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RESULTAT AF KONKURRENCEN 
Kjøbenhavns Guldsmedelaug fylder 14 karat 

 

Konkurrencen 14 KARAT er udskrevet i anledning af at Kjøbenhavns Guldsmedelaug i 2014 
fylder 585 år – svarende til den stemplede lødighed for 14 karat. Hensigten med konkurrencen 
er at promoverer talentmassen, hylde det gode håndværk og de klassiske dyder samt at sætte 
fokus på guldsmedefagets kunstneriske potentiale. 

Interessen for konkurrencen var stor med i alt 64 deltagere, der lod sig udfordre af kriterierne: 
at udfører én fingerring i 14 karat guld med en max vægt på 5 gram og med én 0,05ct brillant. 
Konkurrencen åbnede desuden mulighed for at sende en serie ringe med et mere kunstnerisk 
tilsnit. 
 
Juryen valgte 21 ud til at udstille, heriblandt vinderen af konkurrencen. 
 
Anja Aagaard Eriksen, Anna Hyllested, Carina Nordenstam, Charlotte Petermuss, Ditte 
Stepnicka, Erik Steen Solodziuk, Janne K. Hansen, Jytte Kløve, Jaana Junkkaala, Kasia 
Gasparski, Lars Glad, Lone Løvschal, Mette Laier, Michael Strøm, Peder Musse, Poul J. 
Clausen, Pyry Tamminen, Stine Krogsgaard, Therese Mørch Jørgensen, Trine Trier og Ulrike 
Ramin. 
 
 
Afsløring af vinderen fredag den 22. august 2014 kl. 16.00   
sker på fagmessen Copenhagen Jewellery & Watch Show. 22-24.08.2014 
Lokomotivværkstedet. Otto Busses Vej 5A, 2450 København SV 
 
Samtidig modtager vinderen førstepræmien på 58.500 kroner 
Efterfølgende er der reception og åbning af udstillingen 14 KARAT, hvor 55 ringe viser 
innovative, skarpe og charmerende bud på en nyfortolkning af den klassiske solitaire ring.  
 
 
 
Og vinderen er…     Guldsmed Jytte Kløve  
 
 
 
Juryen har uden tøven valgt guldsmed Jytte Kløve som vinder af Kjøbenhavns Guldsmedelaugs 
jubilæumskonkurrence 14 KARAT med sin serie af skulpturelle ringe. 
Ringene er formgivet i et overlegent skandinavisk design, en kommende "Evergreen",  
udført af en fabelagtig dygtig håndværker. Det er en ring i et enkelt design med fine 
kunstneriske kvaliteter, som har mange anvendelsesmuligheder og som uden problemer  
kan smykke kvinder i alle aldre. 
 



 

 
 
 

RING MED VENNER 
3 x 14 karat guld med 0.05 ct. TW/VVS brillant 

foto: Dorte Krogh 
 
 
Jytte Kløve skriver om sine ringe:  
Mit bidrag til konkurrencen er en guldring, som næsten ligner et stykke papir med et æseløre, 
der ganske let griber omkring den lille diamant - blot i guld. ’Ring med Venner’ kan bæres 
alene, men hvem kan lide at være alene? Ringen er udført i tre ens eksemplarer, der kan bæres 
både solo, parvis og i en tripelversion - derudover kan man vende og dreje "vennerne", så der 
er rig mulighed for opnå forskellige og personlige udtryk. 
 
Jytte Kløve har drevet sit smykkestudie i Kgs. Lyngby siden 1975, med udvikling af smykket og 
dets skulpturelle egenskaber som omdrejningspunkt. Hun har igennem årene høstet stor 
anerkendelse for sit virke og deltaget på utallige udstillinger i ind -og udland. Jytte Kløve 
modtog i 2009 Kjøbenhavns Guldsmedelaugs hæderslegat som en anerkendelse af hendes 
virke og betydning for udviklingen af dansk smykkekunst gennem 40 år. 
 
læs mere: http://kloeve.dk/PROFIL/ 
 
Jytte Kløve 
Lyngby Hovedgade 44 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf: +45 4588 5585 
jytte@kloeve.dk 
www.kloeve.dk 
 
 



 

Der uddeles 5 anerkendende særpriser på hver 5.850 kroner til: 
 
Ulrike Ramin       (Ramin.jpg) 
Tlf: +45 5032 3188 
www.ulrikeramin.com 
 
Juryens begrundelse: Ulrike Ramin har indleveret en fin 
sammenhængende ringserie.  
Hun arbejder i et utraditionelt organisk legesygt formsprog med  
smukke kontrastfulde overflader. Hendes ringe egner sig til produktion i flere materialer.  
 
 
 
Anja Aagaard Eriksen 
(Aagaard_Eriksen.jpg)   
Tlf: +45 5189 3566 
eriksen.anja@gmail.com 
 
Juryens begrundelse: Anja Eriksen har indleveret en serie ringe i et tidsrigtigt enkelt skandinavisk 
design som afspejler at hun er en både legesyg, men også super pertentlig håndværker. 
Hendes underspillede design er herlige konversationsstykker. 
 
 
 
Pyry Tamminen     (Tamminen.jpg) 
Tlf: +35 8 50 532 7868 
www.papaja.fi 
 
Juryens begrundelse: Pyry Tamminen belønnes for sit skjulte 
budskab med hjertet i ringen som på elegant vis holder på diamanten. 
Det er et sensuelt og yderst kvindeligt design - Et absolut utraditionelt take på en klassisk ring 
kategori udført af en dygtig håndværker. 
 
 
 
 
Peder Musse    (Musse.jpg) 
Tlf: +45 3324 3931 
pedermusse@gmail.com 
 
Juryens begrundelse: Peder Musse belønnes for sin symbol ladede og humoristiske ring eller 
Conversation Piece. Som altid kredser han legesygt om tematikken og leverer en fin ring der 
også indfanger os i legen. 
 
 
 
Stine Krogsgaard   (Krogsgaard.jpg) 
Tlf: +45 3179 9707 
stine.aa.krogsgaard@gmail.com 
 
Juryens begrundelse: Stine Krogsgaard præmieres for sine 
dygtigt udførte ringe, der fortæller historien om "Prinsesseringen". Hun gør det med stor humor 
og kunstnerisk vovemod og får os til at ønske at vi lever i en verden hvor glas ikke går itu. 

 

 

 

 

 



 

Konkurrencens jury 
Mette Saabye, guldsmed, formand for juryen 
Kim Colding, guldsmed, medlem af Laugsstyrelsen 
Mads Ziegler, Kranz & Ziegler 
Henning Kern, designer, Dyrberg/Kern A/S 
 
fotograf: Dorte Krogh 
link til download/foto af vinderen Jyyte Kløve + oldermand Diana Holmstein: 

http://dortekrogh.dk/Vinder_KARAT_14.zip 
 
link til download/foto af udvalgte smykker: http://dortekrogh.dk/14_KARAT.zip 
 
Kjøbenhavns Guldsmedelaug 
Kjøbenhavns Guldsmedelaug blev grundlagt i 1429 og er et af verdens ældste laug med 
nedskrevne love. Lauget blev etableret for at håndhæve håndværket og dets lødighed og er i 
dag en forening med 156 medlemmer bestående af både guldsmede, sølvsmede, 
smykkekunstnere, forretningsguldsmede og producenter. 
 
Laugets formål er at repræsentere guldsmedestanden, værne om dens interesser overfor 
offentligheden og styrke det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne. 
Styrelsen i lauget uddeler legater til ældre og yngre værdigt trængende med tilknytning til faget, 
legater og priser til de af fagets udøvere, der har vist særlige evner. Lauget støtter studieophold 
i udlandet, fagrelaterede bogudgivelser og uddeler medaljelegater til de bedste nyudlærte 
guld- og sølvsmede. 
 
Kjøbenhavns Guldsmedelaug har forskellige optagelsesvilkår for henholdsvis uddannede guld- 
og sølvsmede, smykkekunstnere eller producenter. Det fordres at den, der søger optagelse, 
nyder almindelig agtelse indenfor faget. 
www.guldsmedelauget.dk 
 
 
14 KARAT vises for offentligheden i perioden 4. – 21. september 2014 
No.10,   Edith Hegedüs Selected Fine Jewellery 
Christian IX´s Gade 10, 1111 København K 
 
14 KARAT udstilles i det smukke og stemningsfyldte lokale hos Edith Hegedüs.  
No.10 er kendt for sit elegante udvalg af smykker fra eget værksted samt landets førende 
guldsmede og designere.  
 
www.no10edithhegedus.dk 
 
 
 
KJØBENHAVNS GULDSMEDELAUG 
 
Diana Holstein 
oldermand 
 
www.emquies-holstein.com 
 
http://guldsmedelauget.dk/ny-oldermand-for-kjobenhavns-
guldsmedelaug/#sthash.5CAAYMpy.dpuf 


