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Udkommer 8. februar 2017:
Jens Ingvordsen

Smykkeskrinet
Dansk Smykkekunst 1900-2000
Bog om dansk smykkekunst gennem 100 år baseret på unik samling
De tyske samlere Marion og Jörg Schwandt har over 40 år opbygget en unik samling på
næsten 1000 danske smykker fra det 20. århundrede, gennem nøje planlagte opkøb i
Danmark og udlandet. Den oprindelige tilgang til dansk smykkekunst var begejstringen over
de enkelte smykker, men snart begyndte de at spørge sig selv: Hvordan udvikler en stil sig,
hvor ligger forbindelseslinjerne, hvor kan man spore afvigelser og hvor opstår nye
tendenser? Samlingen som nu kan opleves i bogen Smykkeskrinet, er dermed en
sammenfatning af det 20. århundredes rige danske smykketraditioner, som i disse år er i
fokus inden for mode og design som inspiration. Flere af samlingens smykker er da også
stadig i produktion eller er relanceret.
I 2013 købte Den Gamle By samlingen, og fra den 8. februar danner den nu grundlaget for den
permanente samling Smykkeskrinet. Herefter vil der intet andet sted i verden være muligt at
opleve en tilsvarende omfattende kollektion af dansk smykkekunst. Bogen udkommer
samtidig med åbningen af udstillingen.
Detaljerigt opslagsværk og inspirationskilde
Forfatteren Jens Ingvordsen giver i Smykkeskrinet et spændende indblik i udviklingen af de
mest indflydelsesrige stilarter, som skønvirke, art déco, funktionalisme og efterkrigstidens
modernisme, gennem 35 særligt repræsentative og udsøgte mesterværker. Han supplerer
desuden med et hav af baggrundsviden og fortællinger om de designere der stod bag.
Derudover præsenterer bogen de næsten 1000 smykker fra samlingen med over 600
farvefotografier, så læseren selv kan opleve detaljer og stiltræk, samt få informationer om
oprindelse og årstal.

I 150 mindre biografier bidrager bogen desuden med en af de mest omfattende publicerede
oversigter over danske designere og sølvsmede til dato. Ud over kendte designere som Georg
Jensen, Mogens Ballin, Svend Weihrauch, Henning Koppel, Nanna Ditzel og Jais Nielsen
findes mange detaljerede beskrivelser af relativt ukendte sølvsmede og kunsthåndværkere.
Om forfatteren
Jens Ingvordsen har været museumsinspektør i Den Gamle By siden 2000, og er ansvarlig for
museets specialsamlinger af fajance, sølv, ure og legetøj. Han er uddannet
middelalderarkæolog og har tidligere skrevet bogen Urmagere i Danmark før 1900.
Yderligere information og kontakt
For bestilling af presseeksemplarer, pressefotos og kontakt til forfatteren, kontakt venligst
presseansvarlig Mette Wibeck på mette@strandbergpublishing.dk eller på telefon 4075 3476.
Se også pressekit på www.strandbergpublishing.dk/presse
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Øverst fra venstre: Fingerring designet af Thor Seltzer 1970-75, broche designet af Evald Nielsen 1910-17, Broche designet af
Mogens Ballin 1900-08.
Nederst fra venstre: Broche fremstillet af Grann & Laglye 1915-25, broche designet af Vivianna Torun Bülow-Hübe i 1968,
armring designet af Bent Knudsen 1963.

