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Illustration: Morten Voight 
 
PRESSEMEDDELELSE 
 

Smykkernes by åbner den 27.9.2019 

Over 40 medlemmer af Kjøbenhavns Guldsmedelaug åbner dørene for 
publikum, der får en anderledes mulighed for at se håndværkeren, kunstneren 
og designeren arbejde og udstille sine værker.  

Det næsten 600 år gamle håndværkslaug, Kjøbenhavns Guldsmedelaug 
præsenterer endnu engang udstillinger, arbejdende værksteder og 
særarrangementer under titlen Smykkernes by. Lauget har i dag 187 
medlemmer, som repræsenterer det traditionsbundne, men efterhånden 
også meget brede og eksperimenterende fag. En del af medlemmerne 
åbner dørene for publikum, der denne gang vil møde aktiviteter, der 
refererer til temaet ”En dronning værdig”.  

Smykkernes by arrangeres i sammenhæng med, at Skt. Loye Prisen på 
100.000 kroner uddeles. I år bliver den uddelt for 20. gang ledsaget af 
udstillingen En dronning værdig – mester, mæcen, monark i De Kongelige 
Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot. Her udstiller de tre Skt. 
Loye Pris-nominerede deres værker side om side med en sjældent vist 
samling af H.M. Dronningens private smykker og objekter. 

Med temaet ’En dronning værdig’ sætter Kjøbenhavns Guldsmedelaug 
fokus på såvel ekstraordinære mesterværker indenfor håndværk og kunst 
som den fantastiske oplevelse, man som beskuer kan få. Og jeg håber, at 
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rigtigt mange vil tage sig tid til at opleve Laugsmedlemmernes 
mesterværker under Smykkernes By, siger Oldermand Diana Holstein.  

Datoer: 
Smykkernes by er opdelt i 3 perioder med hvert sit område: 
Indre By den 27.-28.  september 2019 
Amager/Vesterbro/Frederiksberg: Den 3. - 5. oktober 
Nørrebro, Østerbro, Lyngby: Den 24. - 26. oktober 
Mange udstillinger, butikker og værksteder har dog åbent i længere 
tidsrum.  

Udstillingen En dronning værdig – mester, mæcen, monark i De Kongelige 
Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot åbner den 27.9. og kan ses 
frem til den 15.12.2019.  
 
Program  
Se det fulde program for Smykkernes by på guldsmedelauget.dk, Facebook og 
Instagram fra primo september. Fotos til download fra medio august.  
Højopløseligt logo (øverst) er vedhæftet.  
 

Om Skt. Loye Prisen 
Skt. Loye Prisen blev uddelt første gang i 1989. Prisen på 100.000 kr. gives 
til en ”up-and-coming” guldsmed, sølvsmed, ædelmetalformgiver, 
kunsthåndværker eller designer, der har vist specielle evner og talent 
inden for smykke- eller sølvkorpusfaget.  
 
Skt. Loye nominerede 2019 er ædelmetalformgiver Nanna Obel, 
smykkekunstner Louise Frølund Bech og guldsmed og designer Marie 
Rimmen, der præsenterer værker med reference til temaet ”en dronning 
værdig”. 
 
Juryen til Skt. Loye Prisen 2019 består af Diana Holstein, smykkedesigner 
og Oldermand; Thomas Thulstrup, Direktør for Kongernes Samling; 
Margrethe Vestager, EU-kommissær for konkurrence; Bjørn Nørgaard, 
billedhugger og kunstner; Lone Løvschal, sølvsmed og Styrelsesmedlem og 
Christine Bukkehave, guldsmed og vinder af Skt. Loye Prisen 2015. 
 
Om Kjøbenhavns Guldsmedelaug 
Kjøbenhavns Guldsmedelaug er stiftet i 1429 ved Laugsskrå givet af Kong 
Erik af Pommern og Dronning Filippa og er et af Danmarks og måske 
verdens ældste laug. Et af laugets særlige formål er blandt andet at 
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uddele legater og priser til de af fagets udøvere, der har vist særlige evner 
og at yde økonomisk støtte til kulturelle tiltag, der har berøring med 
faget. 
 
Smykkernes by og En dronning værdig er støttet af:  
Statens Kunstfond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, 
Augustinus Fonden, Konsul George Jorcks og Hustru Emma Jorcks Fond, 
Grosserer L.F. Foghts Fond, I.F. Lemvigh Müllers Fond, Metal Vennerne, 
Dansk Metal, Aktiv Guld, Frits Pedersen, Ravstedhus. 
 
Kontakt og yderligere oplysninger 
Kjøbenhavns Guldsmedelaug 

www.guldsmedelauget.dk  

Sekretariat, Maria Tsoskunoglu 

Tlf.: 61719440, mail@guldsmedelauget.dk 

 
 
 
 
 


