
Nye butikker  
– optimisme at sporeNye butikker  
– optimisme at spore

Tekst: Nina Hald

P
O

R
TR

Æ
T

16      2021  #1 AuClock



2021  #1 AuClock     17      

Hvad butiksåbninger, -reno-
veringer og forretningsudvi-

delser angår, var afslutningen af 
sidste år og begyndelsen af dette 
travle i Storkøbenhavn og omegn. 
I takt med at 2020 bød på mange 
nye oplevelser, fik forretningsdri-
vende også nye indsigter og ideer 
til at drive butik på. AuClock har 
kigget nærmere på nogle af de 
forskellige bud. 

Eksklusive åbningstider
År 2020 var året, hvor smykke-
forretninger og guldsmede skulle 
finde nye måder at nå deres 
klientel på – og det er blandt 
andet blevet ved at levere nye 
services. De meget begrænsede 
åbningstider fik forretningsejere 
til at tænke kreativt, og til at 
vende ulemper til fordele. 

Ved eksklusive åbningstider 
efter aftale kan en guldsmed 
nemlig garantere sin kunde udelt 
opmærksom, tid og privatliv. Og 
det har vist sig tillokkende både 
for klientel og forretningsejerne.

Efter næsten tyve år på Aksel 
Møllers Plads 1 på Frederiksberg 
i København valgte guldsmed 
Mette Rosgaard, Rosgaard Collec-
tion, at rykke teltpælene op og 
flytte sin butik til Gentofte.

 ”COVID-19 var noget af en 
øjenåbner på mange måder. I 
løbet af foråret 2020 lukkede jeg 
naturligvis også min butik helt 
ned, men alligevel blev der ved 
med at komme bestillinger på 
opgaver fra kunder. Det gjorde, 
at jeg fik taget mod til mig. Jeg 
havde i længere tid ønsket at være 
mindre afhængig af åbningstider, 
og lige pludselig kunne jeg se, at jeg 
faktisk også kunne tillade mig at 
holde mindre åbent, for opgaverne 
kom alligevel”, fortæller Mette 
Rosgaard. Ved et tilfælde blev hun 
gjort opmærksom på nogle lokaler 
i Gentoftegade, som opfyldte alle 
hendes ønsker, og så slog hun også 
til. Mette Rosgaard overtog de nye 
lokaler i løbet af sommeren, og 
så begyndte en større renovering 
ellers. ”Jeg havde forberedt mig 

på at skulle køre begge butikker 
fra efteråret og ind i det nye år, 
men pludselig var min Frederiks-
berg-butik afstået, og så kunne 
jeg rykke ud i midten af oktober”, 
siger Mette Rosgaard. Selvom hun 
ikke fik sin nye butik helt færdig 
med det samme, valgte hun at 
køre videre med de åbningstider 
hun havde indført under påsken 
2020, nemlig onsdag og torsdag 
fra kl. 14 – 17.30. 

Rosgaard Collection nye butik i Gentofte
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Camilla Brockenhuus-Schack, 
Brockenhuus-Schack Jewellery, 
har åbnet et gennemført eksklu-
sivt showroom i Charlottenlund, 
som udelukkende er åbent efter 
aftale. Når man booker en aftale, 
får man oplyst adressen på 
det. ”På den måde kan jeg også 
garantere, at tiden er kundens”, 
fortæller hun, og det er helt i 
COVID-19s ånd. Kunden ved, at 
han/hun har guldsmedens udelte 
opmærksomhed og tid i det givne 
tidsrum, og at man ikke risikerer 
at møde andre, så der heller ikke 
er nogen afbrydelser. ”Med en 
stil, der er blevet beskrevet som 
eventyrlig og romantisk med en rå 
kontrast og en sans for detaljen, 
er jeg glad for at have tiden og 
privatliv til at kunne tilpasse mine 
smykker til de individuelle kunder”, 
siger hun. 

Guldsmeden Anne Louise Pors 
Hatholt, Pors Hatholt, udlært 
svend fra Rosgaard Collection, 
åbnede i begyndelsen af 
december sin første butik i 

Josephine forlovelsesring, Pors Hatholt

Vedhæng, 
Brockenhuus-Schack Jewellery
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Hornbæk, og hun føler sig allerede taget vel 
imod i lokalmiljøet og oplandet. Planen er 
ambitiøs og åbningstiderne eksklusive: Pors 
Hatholt holder nemlig udelukkende åbent fra 
torsdag til søndag. 

Den 90 m2 store butik og værksted er adskilt af 
en speciallavet New Yorker-glasvæg, så kunder 
kan følge med, når der arbejdes. Pors Hatholt 
kommer primært til at sælge eget design, men 
også enkelte eksklusive mærker, herunder Per 
Borup Design-modeller. ”Jeg glæder mig til at 
introducere Hornbæk til min stil og min smag. 
Det er guld, diamanter, perler og lækkert hele 
vejen. Smykkerne har kant, for at det hele ikke 
skal blive for klassisk og pænt, og så glæder jeg 
mig til at få lov til at lave specialbestillinger for 
mine kunder”, siger Anne Louise Pors Hatholt. 

2020 var så sandelig også et anderledes år for indretningsfirmaerne, 
men heldigvis var den generelle erfaring, at der var opgaver nok. Ejer og 
direktør Morten Juel, MJ2, var begejstret for at kunne melde, at regn-
skabsåret blev afsluttet i september med nogenlunde samme resultat 
som det forrige år, og det helt uden brug af hjælpepakker. 

Mindre opgaver blandede sig med større – fordelt med ca. 60 procent 
til enkelte butikker og 40 procent til leverandørerne – så for MJ2s 
vedkommende blev det både til komplette butikker, shop-in-shop 
inventarløsninger og leverancer af enkelte montrer.

Indretning og inventar

Pors Hatholt ringe, vedhæng og ørestikker

Pors Hatholt interiør

Mads Z interiør
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 ”Vi har været meget bevidste om, 
at butikkerne har været Corona- 
udfordret. Året var præget af 
en usikkerhedsfølelse, så vi har 
prøvet at hjælpe vores kunder, 
uden at det kom til at koste det 
store i forhold til det, de fik og 
får”, indleder Morten Juel. 

Der, hvor 2020 også skilte sig 
ud, var butiksejernes øgede 
bevidsthed om, at de er nødt til at 
gøre noget ved deres inventar og 
deres butikker, for at ’være med’. 

”Der skal noget til for at 
trække kunderne i butik-
kerne, i stedet for at de 
bare handler på nettet”, 

siger Morten Juel. Det behøver 
bestemt ikke være det store, der 
skal til – mindre ting kan også 
gøre en forskel, og for personalet 
og butiksindehaverne giver det 
ny, god energi. Blandt de opgaver, 
som MJ2 har udført i år, er et nyt 
domicil for Helgstrand Denmark, 
ny butik for Guldfuglen i Helsingør, 
Ragnar i Odense og for David 

Andersen Norge, nyt inventar 
til Leif Jørgensen i Køge, nyt 
shop-in-shop inventar til Mads Z, 
Jaguar/Festina og Guldsmed Dirks 
og endelig nyt urmagerværksted 
til Knud Pedersen. ”Vi ser lyst på 
fremtiden, og vi har også gjort 
en mindre investering i form af 
endnu en ny CNC-maskine, så vi 
kan opretholde samme positive 

MJ2, nyt domicil for Helgstrand Denmark

MJ2, butiksindretning hos David Andersen Norge
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udvikling, som kommer vores 
kunder til gode i form af høj 
kvalitet til den helt rigtige pris. 
For vi leverer ikke kun inventar. Vi 
leverer rådgivning – og skal man 
blot bruge et råd, er man også 
altid velkommen hos os”, afslutter 
Morten Juel. 

Jacob Larsen har lagt sit sjette 
”guldæg” i reden med Guldfuglen 
på Stengade i Helsingør. ”Før lå 
der en lingeributik, så vi begyndte 
fra nul. Jeg fik MJ2 anbefalet, 
og jeg gav Morten Juel frit spil 
til at komme med forslag. Han 
fik en plantegning – vi mødtes i 
lokalet, og jeg fik udpeget hvilke 
tre brands, der skulle være plads 
til – men så var der ellers fri 
leg derfra. Og det har fungeret 
perfekt”, fortæller Jacob Larsen. 

Hvor butikker før blev indrettet 
med sammenhængende montrer, 
har Jacob Larsen valgt modulløs-
ningen. ”Det gav en skarpere pris, 
modulerne er flytbare, og vi har 
endda et par skabe i reserve, så vi 
er dækket fuldt ind”, siger han. 

At åbne en butik i år 2020 er jo  
nok det rene galimatias, som 

Jacob Larsen også selv siger med 
et stort grin. 

”Det lader sig kun gøre, 
fordi jeg har verdens 
bedste personale.”

Guldfuglen i Helsingør

MJ2, butiksindretning hos David Andersen Norge
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”Vi har været en masse igennem i 
året, og jeg lovede dem, at jeg ville 
have arbejde til dem alle, når vi 
var igennem på den ’anden side’ af 
Coronakrisen. Løsningen viste sig i 
at etablere en ny butik i Helsingør, 
som åbnede den 1. oktober 2020. 
”Vi så et hul i markedet i Helsingør, 
og så gælder det hele jo i bund og 
grund om at sælge noget, som 
man kan tjene penge på”, afslutter 
han. 

Dansk produktion er i det hele 
taget populært, fordi man 
er sin producent geografisk 
nærmere. Kim Nielsen, Lindholts 
Fourniturehandel, oplevede god 
fremgang i salget af ergonomiske 
kvalitets-arbejdsstole fra Egholm. 
”De laver stolene selv, med 
formstøbte sæder for god 
siddekomfort, og som hjælper 
folk med at sidde korrekt. Ønsker 
vores kunder ryglæn, er de ekstra 
polstrede med indbyggede 
rygstøtter. Stolene fås også med 
flexsæde, som giver et bevægeligt 
sæde, der dermed skåner ryggen, 
og som sørger for, at man får en 
aktiv siddestilling”, fortæller Kim 
Nielsen med stor begejstring. 
Stolene produceres på bestilling, 

for at sikre kunderne, at de får 
stole, der er tilpasset dem med 
mulighed for specifikke højder, 
farver, stel, hjul med mere, og så 
leveres stolene både i ægte læder, 
stof og kunstlæder i mange lækre 
farver med en leveringstid på 
under en uge. 

MJ2, ny butik og indretning til Guldfuglen i Helsingør
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Da guldsmed Kim Colding i 1977 gik i lære 
hos Bernard Hertz på St. Kongensgade 23 i 
København K, var det med øjne så store som 
tekopper. Så da muligheden for at realisere en 
gammel drøm bød sig i anden halvdel af 2020, 
slog han også til med det samme. Et lejemål 
på en forretning på St. Kongensgade 32 lige 
over for lokalerne, som havde været hans 
gamle læreplads, var blevet ledigt, og Kim 
Colding tøvede ikke et øjeblik.

”Den 1. november sidste år åbnede jeg mit 
eget værksted med butik på St. Kongensgade, 
og det er mildest talt et spændende nabolag 
og klientel.”

”Med forretningens placering 
mellem de to store metro- 
stationer Marmorkirken og  
Kgs. Nytorv ligger vi blandt  

landets bedste spisesteder, de 
største internationale brands 

som Chanel og danske juvelerer”,

siger Kim Colding glædestrålende. Til at begynde med 
forventede Kim Colding at se sine etablerede kunder 
fra Ballerup i forretningen – og de mødte da også op. 
”Men inden for den første måned fik vi så også mange 
nye københavnske kunder, så vi har i løbet af ingen tid 
fordoblet vores klientel”, fortæller Kim Colding. Alle fra 
politikere til skuespillere og musikere går op og ned af 
St. Kongensgade dagligt, og det er en ”spændende butik, 
jeg har overtaget, så jeg føler mig i den grad inspireret 
til nye kreationer”, afslutter Kim Colding, der stadig 
fungerer som design- og reparationsværksted for 
adskillige guldsmede rundt om i landet. 

Indenfor hos...

Kim på 
Kongensgade

Kim Colding og hans svend Louise B. Larsen
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I begyndelsen af december 2020 
åbnede Minna Lund, Milas, sin 
herresalon – dør om dør med sin 
egen butik. Hun fik nøglerne til det 
nye lejemål den 23. september, og 
siden fulgte en istandsættelses-
proces som venner af huset både 
fik lov til at overvære og til dels 
deltage i. 

“Det er en stor beslut-
ning at springe ud med 

endnu en guldbutik.”

”Det er mange penge, tid, husleje, 
Corona, jo der har været grunde 
nok til at lade være. Men det her 
har været en gammel drøm, og nu 
er den pludselig virkelig”, fortalte 

Indenfor hos...

Milas herresalon i 
Kompagnistræde 
– M by Milas

hun begejstret ved åbningen. 
Butikken kommer til at føre 
smykker til mænd og til drenge, 
til farverige fyre, til følsomme 
typer – smykker til de rå, smarte 
og sjove. 
Kort sagt: Smykker til mænd. Og 
som guldsmeden selv har formu-
leret det med et lille ordspil på 
venstre og højre på engelsk: ”Men 
to the left – because women are 
always right”. Herresmykkerne 
kan nu shoppes til venstre, mens 
den oprindelige Milas-butik stadig 
ligger til højre. 

Fotograf M
artin Kaufm

ann
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”Jeg elsker selv at gå i butikker, 
fordi det altid er så inspirerende 
at opleve, hvordan brands formår 
at udleve deres identitet. Så det 
var da også en helt fantastisk 
opgave at skulle i gang med det 
projekt for mit eget brand. Jeg 
er til hurtige beslutninger og 
hurtig eksekvering, så fra vi fandt 

butikken til den åbnede, gik der 
ca. tre uger. Vores super seje 
team arbejdede både nat og dag, 
men vores ambitiøse deadline 
om at åbne den 11/11 kl. 11 blev 

Sif Jakobs

overholdt – og jeg er blevet så 
utrolig glad og stolt af resultatet”, 
fortæller Sif Jakobs om sin første 
forretning, der er på ca. 100 m2. 
Med højt til loftet, store flotte 
vinduer og mange andre smukke 
nabobutikker er Sif Jakobs da også 
åbnet i et område, som undergår 
en spændende forandring”. 

”Forretningen her er et 
’næste skridt’ i ekspan-

sionen af Sif Jakobs 
Jewellery, og lige nu kan 
jeg sagtens forestille mig 
at åbne en ny forretning 

op i et nyt marked.”

Indenfor hos...

Flagskibsbutikker er eksklusive, idet de fungerer 
som udtryk for et brands univers og identitet, og 
så er de i sagens natur bragende flotte. De største 
butikker tjener også langt flere formål end blot salg. 
Det er her, samarbejdspartnere kan få den fulde 
oplevelse af et smykkemærkes stil. 

I København er Ny Østergade ved at udvikle sig 
til hovedstadens smykkegade nummer et. Det 
er i hvert fald her, flest flagskibsbutikker ligger. 
I begyndelsen af gaden ligger de hæderkronede 
Hvelplund og Klarlund, og så følger Ole Lynggaard 
Copenhagen, Shamballa Jewels, Dulong Fine 
Jewelry og Sif Jakobs Jewellery. De to sidstnævnte 
er også gadens ”nyeste”. 
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Selvom de fysiske butikker får stadig mere konkurrence 
fra nethandel, valgte Dulong Fine Jewelry også at gå mod 
strømmen ved at åbne ny flagskibsbutik. 

”Kunderne vil gerne have den unikke 
oplevelse, det er at få kyndig vejledning

i butikkerne både i forhold til materialevalg, 
design, farver og pasform.”

”Det er jo netop først, når man får et 
smykke i hænderne, at man for alvor 
mærker kvaliteten af det smukke håndværk 
og design”, siger Marianne Dulong. 

I firmaets nye forretning i Ny Østergade 10 
i København vil der blive afholdt events og 
små kunstudstillinger, så besøgende kan 
opleve Dulongs smykker i en varm hyggelig 
atmosfære. Butikken åbnede den 12. 
november sidste år, og arkitekterne Norm 
Architects Copenhagen har stået bag 
indretningen. ”Med inspiration fra atelierer 
fra det forrige århundredes store moder-
nistiske kunstnere som Picasso, og Matisse 
– hvor hjemlighed, udstilling af værker og 
kunstnerisk produktion fik lov til at smelte 
sammen i en varm og kreativ atmosfære 
– har vi skabt en imødekommende Dulong 
butik,” forklarer arkitekt og partner Jonas 
Bjerre-Poulsen. 

Butikkens gyldne trægulve, elfenbens-
farvede vægge og karamelfarvet ruskind 
kontrasteres af mørke raffinerede detaljer i 
bruneret messing, glas og specialdesignede 
møbler i valnøddetræ. 

Dulong Fine Jewelry
Indenfor hos...


