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FlYvENDE StaRt 
FoR NY KollEKtIoN 
tIl MæND

Guldsmed og designer Jan Jørgensen 
havde længe funderet over smykker til 
mænd, og hvad der særligt kunne appel-
lere til dem. To ting stod klart; det skulle 
være noget værdifuldt, og det skulle være 
holdbart. 
 – Jeg tænkte over, hvad er værdifuldt 
og værdifast? Det er en ægte investerings-
guldbarre. Og hvad er mere sejt end en 
godkendt amerikansk faldskærmsline eller 
en Dynema kiteline, som er verdens stær-
keste snor, 15 gange stærkere end stål?! 
spørger Jan.
 
Se det fra oven
Disse to, på hver sin måde, dyrebare mate-
rialer, guldet og livlinen, er forenet i en ny 
eksklusiv og maskulin smykkeserie, der gør 
brug af ægte schweiziske investeringsguld-
barrer, rå kassetter i guld eller sølv til at 
opbevare guldbarrerne i samt faldskærms- 
eller kiteline til at hænge smykket om 
armen eller halsen.
 – For at udtænke denne løsning har det 
været nødvendigt at se tingene lidt fra 
oven, fortæller Jan med et smil og henty-
der til en af sine foretrukne sportsgrene 

nemlig paragliding. Oppe i luften, kun 
båret af den stærke faldskærmsline, ser 
han alting klarere, og her tager idéerne 
deres form. Her opstod den smukke sym-
biose af hans faglige passion for guldet og 
hans begejstring for de stærker liner i sine 
fritidsinteresser, paragliding og kitesurfing.
 Og der var mange facetter ved den nye 
smykkeserie, der skulle tænkes grundigt 
igennem:
 – Det var for eksempel nødvendigt at 
skille salget af investeringsguldbarren og 
smykkerne ad, forklarer han. For en guld-
barre er en momsfri investering, der hele 
tiden ændres i pris på verdensmarkedet. 
Derfor var det nødvendigt med et website, 
hvor der KUN handles guldbarrer og intet 
andet. Sitet hedder investeringsguld.dk, og 
køb og salg af guldbarrerne foregår til 
aktuelle børspriser, der justeres hver andet 
minut.
 – Naturligvis er guldbarrerne fra 
Schweiz, for jeg har selv boet i landet og 
arbejdet som designer og guldsmed der et 
par år. Jeg ved, at kvalitet og præcision er 
kendetegnet for schweizisk guldsmede-
håndværk, så du kan stole på guldbarren.

Hvorfor er guldbarrer den ideelle gave til 
manden?
 – Det er den perfekte gave allerede til 
barnedåben. For hvis guldet fortsætter 
med at stige i pris, så kan det være at den 
lille til sin 18 års fødselsdag vil realisere sin 
guldbarre og måske i stedet købe en lille 
el-bil. I hvert fald vil guldbarren altid kunne 
give en sum penge, nemlig det den er værd 
på salgstidspunktet. 
 – Ud over gave til barnedåben er også 
mærkedage som konfirmation, jubilæum 
eller bryllup oplagte lejligheder til at give 
en guldbarre. Hvis en mand i morgengave 
får en passende størrelse guldbarre, kan 
han måske senere få pengene til en motor-
cykel for den? Der er både smykke og 
værdien af guldbarren, så man slår to fluer 
med et smæk, smiler Jan.

Smykket til manden
En anden opgave bestod i at skabe det helt 
rigtige vedhæng til guldbarren.
 – Udfordringen har været at skabe et 
sejt smykke til at bære guldbarren i, og det 
er lykkedes med nogle fine, rå og maskuli-
ne kassetter, hvori man fikst låser guldbar-

Investering og smykke i ét: 
Jan Jørgensens nye herreserie 
med ægte schweizisk guldbarrer 
i 24 karat i størrelser fra 1 til 20 g. 
Guldbarren holdes af en kassette 
af guld eller sølv og hænger om 
halsen eller sidder på armen 
i sort faldskærmsline eller 
grå Dynema kiteline.

Det er i mere end én 

forstand at den nye 

herrekollektion fra 

designer og guldsmed 

Jan Jørgensen har fået 

en flyvende start. For 

der har været „højt til 

loftet“, da Jan udtænkte, 

hvilke smykker mænd 

kunne ønske at eje.

Jan Jørgensen
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– Mit ønske er at give mænd en glæde 
ved et smukt smykke, som samtidigt har en 
god historie og holdbarhed. Og det er en 
investeringsguldbarre helt perfekt til, siger 
Jan Jørgensen. I en alder af 51 år han er 
sprunget ud som fotomodel for sine egne 
herresmykker. Her er han ifølge ham selv  
i diskret med dødbringende 007-look.
 – For at der er forskellige typer og aldre 
at identificere sig med er også min søn, 
Bjørn på 19 år, model på nogle af billeder-
ne. Han går i sin fars fodspor på adrenalin-
siden med hensyn til wind- og kitesurfing, 
lyder det fra den stolte far.

Jan Jørgensen startede 
med at klatre for 28 år siden, 
da han boede i Schweiz, 
men han blev hurtigt 
fascineret af hanggliding 
i bjergene. 
 – Siden er den sport 
de seneste 15 år blevet 
skiftet ud med paragliding, 
hvor jeg især flyver ved 
Rubjerg Knude nord for 
Løkken. Windsurfing i 
mine unge år er på samme 
måde skiftet ud med 
kitesurfing, så jeg ved hvor 
vigtigt, det er med holdbare 
liner, når man skal have en 
tryg og god oplevelse. 

ren fast, og den kan derfor let og elegant 
tages ud og sælges igen, når eller hvis det 
ønskes, forklarer Jan.
 Du kan købe barrer på 1, 21/2, 5, 10 
eller 20 gram, der alle kan sættes i smykke-
kassetter om halsen eller som armbånd. 
Der kan også sidde flere kassetter med 
guldbarrer ved siden af hinanden. Du kan 
købe  guldbarrer helt op til 1 kg på www.
investeringsguld.dk. Smykkekassetterne 
købes separat på hjemmesiden. 

Armbånd med
tre guldbarrer.
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Investering i guld
Der er ikke moms på investeringsguld, så guldbarrerne i 24 karat er væsent-
lig billigere end tilsvarende guld, købt som færdigt smykke. Men der er intet 
til hinder for, at du bruger dit investeringsguld til at få lavet et smykke hos 
en guldsmed – du betaler så kun for fremstillingen.
 Guldbarrerne kan naturligvis også bruges som investering – med den 
finesse, at mens du venter på at sælge, bruger du guldet som smykke. 
Guldprisernes udvikling gennem de seneste 40 år kan ses på www.investe-
ringsguld.dk ligesom den aktuelle dagspris altid kan følges.

Hvorfor er serien til mænd og ikke til 
kvinder?
 – Jeg har bestemt, at disse smykker 
KUN er til mænd, fordi det er et særligt 
maskulint design. Det er råt, elegant og 
funktionelt. Du kan bade, reparere hus og 
lave havearbejde eller andet med smyk-
kerne på. De tåler det hele, og det synes 
jeg, mænd skal beholde for os selv! Jeg har 
faktisk afvist at sælge guldbarresmykkerne 
til kvinder, for lige det her smykkedesign, 
må vi mænd have for os selv.
 Som kvinde kan du dog godt købe 
guldbarrerne, forsikrer Jan. Kvinderne skal 
ikke føle sig snydt, for guldbarrerne kan 
også give dem nye muligheder for at få 
smukke smykker til attraktive priser: 
 – Vi arbejder på en ny net-løsning, der 
automatiserer køb af guldbarrer og design 
til hende, sådan at hun altid kan købe 
smykker til de helt aktuelle guldpriser. Så 
kommer vi definitivt ud over alle de 
besværligheder med svingende guldpriser, 
som både vi og butikkerne har kæmpet 
med de seneste år. Det vil især gavne kun-
derne og butikkerne på vores tunge dia-
mantsmykker og vielsesringe, som kan ses 
på www.artof.dk.

Ud til jul 2013
Mange butikker har allerede haft besøg af 
Jan og set den gode idé og er i gang med 
salget. Kollektionen blev første gang præ-
senteret på branchens forårsmesse i Vejle i 
år, hvor mange mænd var begejstrede og 
sagde, at her var endelig nogle smykker, 
de havde lyst til at have. En midaldrende 
kvinde udbrød: Hvor sejt, det er lige noget 
for min svigersøn!
 Efterfølgende har der været mange 
reaktioner, langt de fleste meget positive, 
fra både forhandlere og kunder. 
 – Faktisk er det endt med, at jeg også 
er blevet fotomodel for smykkerne, fordi 
mange forhandlere har ment, at det bør 
være mig selv, da jeg jo selv kaster mig ud 
i paragliding og kitesurfing og dermed 
formidler en reel historie til mænd om 
smykkerne og designeren bag, slutter en 
velfornøjet Jan Jørgensen. 

www.artof.dk
investeringsguld.dk

Jan Jørgensen på kitesurfing: – Efter i 25 år kun at have vist min feminine side med smykker til kvinder, 
herunder til dronning Margrethe, „springer jeg nu ud af skabet“ og viser min mere rå side, med en 
smykkekollektion til mænd, som tager udgangspunkt i blandt andet de materialer, som jeg bruger i 
mine adrenalinprægede fritidsaktiviteter.

Armbånd med
fem kassetter i
guld og sølv.


