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– I Berlin finnes et vell av spesialister, alt 
fra gullsmeder og gravører til stempel- og verktøyma-
kere, det gjør produksjonen mye enklere.

I store og lyse lokaler i den populære bydelen Neukölln 
holder smykkedesigneren Ida Mari Molander (31) til.

Idamari har hun enkelt og greit kalt smykkemerket 
sitt, som nå selges i butikker fra Oslo til Tokyo. Tyske 
Vogue har blogget entusiastisk om smykkene, gjen-
nombruddet kom ifjor vår da hun stilte ut på mote-
uken i Paris. Men det er Berlin som er basen, her kan 
hun jobbe mot det europeiske markedet uten kostna-
dene andre vestlige storbyer innebærer. Molander ny-
ter også godt av tyskernes sterke håndverkstradisjon.
– Det jeg ikke får ordnet i Berlin, får jeg gjort i 
Pforzheim i Sør-Tyskland. Byen kalles for «gullbyen», 
og er et av Europas viktigste sentrum for smykke- og 
klokkeproduksjon.

DET LOVENDE LAND. Ringene, armbåndene og kje-
dene er i sølv eller gull, stilrene og geometriske med et 
distinkt skandinavisk preg, noe de norrøne navnene, 

som Vefr og Efni, gjenspeiler. Molander flyttet til Ber-
lin i 2012, med lite annet enn sitt verktøy i bagasjen.

– Jeg bodde i Australia før jeg kom hit og hadde gått 
på flere smykkelagingskurs. Å satse fulltid på det var 
umulig der, akkurat som i Norge ville det blitt for 
dyrt.

I den tyske hovedstaden så ting mer lovende ut.
– Berlin er litt som et Peter Pan-land. Byen funge-

rer som en magnet på kreative, folk kommer hit for å 
prøve lykken og leve ut drømmene sine. I en oppstart-
fase kan man få til svært mye med lite.

KULTURSJOKK. Selv satset hun alt, og ble i starten 
overveldet av papirarbeidet og alt som måtte på plass.

– Smykkeinteressen ble vekket da jeg studerte pro-
duktdesign ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. 
Jeg visste derfor mye om det håndverksmessige, men 
lite om forretningsdelen av det å starte et eget merke.

Heldigvis for Molander hadde ett år på videregå-
ende i Oldenburg gjort henne flytende i tysk, for uten 
tyskkunnskaper hadde samarbeidet med de mange 

lokale partnerne blitt vanskelig, særlig eldre tyskere 
er alt annet enn gode i engelsk. Uproblematisk var li-
kevel ikke flyttingen til de teutoniske myrene Berlin 
er bygd på.

– Jeg var vant til de vennlige holdningene folk hadde 
i Australia, og opplevde nesten et kultursjokk da jeg 
kom hit. Etter et møte på skattekontoret strakte jeg 
for eksempel ut hånden for å hilse, men da ristet bare 
saksbehandleren vilt på hodet og sa at sånt gjør vi 
ikke her.

TING TAR TID. Alt ved Molanders smykker gjøres for 
hånd, selv anslår hun at hun bruker noen timer på hvert 
smykke. Arbeidsdagene strekker seg gjerne til 12–14 ti-
mer, helgefri er heller ikke noe hun smykker seg med.

– Alt jeg tjener går videre inn i produksjonen, til å 
kjøpe sølv, og også veldig viktig: til profesjonelle fo-
toshoots, kataloger og så videre. I starten gjorde jeg alt 
dette selv også, men er det noe det er verd å bruke pen-
ger på, så er det den visuelle presentasjonen. Særlig når 
man driver med noe så estetisk som smykkedesign.

IDA MARI MOLANDER
Smykkedesigner, fra Harstad.
Startet opp sitt eget merke, Idamari, 
i 2012. Alle smykkene håndlages i Berlin. 
aktuell med sin andre smykkekollek-
sjon, for  våren og sommeren 2015, den 
heter Heima.
Nett idamari.com

gründerbyen

➊ GODT HÅNDLAG. Ida Mari Molander lager alle smykkene 
sine for hånd i atelieret sitt. ➋ HAMMER OG FIL. Noen av

 Molanders mange verktøy. ➌ SKJØNN FORENING. Smykker 
fra kolleksjonene Or og Heima.
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