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Bemærk! 
De produktorienterede artikler vi bringer, baseres som oftest på pressemeddelelser 
eller anden form for produktinformation, illustrationer og billedmateriale, som vi mod-
tager fra producenter, agenter og leverandører. Vi kan derfor ikke påtage os  ansvaret 
for rigtigheden af de oplysninger, vi bringer, da indlæggene også altid sendes til god 
kendelse hos den virksomhed/person artiklen omhandler inden  offentliggørelsen. 
 
Når vi angiver priser på de produkter, vi viser, er det vejledende udsalgspriser oplyst af 
producenten/leverandøren selv og vi tager  forbehold for evt. trykfejl. Vi forbeholder os 
desuden retten til at redigere og beskære i det materiale vi modtager. 
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Ørestikker medfølger 

GRATIS

Halskæde medfølger 

GRATIS

CHRISTINA JEWELRY & WATCHES / 36 30 23 06

www.bychristina.com

Jule-kampagner

Collect-ur 
med diamant

1.195,-

Sølv- eller læder-armbånd med 
marguerite-charm og GRATIS halskæde

med sølv charm  495,- / med forgyldt charm 595,-
SPAR OP TIL 1.050,
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Ret skal være ret. Vi har haft en rigtig fin sommer. Meget er vendt tilbage til normalen 
efter corona-pandemiens mange trængsler og flere brancher har oplevet en omsætnings-
mæssig fremgang, som har dem bragt dem på niveau med de resultater de præsterede 
før coronaen. 
 
Men træerne gror som bekendt ikke ind i himlen. Bedst som vi havde fået åbnet samfundet 
op igen og normaliseret vores sociale liv, dagligdagen og forbrugsmønstrene, så brød   
krigen ud i Ukraine. Konsekvenserne af den har vi ikke engang set omfanget af endnu, 
men allerede nu har vi alle mærket dem vores egen krop og pengepung. Stigende priser 
på stort set alt, værst på hele energiområdet, men så sandelig også på dagligvarer og på 
de helt basale leveomkostninger som husleje og prioritetsgæld grundet rentestigninger. Det 
er som nævnt ikke slut endnu. Ej heller noget vi kan se en ende på sådan lige foreløbig 
- og som bekendt er det jo også svært at spå om fremtiden. 
 
 
 
 
 
Resultatet er ikke uventet en forbrugsmæssig tilbageholdenhed. Hvilket jo også er det  
økonomerne helst ser ske, fordi det naturligvis er med til at lægge en dæmper på infla-
tionen. 
 
Men som forretningsdrivende - tilmed med hastigt voksende faste omkostninger - er det 
ikke just et ønskescenarie. Slet ikke her op til en af vores branches absolutte højsæsoner 
- julehandelen. 
 
Så hvad gør man? 
 
Den naturlige reaktion er selvfølgelig altid både at prøve at reducere de faste omkostninger 
og samtidig se om man som minimum kan fastholde eller måske endda øge omsætningen. 
En svær manøvre og tror man, at man kan sælge mere ved at vælge billigere produkter 
eller sætte priserne ned på sine eksisterende varer, vil man hurtigt finde ud af, at det er 
en rigtig dårlig løsning. Man kommer til at tjene mindre pr. solgt enhed og sælger ikke 
nødvendigvis flere varer. Man kan nemlig altid argumentere for både den materiale- og 
håndværksmæssige værdi og kvalitet, som gør at tingene ofte bevarer deres værdi og 
derfor vil være en god investering. 

Alt det ved I selv meget bedre end vi gør - og vi skal  
heller ikke forsøge at belære jer fagfolk om, hvordan I 
skal drive jeres forretning. Blot vil vi gerne opfordre til ret-
tidig omhu og gøre opmærksom på at det virkelig er tid 
til eftertanke. Herunder også at tænke lidt ud af boksen 
og finde den løsning, der passer bedst til jeres konkrete 
konkurrencesituation og de markedsmæssige betingelser 
som jeres beliggenhed berettiger. 
 
Én ting er i hvert fald sikkert og det er, at julehandelen i 
år nok ikke slår nogen rekorder i forhold til de foregående 
år, men det er ikke ens betydende med at det ikke kan 
blive en god julehandel. Danskerne har flere penge      
opsparet end nogensinde før, spørgsmålet er blot, hvordan 
de har tænkt sig at anvende dem. Måske kan de motiveres 
til netop at bruge dem på det man i de gode gamle dage 
kaldte langvarige forbrugsgoder - altså noget der både 
holder og også holder deres værdi. Om ikke andet så i 
hvert fald deres affektionsmæssige værdi og materielle 
værdi – og det gør kvalitetssmykker og mærkevarer som 
de kendte ur-brands som bekendt.  
 
Vi ønsker under alle omstændigheder jer allesammen en 
rigtig god julehandel! 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Henrik Bjørkman 
Redaktør
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forgyldt 595,

AAGAARD 62 21 27 63

BYAAGAARD SALES@BYAAGAARD.COM

   8 karat      0,03 ct 1.795,-
   8 karat      0,05 ct 2.495,-
 14 karat      0,05 ct 3.995,-
 14 karat       0,10 ct 5.795,-
 14 karat       0,15 ct 7.995,-
 14 karat      0,20 ct 9.995,-
 14 karat      0,25 ct 12.995,-
 14 karat      0,30 ct 16.995,-
 14 karat      0,35 ct 19.995,-
 14 karat      0,40 ct 24.995,-
 14 karat      0,50 ct 36.995,-

So昀e Kruuse

By�eserie
DIAMANTER DER VOKSER

Alle anerkendte bytteserier kan byttes til Eternity - 
kom ind og få et bytte-tilbud hos din Eternity-forhandler

ETERNITY - RINGE

Tid til eftertanke!
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MARY - RINGE
Laboratorieskabte diamanter

Top Wesselton/VS

     Sølv 0,05 ct      995,-
     Sølv 0,10 ct   1.995,-
  8 karat 0,03 ct   1.695,-
  8 karat 0,10 ct   2.995,-
  8 karat 0,20 ct   4.995,-
  8 karat 0,25 ct   7.495,-
14 karat 0,40 ct   9.995,-
14 karat 0,50 ct 14.995,-
14 karat 0,75 ct 19.995,-
14 karat 1,00 ct 29.995,-

Byt frit mellem diamant-serierne 
Eternity, Cheri & Mary

By�eserie
DIAMANTER DER VOKSER

Byt frit mellem diamant-serierne Eternity, Cheri & Mary

AAGAARD 62 21 27 63

BYAAGAARD SALES@BYAAGAARD.COM

Tidligere på året lancerede den norske smykkeproducent 
Arne Nordlie en helt ny serie af håndlavede emaljesmykker 
til voksne – inspireret af de mange smukke blomster man 
finder i naturen. 
 
Serien, som hedder LIV, udvides nu med smukke ørestikker 
som passer til de 12 forskellige forgyldte vedhæng, som 
serien startede med. 
 
Michael Frederiksen fra Anmico Agenturer fortæller, at    
serien er blevet rigtig godt modtaget ude i detailleddet og 
at der allerede er bestillinger på de nye ørestikkere.   
Smykkerne sælges enkeltvis eller i et display med alle 12 
forskellige. 
 
Den vejl. udsalgspris for vedhængene er kr. 795 og for øre-
stikker er det kr. 595 pr. sæt.

Få liv i butikken
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En ny smykkekollektion fra Izabel Camille, designet i 
samarbejde med influenceren Sofie Schwartz, er tænkt 
som hyldest til tidens kvinder og en påmindelse til dem 
om den styrke de i virkeligheden besidder, 
men måske indimellem glemmer at de har. 
 
Smykkerne symboliserer nemlig styrke og 
udvikling - fordi de signalerer mod, selvstæn-
dighed og viljen til selv at ansvar og handle. 
De er bevidst udført i mat look, fordi de med 
tiden vil oxidere og blive blankere, hvilket 
netop også karakteriserer den personlige ud- 
vikling vi mennesker typisk gennemgår. For som Sofie 
Schwartz udtrykker det: ”Ligesom du ændrer dig,      
således ændrer smykket sig også. Smykket kan minde 
dig om at du har rykket dig eller ændret dig og kan 
give anledning til refleksion" - f.eks. om hvem var du, 
da du fik smykket og hvem du er i dag? 
Der er også lagt en god portion symbolik i flere af 
smykkernes design. Eksempelvis kan ringens tre kædeled 
symbolisere styrken i at være flere, forbundethed som i: 
"Nu er vi 3 forbundet for evigt, lige meget hvad frem-

tiden bringer" – som Sofie Schwartz siger. Derfor er den 
også oplagt som gave til den kommende mor og kan 

gives både efter fødslen som tak for det mod 
og den styrke den nybagte mor har udvist eller 
før fødslen som babyshower-gave med ønsket om 
at sende den gravide ind i fødslen med styrke. 
 
Kollektionen omfatter ringe, korte og lange øre-
stikkere, store og små kreoler samt halskæder og 
er udført i både guld og sølv. De vejledende ud-

salgspriser ligger mellem 300 og 800 kr. 

Jeg har været stærk!    Jeg er stærk!  Jeg skal være stærk!



Årets julegave til de  
miljø- og klimabevidste unge og ældre?

Den svenske smykkeproducent By Billgren 
har et samarbejde med The Perfect World 
Foundation, som gør en stor indsats for at 
redde havene omkring os. By Billgren, der i 
Danmark markedsføres af Anmico Agentu-
rer, har specialdesignet et unisex-armbånd, 
”Save the Ocean”, som allerede nu har ge-
nereret over 700.000 svenske  kroner til or-
ganisationen. Der doneres nemlig 100 SEK 
for hvert solgt armbånd til The Perfect 
World Foundation, der bl.a. arbejder på at 
nedbringe mængden af den plast, der des-
værre dumpes i vores verdenshave.  
 
Det er nemlig over 8 millioner tons plast 
årligt og det tager lang til at nedbryde plasten 
som omdannes til mikroplast-partikler som 
mange havpattedyr, havskildpadder og fisk 
spiser - og desværre også dør af. Over en 
million havfugle kvæles desuden årligt af 

plastaffald og fortsætter vi med at dumpe 
plast i vores verdenshave, vil der allerede i 
2050 være mere plast end fisk i havene 
omkring os. 
 
Det unikt designede ”Save the 
Ocean”-armbånd har både 
Lapis, Jaspis og Tigerøjesten, 
som hver især tillægges for-
skellige egenskaber som bl.a. 
er at være helende, kunne 
skabe harmoni og balance, ro, 
styrke og stabilitet - også for 
havene omkring os. 
 
Armbåndene fås i 18, 19 og 21 cm - så 
de passer til både kvinder og mænd - og 
den vejl. udsalgspris er kun kr. 349. Det   
leveres enkeltvis og i et lille display med 3 
stk. i hver størrelse i alt 9 stk.
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Til kvinderne 
 
De nye ure i Petite Square kollektion imponerer  
ikke kun med de anvendte materialer af høj kvalitet, 
såsom perlemor, malakit og ridsefast safirglas.  
Takket være deres klassiske, minimalistiske design, 
udstråler de også en underdrevet elegance.  
Den vejl. udsalgspris ligger på kr. 1399,-

Nye flotte Arctic Sailing modeller i 4 farvevarianter med dato- 
indikator, sunray dial og urkasse af poleret/børstet rustfrit stål.  
Vejl. udsalgspris kr. 1999,-

Til de udkårne 
 

Bering har kreeret et elegant og tidløst gavesæt. Uret kombinerer 
klassisk grå og roséguldfarvet rustfrit stål. Dertil et passende  

armbånd med hjerteformet charm, som er pyntet med zirkonia sten. 
Urskiven med sunray optik glitrer som lyset på isen og er  

dekoreret med zirkonia sten. Armbåndene af mesh - lægger sig 
blødt og behageligt om håndleddet. Vejl. udsalgspris kr. 1199,-

Til mændene 
 
Nye designs i Titanium chronograph serien - flotte, ultra lette og ultra elegante.  
Vejl. udsalgspris kr. 2299,-

Så stilrene,  
så klassiske,  
så elegante,  
så flotte og  
så oplagte  
som netop  

de gaveidéer  
dine kunder  
leder efter!

Firmaet Bering Time har 
sendt en stribe af nyheder 
på markedet. Som altid er 
det ure af høj teknisk og 
håndværksmæssig kvalitet 
og i en gennemført  
designmæssig linje
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MIn Første Diamant 0,03 ct.
Guld vedhæng incl. kæde.
Kr. 1.125,-

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

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

ID-armbånd med hvid emalje.
Kr. 465,-

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

Ørepynt lyserød emalje.
Kr. 345,-

Sølv vedhæng
incl. kæde.
Kr. 279,-

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

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

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

Guld

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

Guld ørestikk.
Kr. 1.795,-

Guld øreheng.
Kr. 1.995,-

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

Sølv vedhæng
incl. kæde.
Kr. 279,-

Guld vedhæng
incl. kæde.
Kr. 675,-

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

vedhæng incl. kæde.
Kr. 379,-

Annonse Danmark (08.09.2021).indd 1 09.09.2021 15:31:34
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Det lyder måske banalt. Men det er faktisk en po-
sitiv opfordring og den kommer fra smykkevirksom-
heden Ro Copenhagen.  
 
Designeren bag Ro Copenhagen finder nemlig selv 
den ro, hun ønsker, i sit arbejdet med at designe 
smykker og mærke energien fra de ædelsten, hun 
arbejder med. Engang talte man jo om, at ædel-
stene også havde en funktion, en slags helbredende 
kraft. I dag taler man om, at ædelsten kan skabe 
indre ro og balance. Det handler meget om at 
mærke efter, lytte, se og sanse. Hver dag, hele livet. 
Gå med det naturlige. Trække på universets kræfter. 
Følge sin intuition. Mærke roen. 
Og det er præcis den oplevelse Ro Copenhagen øn-
sker at bærerne af deres smykker skal opnå. 
 
Alle Ro Copenhagens smykker er i øvrigt sat med 
en lille diskret brillantslebet diamant. Det er en di-
skret påmindelse om styrke og skønhed. Om det 
smukke i at være sig selv. At have fundet balancen. 
Og den indre ro, som er så magisk -nærmest my-
stisk. Skabt af alt det, du ved og forstår. Det er Ro 
Copenhagens smykkedesigners helt personlige hilsen 
til den der bærer hendes smykker. 
 
Vi viser her nogle af spændende nyheder som Ro 
Copenhagen har lanceret i år og som helt sikkert 
kommer til at stå på ønskesedlen hos mange kvin-
der, der både værdsætter og finder ro ved at bære 
personlighedsunderstregende smykker af høj æste-
tisk og håndværksmæssig kvalitet.  

Det handler om  at finde ro...

Fryd armbånd i 18kt rødguld 
 vejl. udsalgspris 16.400 kr. 

Rock Classic Grey diamant 
creol S i 18kt Rødguld  

vejl. udsalgspris 2.200 kr. 

Fryd diamantørestik i 18kt rødguld 
vejl. udsalgspris 3.800 kr.

Rock diamant 
 signetring i 18kt  

rødguld  
vejl. udsalgspris  

15.900 kr. 

My R vedhæng  
i 18kt rødguld  

vejl. udsalgspris 
1.200 kr.

Meant to Be Her ring i 18kt  
rødguld  
vejl. udsalgspris 11.800 kr.

Nord white ring S i 
 18kt rødguld  

vejl. udsalgspris 5.200 kr. 

Fryd Barok perle  
vedhæng i   

18kt Rødguld  
vejl. udsalgspris 

 3.600 kr.

Rock My Heart  
diamant vedhæng  

i 18kt rødguld  
vejl. udsalgspris  

5.900 kr.
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DUS var selvfølgelig også på New Nordic-messen i Øksnehallen i 
sidste weekend i august og vi fik hilst på de fleste af udstillerne, 
som samstemmende gav udtryk for, at det var dejligt at være   
tilbage igen og at de havde haft rigtig mange interesserede    
kunder og potentielle kunder forbi deres stand. 
 
De besøgende/indkøbere, som vi fik en snak med, var også vældig 
tilfredse med det udbytte de havde haft både fagligt og socialt – 
de havde også savnet det at mødes uformelt med kolleger fra 
branchen og branchens leverandører, samt at blive opdateret på 
nye trends og produkter. 
 
I alt besøgte 2.023 branchefolk New Nordic-messen og de kom 
fra 690 firmaer/butikker. 8% af de besøgende var fra udlandet - 
primært fra de andre Nordiske lande. 
 
På vores tur rundt på messen løb vi på Charlotte Steensbro fra 
Lund Copenhagen, som også gav udtryk for at de havde haft 

mange besøgende på deres stand og at hun syntes, at der      
generelt var en rigtig god stemning på messen. Hun var også glad 
for at New Nordic var tilbage, så de igen kunne præsentere deres 
mange nyheder for forhandlerne. 
 
Vi fik også en snak med Janne Lisberg Fisker fra Aqua Dulce i 
Nordjylland og hun sagde bl.a.: ”Jeg synes, det var en rigtig fin 
messe. Vi fik skam en hel del nye kontakter og havde også en 
rigtig god snak med mange af vores nuværende kunder. Og så 
var det altså også lidt forløsende igen at få mulighed for at   
præsentere vores nye kollektioner. 
 
Også de udstillere, der var med på messen for første gang, 
meldte om godt besøg på deres stande og synes det havde været 
spændende at få mulighed for at præsentere deres produkter for 
branchens forhandlere. 
 
 

Messearrangøren Jesper Åndahl fra Copenhagen Exhibition Group, 
som vi efterfølgende har talt med fortæller da også, at de      
tilbagemeldinger han har fået fra både de besøgende og udstil-
lerne i hvert fald giver anledning til at tro, at New Nordic-messen 
igen kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed.

Standene var flotte.  
Alle var motiverede og glade.  

Stemningen var i top. 
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Når de så tilmed er sat i regi af 
smukke blomsterdesigns, bliver de 
noget nær uimodståelige. 
 
Janne Lisberg Fisker, der står bag   
designet af serien og brandet Aqua 
Dulce, har altid selv været draget af 
de hvide perler og de ædle metaller. 
Janne fortalte os også, at hendes nye 
blomsterserie var lidt af en bestseller, 
da vi mødte hende på New Nordic-
messen.  
 
Serien, der hedder Daisy Pearl, består 
af både halskæder, armbånd, ørestik-
kere og -tråde samt creoler, er udført 
i sølv og/eller forgyldt sølv - og de 
vejledende udsalgspriser ligger typisk 
mellem kr. 299 og kr. 499. 

Hvide perler sælger altid...
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Dansk produceret 
emballage
– Luksusnyheder til efteråret

NYHED!

NYHED! Harmony smykkeæsker 
Smukke tone-i-tone æsker i moderne 
farver med tilhørende svøb.

På New Nordic-messen opsøgte vi smykkedesigner 
Marianne Skov, som står bag brandet Kencho 
Smykker og var med på messen for første gang. 
 
Hun arbejder med unika smykkedesign og har 
gjort det i over 17 år – hovedsagelig i sterling-
sølv, som hun kombinerer med stenperler eller 
halvædelsten, som hun finder meget fascine-
rende. Alle de unika-smykker Marianne fremstiller 
er håndlavede og inspirationen, fortæller hun, 
kommer ofte fra helt dagligdags ting, oplevelser 
i naturen, strømninger i industrien eller i selve 
den håndværksmæssige skabelsesproces. Selv 
betegner hun sit designmæssige koncept som 
værende råt med et strejf af det feminine. 
 
Selvom Marianne’s Kencho smykker er ren unika-
produktion, var baggrunden for hendes deltagelse 
på New Nordic, at hun gerne vil have kontakt til 
nogle forhandlere i detailleddet, som kan se en 
idé i at tage nogle af hendes smykker ind i 
deres sortiment.  
 
De vejledende udsalgspriser på Kencho smykkerne 
spænder typisk fra omkring kr. 1.200 og op til 
små kr. 5.000. 

Smykker  
til kvinder  
uden alder
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Nyudviklede luksussmykkeæsker  
for enhver smag
Vores nyeste kollektion af smykkeæsker tager udgangspunkt i en nyfortolkning af luksus  
– produceret i Danmark. Vi præsenterer i år 昀ere produktnyheder, som i udseende adskiller 
sig markant, men fælles for dem alle er, at hver detalje er nøje gennemtænkt, æskerne er 
produceret i de mest miljøvenlige kvaliteter og priserne er yderst rimelige.

Bestil på WWW.JARNES-SHOP.DK

Udførelse: 
Papirovertrukket kartonæske.
Indsats: 
Velouriseret skumindlæg.
Tryk: 
Prægetryk på låg.
Pris:
Inkl. 1 tryk. Uden tryk fratrækkes 5 
%.

Æske til ring

 >> 96  >> 288  >> 480   
DKK 13,50 12,95 12,50 

Str.: 50 x 50 x 40 mm.

Æske t. ørepynt og kæde

 >> 96  >> 288  >> 480   
DKK 14,60 13,90 13,30 

Str.: 65 x 65 x 30 mm.

Æske t. ørepynt, kæde og armbånd

 >> 96  >> 288  >> 480   
DKK 15,80 15,30 14,40 

Str.: 90 x 90 x 30 mm.

Harmony
Låg og bund tone-i-tone smykkeæske med svøb i to moderne farver; 
Beige eller lys grå. 

Udførelse: 
Papirovertrukket kartonæske.
Indsats: 
Velouriseret skumindlæg.
Tryk: 
Prægetryk i lågpude.
Pris:
Inkl. 1 tryk. Uden tryk fratrækkes 5 
%.

Æske t. ring

 >> 48  >> 96  >> 288   
DKK 20,50 19,25 18,65 

Str.: 48 x 48 x 36 mm.

Æske t. ørepynt og kæde

 >> 48  >> 96  >> 288   
DKK 23,00 21,50 20,90 

Str.: 65 x 65 x 30 mm.

Æske t. ørepynt, kæde og armbånd

 >> 48  >> 96  >> 288   
DKK 27,50 25,50 24,50 

Str.: 82 x 82 x 24 mm.

Secret og Textur
Hængslet kartonsmykkeæske i to forskellige papirkvaliteter; 
Klassisk sort eller sort med struktur. 

NYHED!

NYHED!
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Ophavsret 2022 Jarnes A/S.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Feminine blomsteræsker i forskellige farver 
og størrelser med hvert deres unikke blomstermotiv.

info@jarnes.dk 
+45 9828 1555
Håndværkervej 34
9320 Hjallerup
WWW.JARNES-SHOP.DK

Innova Flowers
NYE FARVER
OG MØNSTRE
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Sangerinden og skuespilleren Szhirley, som de fleste nok 
primært forbinder med iørefaldende hits som ”Gammel    
Kongevej” og ”Close my eyes” samt hendes roller i musicals 
som ”Elsk mig i nat” og ”Skatteøen”, er skam også en    
særdeles dygtig og arbejdsom smykkedesigner. 
 
I de snart 6 år hun har designet smykker, har hun faktisk 
haft ret stor succes med sit brand Dropps by Szhirley. En 
af årsagerne er givet, at hun ikke følger branchens traditio-
nelle mønster, med nye sæsonbestemte kollektioner på faste 
tidspunkter af året. Hun lancerer simpelthen løbende nye 
udvidelser af sit sortiment - nye Dropps som hun kalder 
dem. Af og til er der ikke mere end en uge imellem lance-
ringerne af nye smykker og i følge Szhirley selv giver det 
hende mulighed for at kunne reagere på nyopståede trends, 
strømninger i samfundet og aktuelle temaer i offentlige 
debat. 
 
Men Szhirley er også en ambitiøs kvinde, der gerne vil ud 
til et bredere publikum - over hele landet og vil derfor også 
gerne dele sin succes med nogle af branchens dygtige og 
progressive forhandlere. 

 
Dropps by Szhirley sortimentet består 
bl. a. af ”Catching  Dreams”, der som 
navnet måske antyder er et stiliseret    
design bygget over Nordamerikas 
oprindelige befolknings brug af drøm-
mefangere og deres spirituelle betyd-
ning. 

 
Fjer, der i rigtig mange år også har været symbol for frihed, 
kærlighed og åndelighed, har givet Szhirley inspirationen til 

”FeatherEye”-serien, der både rummer undertoner fra india-
nerne og fra østens mystisk.  
 
Dateplate er et helt særligt smykke i Szhirleys spændende 
sortiment. Det er nemlig inspireret af et smykke, Szhirley 
selv fik som etårig af sin far. Det er et utroligt personligt 
for hende – og det kan det også blive for dine kunder. Du 
kan få Dateplate i enten sterlingsølv eller 14 karat guld - 
og med det antal diamanter, som du ønsker. Dateplate-
smykket laves af en lokal guldsmed i København og kun på 
bestilling gennem Dropps by Szhirley. 
 
Derudover gør Szhirley det også i perlesmykker, 
hvor hun bruger flere forskellige 
typer af perler, såsom fersk-
vandsperler og ferskvands 
riceperler i mange for-
skellige farver og  
former. 
 
De smykker, vi 
viser her, 
er kun et 
meget lille 
udvalg af Dropps by Szhirleys om-
fattende sortiment, men vi håber, at det 
giver nogen mod på at ville profilere sig 
skarpere lokalt og forhandle brandet i 
deres naturlige markedsområde. 
 
 
 

Smykker med en fin klangbund  
og spirituelle undertoner... 



NYHED 
HOS SØGAARD URE 

OG SMYKKER

M&M dame- og herreure fra  
Tyskland, designet af Georg Plum som tidligere 

var chefdesigner hos det kendte urmærke 
 ALFEX ure. 

 
Alle M&M armbåndsure har udskiftelige  

urremme og er lavet i allergivenligt rustfrit stål  
af høj kvalitet. 

  
Brandet har desuden vundet flere  

tyske design priser. 

Ormslevvej 271A, 8260 Viby J. Tlf.   (0) 40 98 61 63, e-mail info@sogaard-ure.dk

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

w w w . b y b i l l g r e n . c o m
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Trangen til at pynte sig og efterligne os voksne starter tidligt. Derfor 
gælder det om altid at have et godt udvalg af smykker, som appel-
lerer til børnene, der jo ret beset også er jeres fremtidige kunder. 
 
Det har Torben Støvring, ejer af Støvring Design, for længst indset. 
I flere år har han markedsført børnesmykke-serien SmykkeLine. Den 
er nu lagt lidt på hylden, fortæller Torben, til fordel for et helt nyt 
sortiment af børnesmykker, som alle nu er rhodinerede. Den nye 
smykkeserie er af samme høje kvalitet, materialemæssige styrke og 
holdbarhed som tidligere - og selvfølgelig også fremstillet med blyfri 
emalje. 
 
Den nye børnesmykkeserie omfatter alle de populære figurer som 
børn i vore dag elsker – det er bl.a. engle, hjerter, poter, heste, bier, 
blomster, sommerfugle, fodboldstøvle, skateboard, tro, håb og kær-
lighed, kors, pladearmbånd, blomster og bjørne, som dog er uden 
emalje (ikke vist her). 
 
I alt har Støvring Design fået 847 nyheder bare i år, hvor en del af 
dem er børnesmykker og det er kun et lille lille udpluk, vi viser her. 
576 af smykkerne er desuden at finde i Støvring Designs julekatalog, 
hvor der i øvrigt ikke er nogle gengangere, forsikrer Torben.  
 
Børnesmykkerne ligger typisk fra kr. 175 i vejl. udsalg og hvis de er 
rhodineret fra kr. 250 – for selvom både Wanna og Torben lægger 
stor vægt på at smykkerne skal være kraftige og i god kvalitet, så 
skal smykkerne også være til at betale.

Sortiment  med børnetække!



Det er Marianne Helgstrands grundlæggende filosofi og for 
den sags skyld også konceptet bag hendes elegante smykke- 
designs kendt under brandnavnet Helgstrand Jewellery.  
 
Et brand der repræsenterer konceptuelle, unikke designs af 
højeste kvalitet med afsæt i stærke håndværksmæssige    
traditioner og en designstil, der er eftertragtet af kvalitets-
bevidste købere verden over.  
 
Marianne er passioneret dressurrytter, og det er også i 
denne verden, hun finder inspiration til sine designs. Det 
smukke design i hendes nye smykkekollektion Savá, 
er inspireret af de nærmest skulpturelle rosenknopper, 
der laves på dressurhestene, når de deltager i     
konkurrencer. De symboliserer nemlig i den grad æste-
tik, og det kræver et imponerende håndværk at indfange 
rosenknoppens naturlige form. Smykkerne er et udtryk for 
hverdagens elegance med tidløse og moderne designs, der 
passer til kvinder i alle aldre. Serien er navngivet efter Savá: 
Alexander, Mariannes søns hest - en hest, der har bidraget 
med en masse glæde og minder, og som har samlet familien 
om betydningsfulde oplevelser verden over.  

Designet er unikt - let at kombinere med smukke kjoler og 
mixe/matche med forskellige andre materialer og skabe sit 
helt eget personlige look. Man behøver nemlig hverken at 
have interesse for heste eller dressurens kunstneriske     
verden, for at have glæde af smykkerne fra Helgstrand    
Jewellery. Men det gør ikke noget, at man er lidt kræsen og 
søger perfektionen, både æstetisk og med hensyn til den 
materiale- og håndværksmæssige kvalitet.  
 
Savá-kollektionen omfatter ringe, ørestikkere, armbånd samt 

halskædevedhæng og fås både i guld og sølv.  
Guldkollektionen er fremstillet i 18 karat massiv rød-, 
hvid- eller rosaguld og er fattet med TW/VS1- brillant-
slebne diamanter af højeste kvalitet.  
Sølvkollektionen bliver fremstillet i sterlingsølv og er med 

smukke zirkoner. 
 
Afhængig af materiale og sten spænder de vejl. udsalgspriser 
fra kr. 795 og op til kr. 17.500. 

- den lille luksus, som gør den store forskel! Æstetikken, perfektionen og kvaliteten  
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VÆR MED TIL AT SPREDE GLÆDE,  
GØRE LIVET MERE FARVERIGT OG  

TILFØRE LIDT SPORTY SEJHED  
TIL DINE KUNDER

Dana Ure Festina Danmark har løftet sløret for  
efterårets nyheder fra Festina og der er virkelig 

mange rigtig gode gaveideer imellem. 

Rainbow kollektionens rosegold og stål versioner, tog virkelig 
verdenen med storm. Men nu suppleres kollektionen med en 
længe ventede gulddouble udgave, som helt sikkert kommer 
til at gøre sit indtog og sætte stilen verden over. 
Lynetten er besat med 46 funklende sten - indexerne er  
farverige. Gulddouble modellerne er selvfølgelig også udstyret 
med det samme gode chronograph urværk. 
Vejl. udsalgspris 2.198

Chrono Bike 2022 - Robust, 
sporty & sejt! Som altid tro 
mod stilen. Kollektionen er 
kendt for sine store og kraf-
tige herreure. Dette gælder 
også denne gang. En god 
stærk lænke, samt en solid  
urkasse, er nøgleordene i  
designprocessen af den vel-
etablerede urserie.  
I år består serien af hele 14 
forskellige varianter. F20641 er 
lænkemodellerne i stål, og her 
har vi fået 4 varianter. Urene 
er selvfølgelig vandtætte til 10 
ATM og har hærdet mineral-
glas.  
Vejl. udsalgspris kr. 1.998

Mere Chrono Bike 2022. Her har 
vi fuldstændig samme præmisser, 
som med F20641, dog er stål-
lænken udskiftet med en sporty 
og farverig gummirem.  
Gummiremsmodellerne findes også 
4 varianter.  
Vejl. udsalgspris kr. 1.898,-

Chrono Bike Special Edition Connected - Er selvfølgelig  

også en del af årets Chrono Bike kollektion, men det fås nu i en Special  

Edition, med grøn urskive og grøn lynette.  

 

Som om det ikke skulle være nok, har uret også fået det lækre  

Connected urværk, som arbejder sammen med vores smartphones og  

viderebringer beskeder om indgående aktivitet, samt fjernstyring af  

telefonen.  

 

Mere præcist sagt - A smarter watch, not a smartwatch.  

 

Ved køb at Chrono Bike Special Edition, medfølger desuden en ekstra 

urrem samt værktøj til udskiftningen.  

 

Vejl. udsalgspris kr. 3.998

Alegría, som serien hedder, hvilket i øvrigt     
betyder glæde, er nu endelig kommet i den 

smukkeste gulddouble version. Enkelt og elegant 
dameur, med en forgyldt stållænke i 316L stål. 

Urkassen måler kun 36,8 mm i diameter og    
urskiven findes i 6 forskellige varianter. 

Vejl. udsalgspris kr. 1.198,- 
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new collection out now 



For to år siden bragte vi her i DUS-magasinet en   
artikel om Michael Søgaard, hvor han dengang      
primært solgte urremme og ure til branchens guld-
smede- og urmagerforretninger. Siden da er der sket 
meget. Vi mødte ham nemlig på New Nordic-messen 
i Øksnehallen i slutningen af august og han rekapitu-
lerede lige sit karriereforløb for os. 
 
Han fortalte bl.a.: ”Det hele startede i efteråret 1992, 
hvor jeg kom hjem fra et udlandsophold i Tyskland 
og England - min far stod nemlig klar med et job 
som sælger i Interport, da jeg vendte hjem. Det var 
her jeg gjorde mit første bekendtskab med denne 
branche. 
 
Men mine ambitionerne var større og i 1995 stod Mi-
beco A/S og manglede en sælger til ur-brandet Casio 
og der slog jeg til. Her var jeg i 3 år. Desværre mis-
tede Mibeco agenturet for Certina, som var firmaets 
flagskib og det var kun et spørgsmål om tid, hvornår 
Casio ville komme på andre hænder. Heldigt for mig 
stod Citizen GmbH og skulle bruge en ny mand, til 
ur-mærkerne Citizen og Adec. Citizen havde europæisk 
hovedsæde i Hamborg, så jeg har haft nogle skønne 
ture til Hamborg med en lang række danske kunder. 

I 2002 havde smykkefirmaet Ole Lynggaard A/S brug 
for en sælger til salget af smykker i Danmark, Norge 
og Sverige - og det sagde jeg ja til. Det var en meget 
lærerig periode i et stort internationalt smykkefirma. 
 
I 2007 havde jeg fået nok af at rejse og startede 
derfor mit eget firma Søgaard Ure & Smykker. Jeg 
startede dengang med urremme og smykkekollektio-
ner fra Breuning/Saint Maurice. Vi havde også andre 
varer i vores sortiment, såsom Anette Wille smykker, 
Locman ure og Axcent ure. 
 
I dag omfatter vores sortiment urremme, batterier, di-
verse værktøj, børneure med Frost, Spiderman, Paul 
Hewitt ure, og det sidste nye er M&M ure.” fortalte 
Michael Søgaard afslutningsvis. 
 
Vi fra DUS ønsker Michael tillykke med sine 30 år i 
branchen og held og lykke med sit fort-
satte virke som leverandør af 
kvalitetsprodukter til for-
handlere over hele lan-
det. 

“Ni wewe pekee” - er swahili for 
Til den eneste ene!

 
Håndlavede afrikanske unika-smykker  

designet og frems琀llet af kvinder i Afrika. 
Leveres på bes琀lling. 

 
 www.chioniso.com

We celebrate the woman you areEn mand med 30 år på bagen i ur-branchen...
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Når I får specialopgaver, ting der skal repareres eller samles, kompliceret 
fatte-arbejde eller designmæssige udfordringer, som kræver ekstern 
hjælp, så er vi ikke længere væk end 8 hurtige tryk på telefonen - 
98902980. 
 
Ring, så tager vi en snak om opgaven. Vi skal måske også lige have et 
par billeder tilsendt, men så giver vi et hurtigt overslag, som I kan give 
videre til jeres kunde. Vi har erfaringen og alt det værktøj, der skal til for 

at kunne lave førsteklasses guldsmede-håndværk. 
 
 

v/Logan Sørensen, Arsenalvej 12, 9800 Hjørring, Telefon 98902980, E-mail: guldvirke@gmail.com

Guldvirke

Vi kan det hele, lidt til og meget mere...

Helgstrand Jewellery
Unikke, elegante og tidsløse designs skabt med inspiration fra hesteverdenen.

www.helgstrandjewellery.com

Design guld og ure.indd   1 02.09.2022   14.38
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FUSIONS-KUNST  
– et helt unikt samarbejde  
men mellem to kunstarter

Hvem skulle have troet, at musik og lyrik 
kunne smeltes sammen til et smykke-   
design, der på én gang formidler stemnin-
gen og følelserne i populære musikalske 
hits og samtidig giver dem et visuelt    
udtryk, som bærerne af smykkerne forbin-
der med hits som ”Bonsoir Madame” og 
”No peace like in heaven”. 
 
Ja, det er sangskriveren, sangeren og musikeren Anders Blich-
feldt og smykkedesigneren Christina Hembo fra Christina  
Watches & Jewelry, der har fundet sammen i et kunstnerisk 
samarbejde, der har resulteret i en smykkekollektion, der har 
fået navnet Anders Blichfeldt-kollektionen. 
 
Kollektionen blev lanceret i forbindelse med Formland-messen 
i Herning i midten af august, hvor Anders Blichfeldt var til-
stede i de 4 dage messen varede  og gav flere intim-
koncerter på Christina Wat-
ches & Jewellery’s stand. 
Det var lidt af et tilløbs-
stykke, hvor mange af til-
skuerne sang engageret 
med på de kendte hits – 
også Christina og Claus 
Hembo selv. 
 
Vi fik en snak med    Anders Blichfeldt selv, som fortalte: 
”Jeg har gennem mange år tænkt, at det ville være skønt at 
få mine tekster og tanker, omsat til små skulpturer og så 
udfordrede Christina: Vil du sammen med mig skabe skulp-
turerne? Jeg skriver mine tanker på papir til dig og de tanker 
omsætter du til smykkkekunst.”  
 
Christina selv udtalte: ”Det er ikke hver dag, at muligheden 
for at arbejde med en af Danmarks mest betydningsfulde   

artister opstår. At omsætte nogle af de 
mest folkekære sange til kunst, var en 
spændende opgave. Det har været en 
kæmpe fornøjelse at skabe disse små 
skulpturelle smykker.” 
 
Anders Blichfeldt fortalte også: ”Christina 
har jo til huse i Herning og jeg skal snart 
spille ”We will Rock you” i kongrescentret. 

Så vi syntes begge, at det kunne være sjovt at introducere 
de nye smykker i Herning – og der er den lille hyggelige live-
scene på Fox & Hounds helt perfekt. Ikke for småt. Ikke for 
stort. Bare rigtigt hyggeligt og intimt, og der kom da også 
rigtig mange som havde lyst til at komme og lytte med og 
se de nye smykker”. 
I anledning af de nye smykker, har Anders Blichfeldt desuden 
genindspillet sine største Hits. Helt ind til benet, rå akustiske 
optagelser, som Christina har designet smykkerne ud fra. De 

udgives både digitalt og som god gammeldags LP 
i ægte Vinyl. Rød vinyl, som en reflek-

sion på smykket Bonsoir 
Madame. Et samler-

objekt i limited  
edition, alle hånd- 

signeret af Anders & 
Christina.  

 
            Titlen på albummet er               

naturligvis ”Christina”. 
 
 
De vejledende udsalgspriser for Anders Blichfeldt-kollektionen 
spænder fra kr. 149 og op til kr. 595.

Anders Blichfeldt og Christina Hembo
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Vi har talt med Helle Nørrelund, 
som er den kreative sjæl bag 
det kun godt et år gamle smyk-
kefirma Monlunds Jewelry. Hun 
har selv mange års erfaring fra 
smykkebranchen og kender den 
ind og ud. Hendes idéer til nye 
smykkedesigns tegner hun    
typisk i hånden med blyant og 

papir og for Helle er det netop den organiske designproces, 
der åbner op for nytænkningen i hendes smykkedesigns, hvor 
hun lægger vægt på både farver og utraditionelle former. 
Som hun selv udtrykte det: ”Min helt klare 
mission er nemlig, at jeg vil udfordre tradi-
tionelle smykkedesigns. Kombinere stilarter, 
der tør noget. Tage chancer og skabe 
smykker med særpræg. Det er mit  bidrag 
til en mere farverig hverdag - og verden. In-
spirationen får jeg mange steder fra - og 
én ting er helt sikkert. Det er dansk design 
til fingerspidserne.” 
Helle fortæller også, at hun lægger meget vægt på sikre en 
ansvarlig smykkeproduktion, derfor består et Monlund-smykke 
altid af 100 % genanvendelige ædelmetaller. Det gør det, 
fordi Monlund Jewelry ønsker at tage ansvar for en smykke-
produktion, der sparer mest muligt på ressourcerne. Uden 

at gå på kompromis med kvaliteten.  Som nævnt tegner Helle 
selv sine smykker her i Danmark, mens det er en udvalgt 
dygtig samarbejdspartner, der står for produktionen af dem 
i Bangkok. Hun fortæller: ”Vi har gjort os umage for at finde 
en anerkendt samarbejdspartner, der lever op til de krav, vi 
har til bæredygtighed og CSR. Og som selvfølgelig også har 
stor viden, erfaring og ekspertise indenfor smykkeproduk-
tion”. 
 
Hun fremhævede derfor også: ”Vores samarbejdspartner har 
bl.a. forpligtet sig til, at producere vores smykker i 100 % 
genanvendelige ædelmetaller. Altid at source sten fra gode, 

anerkendte og ansvarlige kilder. Løbende at 
sikre CSR-initiativer, der sætter positive aftryk 
på alle led i værdikæden. Samt kontinuerligt 
at undersøge virksomhedens processer for at 
afdække, hvor i værdikæden der er mulighed 
for at reducere kulstof-udledning, øge bidra-
get til lokalsamfundet og omdirigere ressour-
cer til alternative anvendelsesmuligheder”.  

 
Det betyder, at de kunder der køber et Monlund-smykke er 
med til at støtte en bæredygtig retning indenfor smykker og 
smykkeproduktion. Samtidig med, at de får et smykke af høj 
kvalitet, de kan have i mange år.

Iværksætter med en klar mission



www.stovringdesign.dk


