

men der er også emballage og værktøj.

Da vi ikke havde så meget tid på denne

messe nåede vi kun at se emballage og

værktøj. 

Vi så ikke rigtig noget nyt og inspire-

rende inde for display og emballage,

men det var fint at kunne få mulighed

for at have de forskellige varer i hæn-

derne og sammenligne kvalitet og priser

på firmaerne. 

Jeg var overrasket over hvor pænt og

ordentligt der var i Hong Kong. Der var

god service og tjek på tingene. Det føl-

tes som en stor metropol som New York.

Eneste minus var at kineserne, af en eller

anden grund, ikke ville have os med i

taxaerne. Heldigvis var der gratis

shuttlebusser ud til begge messer. 

HK er en spændende by med en vild

historie som var en stor oplevelse. Mes-

serne var en stor oplevelse og jeg er sik-

ker på at man vil få mere ud af den jo

flere gange man besøger den. Vælger champagnefarvede diamanter

Diamanter i bunker

Når man rejser helt over på den anden

side af kloden for at gå på messe, for-

venter man en helt speciel oplevelse.

Hong Kong International Diamond,

Gem and Pearl Show var ingen skuffelse.

Det er en giga stor messe hvor man kan

få styret sin lyst til at se diamanter i

massevis. 

Hong Kong International Diamond,

Gem and Pearl Show blev afholdt fra 26.

feb - 2. marts 2019 i AsiaWorld-Expo,

det var den 6. udgave. Messen er

54.260 m3 fordelt på 11 haller. Der var

1.990 udstillere fra 33 forskellige lande

og 35.687 besøgende fra 125 forskellige

lande. Ud af alle de besøgende udgører

de europæiske besøgende kun 10%

hvorimod hele 77% er fra Asien.

Messen er delt op i tre kategorier: “Hall

of fine diamonds”, “Treasures of nature”

og “Treasures of ocean”. 

Messen var ikke særlig let overskuelig og

da vi kun havde to dage på messen,

nåede vi kun at se en brøkdel af alle de

mange herligheder. Jeg har aldrig i mit

liv set så mange diamanter. Der var kon-

stant en lys “kling, kling, kling” lyd, som

jeg først ikke kunne finde ud af hvad var.

Det var lyden af tusindvis af diamanter

som blev kalibreret hele dagen lang. 

Diamanter rosenslib

Diamantudsalg
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  spirende frø…Som et spirende frø…
Den organiske fornemmelse fornægter sig ikke

i Per Borup Designs seneste smykkeserie.
Fiona er navnet, den har fået, og man fornemmer ligesom 

at frøets spire har taget form – kimbladene har foldet sig ud.  
Det er på én gang en let og luftig kollektion 

selvom man også får den luksuriøse følelse 
af tyngde og soliditet.

Kollektionen er bragt til live i spændingsfeltet mellem 
kreativitet og håndværksmæssig professionalisme. 

Kontrasten og det legende spil mellem rustikke 
og polerede overflader er i øvrigt et velkendt 

varemærke for Per Borup Design.
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”vintage-ur”, er blandt mine favoritter.

Jeg er også meget glad for mit

seneste ”arbejdsur”, et Seiko SNZF15J1

hvor ”J” i model- betegnelsen angiver ,

at uret er samlet på den Japanske

fabrik og kun sælges på det asiatiske

marked i modsætning til modellen,

hvor der står ”M”, hvor urene er samlet

på den Malaysiske fabrik til det

europæiske marked. ” 

Hvad er det især, der fascinerer dig

ved ure?

”Det er kombination af den gode

historie omkring uret eller selskabet,

mekanikken og naturligvis designet.

Jeg synes også der sjovt ”jagte” det

helt rigtige ur og vel bedst illustreret

ved mit seneste indkøb, hvor jeg bruger

lang tid på at finde en international

forhandler, der vil sælge mig det

japansk fremstillede SEIKO ur og ikke

det Malaysiske.”   

Har du selv købt alle urene eller har

du fået nogle af dem som gave?

”Jeg selv købt alle mine ure, undtagen

det ur jeg har arvet efter min svigerfar.

Jeg har givet min hustru 2 ure, som

hun er meget glad for.”

Er din passion for ure taget til med

alderen?

”Jeg vil sige, at den er blevet mere

fokuseret og kvalitetsbevidst. Jeg

holder af at læse om ure og hvad der

rører sig indenfor udviklingen af auto-

matikken i urene.”

Hvad går man som ur-samler 

egentlig efter?

”Det er meget individuelt, nogle går

efter historien (det kan være militær

baggrund, royal baggrund eller en

filmstjerne, der giver et ur en særlig

værdi) designet, andre efter meka-

nikken og nogle kigger på ur som

investering. Panerai ure fik et stort

boost, da Sylvester Stallone havde et

særligt Panerai Daylight ur på i filmen

”Daylight”. Rolex og Omega bruger jo

begge James Bond figuren i deres

identitet og markedsføring. Der findes

sågar websites, hvor der sidder

”urspottere,” der holder øje med hvilke

ure, der bliver båret af kendte personer.

Prøv bare at skrive Obama Wrist-

watches i Google, så dukker der

historier op om, hvilke "Secret Service"-

ur, som Barack Obama har båret."

Er der ét ur du bare må 

eje, og som er dit næste

projekt?

”Jeg har længe kredset om

både Rolex, Panerai og IWC

som mulige kandidater,

men så skal der jo slåes hul

på   sparegrisen.   Men det

kunne også være et mere

prisvenligt ur med en god

historie bag.”

Findes der facebookgrupper, inter-

netportaler og auktionsforaer for ur-

samlere?

”Der findes steder, hvor der nørdes ure.

En ”rigtig” samler har altid et  favoritur

på ”like-listen” på Chrono24.com sitet. 

Markedplads for ure: 

Her kan næsten alle ure findes:

https://www.chrono24.com/USA

Førende urmagasin:

https://www.watchtime.com/magazine/

Online magasin for finere ure:

https://monochrome-watches.com/

Instagram; @QueueCumber  her finder

du mange fantastiske billeder af ure. ”

Har du gode råd til andre, der har lyst

til at starte med at samle på ure?

”Brug noget tid på at undersøge, hvilke

type ur du vil have; klassisk smalt ur, de

store dykkerure eller piloture og hvilke

komplikationer (=funktioner) du vil

have. Prøv nogle forskellige størrelser

ure og find den størrelse, der passer dit

håndled.  Et stort 51 mm ur ser fjollet ud

på et smalt håndled og det samme

gælder for et lille ur på bredt håndled. 

Sæt et budget og bestem dig for om

du vil have et nyt eller brugt/vintage ur.

Men pas på, hvis du først bliver fanget

af urernes fascinerende verden, kan

det blive et dyrt men dejligt bekendt-

skab.”    

Vi takker Jesper Markussen for at have

fået et spændende indblik i en ur-sam-

lers passion for ure og ur-brands og

håber herigennem at have inspireret

ur-handlere til at være opmærksomme

på kunder, der udviser en passioneret

interesse for ure. Det handler jo blandt

andet om at sørge for at have de

rigtige brands og deres specielle

kollektioner produceret i et begrænset

antal,  samt at kunne tilbyde at skaffe

specifikke ur-brands og modeller hjem.
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Vi har besøgt Jesper Markussen, der har

en passion for ure og efterhånden har

fået opbygget en pæn lille samling af

sjældne ure, spændende ure med en

speciel historie eller ure, der kun er pro-

duceret i få eksemplarer.

Jesper Markussen er 52 år, gift med

Lotte og arbejder som marketing-

medarbejder i hovedsædet hos en af

vores store banker. Han har indvilliget i

at give os et indblik i både sin ur-

samling og i hvad der ligger bag hans

passion for ure. 

Så vi starter selvfølgelig med at stille

ham det logiske spørgsmål:

Hvornår og hvordan startede din 

interesse for at samle på ure?

”Min interesse starter faktisk allerede

omkring den digitale revolution, hvor der

dukker ure op med flydende krystaller

og LED display. Urene var typisk quartz-

styrede og superpræcise og der var ofte

en lang række mere eller mindre

anvendelige funktioner, f.eks. stopur,

regnemaskine, lys, alarmer.  Midt i al

virakken omkring digitale ure dukker

urmærket SWATCH op med helt enkle

ure der ligner rigtige ure. Det bliver

faktisk mit første ur, hvor jeg begynder

at interesse mig for urdesign, historie og

senere hen også mekanikken. 

Men der går dog en del år, før jeg køber

mit første rigtige ”voksenur”. Da jeg

fylder 30, tænker jeg, at tiden var kom-

met til at købe et rigtigt ur. Valget falder

på Tag Heuer, som jeg stadig har.”   

Hvor mange ure rummer din samling

egentlig?

”12 ure indgår i dag i min samling.” 

Har du erhvervet dem alle sammen

herhjemme, eller har du også købt ure

i udlandet?

”Jeg har erhvervet flere af mine ure i ud-

landet. Nogle er købt i udenlandske bu-

tikker, andre er købt på nettet.” 

Må man spørge, hvad sådan en sam-

ling repræsenterer i værdi?

”Svært at sige præcist, Jeg har gjort

nogle gode handler, men der er da slået

hul på sparegrisen nogle gange”

Har du selv et favorit-ur i din samling

eller er de alle helt særlige for dig?

”Mit første rigtige ur, som jeg købte efter

mange overvejelser er, i dag et

Når ure bliver 
en passion
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sige i Vestjylland, men det er en succeshistorie a Ballerup

Vielsesringe i 14kt.

med 0,027ct w/vs 

i dameringen, 

sætpris: 22.300,-

vejl.uds.

Dot serien er en af Nurans 

mange ombytningsserier. 14kt med w/si brillanter.

New Copenhagen er en serie 

som fremstilles i 14kt. 

med w/vs brillanter og farvede sten. 

Her vist med pink safir, rubin og blå topas.

String ring i 14kt. Her vist med

17x0,01ct w/vs: 

6.275,- vejl.uds. 

String er en af Nurans 

allianceserier med mulighed

for at vælge mellem 

forskellige stenstørrelser 

samt antal sten.

Our Love ring - 4mm. 

I 14kt.: 5.200,- vejl.uds.

Line ring i 14kt. Her vist 

med 15x0,03ct w/si: 

11.925,- vejl.uds. 

String er en af Nurans 

allianceserier med 

mulighed for at vælge 

mellem forskellige 

stenstørrelser samt 

antal sten.

Classic ring - 4mm 

i 14kt.: 4.300,-  vejl.uds.

ganske land. Som Nuran selv fortæller

det, er udviklingen bare gået så stærkt,

og fra primært at have været kendt

udelukkende for sine vielsesringkollek-

tion af høj design- og håndværks-

mæssig værdi - spænder NURAN’s

sortiment nu over et utal af egne nye

brand-kollektioner med alle former for

smykker.

NURAN er på de 20 år vokset fra at

være en enkeltmandsvirksomhed med

kun Nuran selv til en regulær produk-

tionsvirksomhed med 6 fuldtidsansatte

– 2 guldsmede og 4 kontorassistenter.

De holder styr på alle led i produktions-

processen lige fra design og til det

færdige produkt, dets emballage og de

displays, der skal fremme salget ude hos

forhandlerne.

Der er igen tvivl om, at det er Nurans

egen passion for guldsmedefaget og

hans visionære skabertrang, der er driv-

kraften og inspirationen for medarbej-

derne i NURAN. Han skaber også en

familiær og hyggelig stemning og et

godt arbejdsmiljø, som tydeligvis giver

arbejdsglæde til de trofaste medarbej-

dere. Det bliver derfor spændende at

følge firmaets udvikling de næste 20 år. 

Vi kipper i hvert fald med flaget og øn-

sker tillykke med de første 20 år.
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ville de nok 

Vielsesringe i 14kt.

med flettet og snoet

bånd isat 7x0,02ct

w/vs i dameringen,

sætpris: 18.500,-

vejl.uds.

Nurans ikoniske Copenhagen ring 

i 14kt. med w/vs brillanter. 

Copenhagen er en af Nurans mange 

ombytningsserier.

DET ER IKKE 
SÅ RINGE ENDDA . . .

Her i starten af april besøgte vi guld-

smed og juvelfatter Nuran Kumasci for

at høre lidt om hans historie i anledning

af hans firma NURAN’s 20-års jubilæum.

Det blev et virkelig spændende møde

med en utrolig sympatisk mand, der på

en gang er både stolt over den udvikling

han har været igennem og samtidig

ganske ydmyg over for den position han

har opnået i den danske guld- og sølv-

smedebranche. 

Det har også været en spændende

rejse. Nuran startede allerede som 15-

årig som stik-i-rend-dreng hos en

guldsmed i Istanbul, hvor han udover at

løbe ærinder efter te og kaffe eller tobak

til mester også fik mulighed for at kigge

mester over skulderen. Her blev hans

interesse og passion for guldsmede-

håndværket grundlagt. 

Men efter en endt studentereksamen i

Istanbul blev han ramt af amors pile og

fik i stedet en passion for en smuk blond

dansk pige, og som 20-årig tog han

med hende til Danmark og blev gift.

Hende er han i øvrigt stadig lykkelig gift

med. 

Der var dengang høj arbejdsløshed i

landet og Nuran kunne ikke lige få et job

inden for guldsmedefaget, så i en

periode ernærede han sig bl.a. som

rengøringsassistent og vicevært. Ved

siden af det tog han de nødvendige

kurser på guldsmedeskolen herunder

også specialkursus i juvelfatning, som

var noget han følte, at han skulle

dygtiggøre sig yderligere i.

Først efter fem år i forskellige ufaglærte

jobs startede Nuran så det eget firma,

der nu også er blevet et anerkendt

smykkebrand, der forhandles over det
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En fryd for øjet!
Designer Helle Leiberg Nissen fra RO Copenhagen har

tydeligvis været inspireret af den stemning sommeren

bringer os i, da hun skabte Fryd Collection. 

Sommeren er jo den årstid, hvor vi i langt højere grad

omfavner det farverige både i livet og i vores klæde-

skab. Det er en tid hvor vi griber nuet, lader de lange

lyse nætter omslynge os og de bare tæer synke ned i

sandet.  Farverne fra sommerens vilde blomsterenge

har været inspirationen bag de mangefarvede ædel-

sten, Helle har anvendt i Fryd Collection.

Et gennemgående element i Fryd Collection er et dia-

mant-trekløver.  Et trekløver som også er hentet fra

sommerens grønne tæppe under vores fødder, og

som netop symboliserer, at det smukke i livet kan ligge

lige foran os og, at det ikke altid er nødvendigt at

søge efter firkløveren for at finde lykken.

Fryd Collection består af armbånd, vedhæng og øre-

stikker i 18 karat guld sat med diamanter i kvaliteten

TW.VS. og ædelsten i de fineste kvaliteter. Kollektionen

giver mulighed for at skabe et personligt udtryk ved

at kombinere   ørestikker og vedhæng   sat med

smukke og farverige ædelsten.

Fryd wave ørestik bølger sig smukt op af øret og kan

anvendes alene eller i kombination med et af de

mange vedhæng i Fryd Collection. Vedhængene er

sat med månesten i hvid, grå og blush, grøn amatyst,

London blue topas, sky blue topas og en ferskvands-

barokperle.  Der findes i alt 21 kombinationsmulighe-

der med Fryd Wave ørestik og Fryd vedhæng.

Flere af vedhængene i Fryd Collection kan også an-

vendes i halskæde.

Alle øvrige ørestikker i Fryd Collection - Fryd blue drop

(London blue topas), Fryd rose oval (morganit) og Fryd

white marquise (hvid topas) og Fryd diamant ørestik-

ker kan alle matches med Fryd kæde vedhæng eller

Fryd ørehængere for at skabe et mere livligt udtryk.
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Ny glitrende sølvserie

DinaNor er navnet på en af serierne fra Joanli Nors 

forårskollektion 2019, som består af halskæder, øreringe og arm-

bånd i tre farver; rhodineret, sortrhodineret og forgyldt. Mange

har to huller i øreflippen, og effekten er ikke til at tage fejl af

med double-up på øreringe.

Herresmykker kan også være i farver. 

Her er et par af sæsonens nyheder fra

Son of Noa, som første gang så dagens

lys i 2017 og nu omfatter en kollektion

af armbånd i høj kvalitet i en farve-

skala, afstemt til tidens trends. 

Materialerne er bl.a. lækkert kalveskind

og natursten som tigerøje og onyx. 

Kollektionen indeholder også

ringe/halskæder og manchetknapper 

i sølv. Vejl. udsalgspriser fra 195 kr.

Kald dem hoops eller creoler - De er superpopulære

Nordahl Jewellery har et stort udvalg af de populære smykker. 

Mange størrelser, flere farver og adskillige designs. Hoops bølgen 

ruller - og med Nordahl Jewellery ruller den helt nede fra en vejledende ud-

salgspris på 100 kr. og på displays, der passer til den skandinaviske, ukom-

plicerede stil, som Nordahl Jewellery er kendt for.

  ante til det rustikke
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Nyt til dem med hang til voluminøse smykker!

Nordahl Andersen er jo kendt som en smykkeleverandør

med adskillige brands i porteføljen og nu præsenteres

endnu en helt ny serie under navnet Siersbøl Shape. 

Siersbøl Shape er en serie meget forskellige kæder i

materialer fra sølv over gummi, perler og smykkesten i fine

kombinationer. Disse sættes sammen med låse med en vis

fylde i et fint, rent design. Låsene er udført i sterlingsølv eller

14 kt. guld, nogle kombineret. Kollektionen er designet af

Pia Rauff, kunstner, designer og guldsmed. I hendes hæn-

der tager prototyperne form. Låse og kæder vurderes i for-

hold til hinanden. Der opstår et smykkeunivers, som

inviterer kunden til selv at deltage i processens sidste led:

Når hun vælger den kombination, som hun allerbedst kan

lide. Der er også mulighed for at kunden finder en perle-

kæde fra smykkeskrinet frem, som kan

trækkes om og kombineres med låse

fra Siersbøl Shape. Serien er i

handelen fra medio april

Ædelsten fra Siersbøl

Prinsessedrømme kan faktisk blive til virkelighed med 

superromantiske smykker fra Siersbøl. Smaragd, safir

eller rubin omkranset af brillanter. Til de viste ringe hører

tilsvarende ørestikker og vedhæng.

Versatilitet....fra det elegante til det rustikke



Viva la Vida – en ny ombytningsserie, 

der er en oplagt konfirmationsgave.

Vida fås i 8 kt. rød- og hvidguld, isat 

brillanter H-W/P1 – et godt sted at starte en 

ombytningsserie. 

De vejledende priser starter 

fra kr. 895,- for vedhæng, 

kr. 1.595,- for ørepynt og 

kr. 1.595,- for ringe. 

Smykkefirmaet Scrouples har et godt bud på hvilke gaver, der kommer til at stå på mange konfirmanders 

ønskeseddel eller vil blive købt for nogle af de penge konfirmander altid får i gave.

The Colours of SPRING bliver helt sikkert en af favoritterne. Det er en smykkeserie med farvede sten, som 

er hotteste mode blandt de unge i dag. Man kan vælge mellem kombinationen blå agat/sølv, 

grøn agat/forgyldt sølv og rosa quartz/forgyldt sølv i serien, der består af ring, vedhæng, armbånd, ørepynt 

og ørebøjler. De vejledende priser starter fra kr. 295,-

Dagmarkorset - det klassiske 

konfirmationssmykke, der aldrig 

går af mode. Det fås i forskellige 

størrelser, med og uden Fadervor i sølv,

forgyldt, 8 kt. og 14 kt. 

Her ses et udpluk af de mange 

varianter og de vejledende 

udsalgspriser ligger 

fra kr. 250,-
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  r i forårets farver 
-      en rigtig evergreen…
Moderne ungdommelige smykker i forårets farver 
- og smykket man kunne kalde en rigtig evergreen…



B E A U T I F U L  T O G E T H E R

www.izabelcamille.com

  

Kr. 1195,-Kr. 895,-Kr. 995,-Kr. 750,- Kr. 895,- Kr. 750,- Kr. 900,-
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I hvert fald er der typisk flere mænd, der formår at

komme ned på knæ for at erklære deres uforbeholdne

kærlighed til deres hjertes kære, når solen varmer og

foråret dufter. 

Vi siger ikke at ringen i sig selv er afgørende for om de

får et ja, men Ruben Svart har et bud på ringe, der bør

kunne smelte enhver kvindes hjerte.

Ruben Svart
14kt hvidguld
0,24 TW/ VVS

Vejledende udsalgspris fra  : 16.900 kr.

Ruben Svart
14kt hvidguld
1*0,20 W/SI
2*0,10 W/SI

Vejledende udsalgspris fra : 13.925 kr.

Ruben Svart
1* 0,91 TW/VS1 +

2* 0,21 TW/VVS
Vejledende udsalgspris fra : 113.000 kr.

Foråret gør som regel 
mænd mere adrætte…



www.beringtime.com

Scandinavian design at its finest
- with best wishes

Ring kombination
 DKK 949,-

Armbånd med charms
DKK 449,-

Den perfekte gave til m�
12131-303
DKK 1199,-

Husk mors dag søndag d. 12. maj
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Designeren Mai Johansson fra Mai Copenhagen 

har skabt en smuk rustik diamantrings-

kollektion, som hun kalder Medallion.

Udformningen er stærkt inspireret af en fjern tids 

orientalske brocher og skjolde. Ringene er fremstillet i 

oxideret 925 Sterling sølv, hvilket bidrager til 

det lidt rå look samtidig med at de indfattede diamanter

tilfører en vis elegance og eksklusivitet.

Inspirationen 
fornægter sig ikke
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Der er dem, der tror, at hvis de bare får lavet en pæn brochure med 
de varer, der er aktuelle for sæsonen, så skal salget nok komme af
sig selv. Sandheden er at en brochures opgave primært er at skabe
opmærksomhed, vække interesse gennem at give relevant 
information og helst også motivere læseren til handling. Eller sagt
mere direkte - skaber det optimale beslutningsgrundlag for 
kunderne til at de besøger ens butik og så er det op til butikkens
personale at lave det gennemførende salg.

Hvis du vil have tryghed for, at dine tryksager ikke bare er en 
udvidet prisliste med pæne billeder, men rent faktisk evner at
trænge igennem ”støjen” fra alt mulig anden kommunikation og
formidle din forretnings profil på en sympatiskskabende og 
interessevækkende måde, så lad os hjælpe dig med din næste 
tryksag. Vi er gamle garvede reklamefolk med sammenlagt mere
end 100 års erfaring udi i kommunikationens ædle kunst - så vi ved,
hvad der virker og ikke virker.

Du kan bruge os i alle faser - lige fra den bærende konceptuelle idé,
layoutet og den grafiske opsætning, tekstarbejdet og til trykningen
samt distribution. Du får fra starten et specificeret prisoververslag -
afpasset efter dit behov, og som vi ved holder. Hvis du ønsker vi skal
være tovholder i hele processen og vil have os til at hente billeder
og produktbeskrivelser hos dine leverandører, gør vi gerne det mod
en kompensation af vores tidsforbrug.

Så tøv ikke, hvis du gerne vil have tryghed for at dine tryksager 
bidrager til at profilere din forretning bedst mulig og giver dine
kunder det nødvendige beslutningsgrundlag for at besøge din 
butik frem for konkurrentens og foretage et køb. 

Vi er ikke længere væk end en telefonopringning eller en e-mail.

Design·Ure·Smykker
Mobil +45 22213480   
E-mail: tryksag@d-u-s.dk 

TRYKSAGER
DER SKABER

TRYGHED
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Men uanset hvordan sommerens mode bliver er en ting sik-

ker, og det er at safir, der fås i mange fantastisk flotte pa-

stelfarver, altid vil kunne bruges i kreative

smykkedesigns, der kan sammensættes med og

klæde modefolkets frembringelser og farvevalg.

Firmaet Frits Pedersen A/S fører ubehandlede

safirer i mange forskellige størrelser og slib som

f.eks. dråbe, hjerte, rosenslib og rund eller oval

cabochon. Sten der kan anvendes i kombination

med alle slags ædelmetaller og andre ædelsten - det er

kun fantasien, der sætter grænsen. Skulle man have brug

for yderligere informationer om safirerne eller gode råd i for-

hold til produktionsteknikker, så står ædelstenseksperterne

hos Frits Pedersen altid gerne til rådighed.

Så nu er det bare om at komme i gang og få designet årets

sommersmykker, og hvem ved, måske bliver det smykker,

der selv danner mode.

Ligesom 
vejret kan

moden være
svær at 

spå om



HANDCRAFTED LUXURY JEWELRY - DESIGNED & MADE IN DENMARK
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Tiffany står øverst på mange        
konfirmanders ønskeseddel…

Ja, Tiffany-kollektionen fra Blomdahl Medical

Beauty, der har specialiseret sig i produktionen af

hud-/allergivenlige smykker, er ikke alene populær

blandt forårets konfirmander – også for dem, der

giver smykkerne som gave, betyder det noget, at de

køber et kvalitetsprodukt, som de kan stå inde for.

Tiffany-kollektionen omfatter både ringe, hals-

smykker og ørestikker - og de er alle monteret med

en hvid CZ sten i varierende størrelser. 

Det er smykker for enhver pengepung, idet de 

vejl. udsalgspriser spænder fra 

kr. 249,- og til kr. 899,-



Alexandra (m. rådiamanter)
7.900,-

Sommerset
2.800,-

Buckingham
4.500,-

Kensington
2.800,-

Håndsmedede smykker af 14&18kt guld, 925s, perler og diamanter

WWW.BYBIRDIE.DK

Alexandra (m. rådiamanter)
7.900,-

Sommerset
2.800,-

Buckingham
4.500,-

Kensington
2.800,-

Håndsmedede smykker af 14&18kt guld, 925s, perler og diamanter



SHAPE 
YOUR 

JEWELLERY 

SHAPE 
YOUR 

PERSONALITY 

SHAPE 
YOUR 
LIFE 

noa.dk/siersbolshape 
895 kr.
812 004

595 kr.
812 013

895 kr.
812 008

11.495 kr.
612 003BR5

 blank/mat sølv | sølv m. oxydering |14kt guld / 0.05ct W/SI

1.295 kr.
612 000

895 kr. 
612 019

      

- og tidens børn og unge går mere end no-

gensinde før op i, hvad det er for en verden

de selv og deres mødre lever i. 

Derfor rammer Christina Hembo’s seneste

Mors Dag-design lige midt ned i tidsånden

og giver de unge mulighed for at give deres

mødre et smukt smykke med er stærkt mil-

jøorienteret statement. Det drejer sig om et

læder- eller sølvarmbånd med en ny hjerte-

formet sølv eller forgyldt Mor-charm med en

klimavenlig labgrown diamant indfattet. Det

faktum, at labgrown diamanter, ifølge stu-

dier på Stanford University i USA, kun udleder

20 af den CO2 der normalt udledes, når dia-

manter udvindes fra en mine, er et salgsar-

gument, der helt sikkert vil tiltale de unges.

Priserne er også overkommelige til trods for

at de labgrown diamanter faktisk har de

samme grundlæggende kvaliteter og egen-

skaber - læder- eller sølvarmbånd med

MOR-charm i sølv og en klimavenlig lab-

grown diamant koster 495 kroner og i den

forgyldte version 595 kroner. I perioden op til

Mors Dag vil Christina Design i øvrigt køre en

koncentreret TV-reklamekampagne på TV2

og det skal nok sætte gang i efterspørgslen

ude i butikkerne.

MOR 
ER DEN 
BEDSTE

I VERDEN
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Ole Mathiesen markerer sit 100-års

jubilæum, med lanceringen af et limite-

ret jubilæums-ur

I 1919 etablerede Axel O. Mathiesen et

urfirma i hjertet af København med

ambitionen om at blive den bedste

urmager i Danmark.

Et generationsskifte senere designede

Ole Mathiesen, i samme firma, hans

første ur med filosofien i at skabe enkle

og velproportionerede ure i høj kvalitet

til overkommelige priser.

I dag drives Ole Mathiesen af tredje ge-

neration - Christian Mathiesen ud fra

hans fars filosofi og farfars ambition,

hvor beskedenhed og ærlighed er fakto-

rer, der gør at firmaet er placeret i

toppen af dansk urindustri som en af

Europas fornemmeste repræsentanter

for kvalitets-urhåndværk. 

Med billedteksten: Ole Mathiesens de-

signklassikere er så tidløse, at man

dårligt kan se forskel på de oprindelige

ure og de nyeste årgang 2019 – og de

har stadig den overlegne kvalitet og det

rene enkle design, der altid har kende-

tegnet Ole Mathiesens ure.

Gennem tre generationer, har firmaet

bevaret en enestående grad af

kontinuitet for æstetisk familieejede

firmaer i København, der stadig lægger

vægt på værdien af deres uafhængig-

hed – så de kan planlægge og investere

langsigtet, til glæde for de kommende

generationer.

Ole Mathiesen fejrer i år deres 100-års

jubilæum, med lanceringen af et limite-

ret herre- og dameur designet af

Christian Mathiesen til ære for hans

farfar Axel O. Mathiesen.

Det er et ur, der virkelig emmer af

historie, stoflighed og naturligvis de

umiskendelige Ole Mathiesen-træk. De

to ure har samme magiske marineblå

farve tilfælles, men hvor herreuret har en

blå urskive med ”sunburn” effekt, har

dameuret en raffineret og feminin blå

”gioulloche” graveret urskive. Begge

versioner har en underspillet harmoni af

elegance, og på hver deres måde

emmer de af det ikoniske og klassiske

Ole Mathiesen-udtryk med en detalje-

grad, der fremhæver kvaliteten og

stofligheden.

En dansk ur-klassiker runder 100 år

A Colourful
Place to Meet

Smykkemessen for udstillere 
og indkøbere i Bella Center 
23-25 august 2019.

For mere information kontakt 
Anne Nordsted, Nord-Fair på 4589 1277 

eller send en mail til anne@nord-fair.dk
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