
Kvalitetssmykker fra Katja Jaeger taler for sig selv 
 
Hun er kunstner og smykkedesigner og som udgangspunkt for sin 
kommende kollektion, bearbejder hun bogstaveligt talt mændene fra 
sin fortid. Den unge guldsmed laver smykker til kvalitetsbevidste 
kvinder og med stærke personlige historier smedet ind i metallet.     
 
Katja Jaeger har lavet sine egne smykkekollektioner siden 2012. Hver enkelt er 
inspireret af historier fra hendes eget liv og situationer, som hun »bare ikke kan 
lade være med at kommentere på«. Og netop på grund af sine blændende evner 
til at udtrykke sig i metal har hun allerede vagt opsigt hos bla. Magasiner som 
Costume og Eurowoman samt på udstillinger i København, Oslo og Sankt 
Petersborg. 
 
Originale tvist 
Katja Jaeger laver smykker til den moderne og kvalitetsbevidste kvinde. 
Smykkerne er håndlavede efter klassiske danske håndværkstraditioner, og der 
leges gerne med skiftende matte og blanke flader samt lys og skygge. Linjen er 
for det meste enkel, stilren og harmonisk, mens der også findes dristige brud 
blandt smykkerne i Jaegers kollektioner.    
 
»Jeg vender gerne bunden i vejret på mine designs for at udfordre mig selv. For 
eksempel er mine Skyline-ringe skabt ud fra et ønske om at bryde med min 
trang til harmoni og enkelthed,« fortæller hun om en af sine kernekollektioner, 
der består af originale ringe i sølv formgivet efter inspiration fra New Yorks 
»disharmoniske overflade«.    
 
Kvinder med lyster  
De fleste af Katja Jaegers smykker udspringer af hendes projekter som 
kunstner. Netop nu arbejder hun på sin kommende udstilling, der skal være  en 
hyldest til den kvindelige seksualitet.   
 
 
Gennem hænderne  
Det unikke ved Katja Jaegers smykker er deres referencer til en større historie. 
Tidligere har hun for eksempel beskæftiget sig med etiske dilemmaer og 
samfundskritik og nu er turen altså kommet til sex. 
 
»Jeg har altid haft holdninger til samfundet, men jeg er dårlig til at formulere 
mig sprogligt. Omvendt er jeg dygtig med mine hænder, og mine smykker er 
min måde at kommentere på samfundet på.«   
 
I sommeren 2013 var Katja Jaeger et af ansigterne på udstillingen Our Time i 
København. Hendes centrale bidrag var et håndsmykke af tynde flader af sølv, 
der lægger sig henover fingrene som små skjold. Inspirationen førte til 



kollektionen Hands On, der består af ni smykker med minimalistiske snit tilsat 
et modigt indslag af kæder og gotik.  
 
Navnet på kollektionen peger netop tilbage på guldsmedens udgangspunkt: At 
lade sine hænder og alt det skønne, som de kan skabe, tale for sig.    
 
Se alle smykkekollektionerne på www.katjajaeger.com  
Se billederne og læs om udstillingerne www.katjajaeger.com/pages/exhibitions 
 
Kontakt: 
 
Katja Jaeger 
Guldsmed og smykkeformgiver  
Tlf. 21 81 82 93 
Mail: hello@katjajaeger.com  
Web: www.katjajaeger.com  
 
Forhandlere: 
 
Web: www.katjajaeger.com 
Band of Jules: www.bandofjules.com  
Moodings: http://www.moodings.com  
 
Anni Jensen Guld og Sølv 
Guldsmed og Juveler 
Amagerbrogade 45, 2300 København S 


