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STRANDFUND

Fulgte du med i den 

nye sæson af Borgen, 

bemærkede du måske 

et særligt smykke om  

halsen på karakteren  

Emmy Rasmussen,  

spillet af Nivi Pedersen? 

Det var en medaljon 

fra Strandfund-serien, 

skabt af Karen Fly.

N
ivi Pedersens medaljon stammer 
fra Karen Flys Strandfund-serie, 
der ud over flere variationer af 
me daljoner også tæller skulpturel-
le ringe og unikke brocher. Og det 
var Nivi selv, der valgte Strandfund-
medaljonen til sin karakter som 

Em  my Rasmussen.
 – Jeg er mega taknemmelig over, at 
Nivi pegede i min retning, da stylist Tanja 

Eleonora Spang spurgte hende, hvilke 
smykker hendes karakter skulle bære, 
fortæller Karen.

Fornemmelsen af strand
Strandfund har fået sit navn efter 
dén fornemmelse af sand mellem 
tæerne, sol i ansigtet, mågeskrig og 
alle de dejlige ting, man samler op 
og putter i lommen, mens man går 
tur langs kysten.
   – Med Strandfund serien hygger 

jeg mig med at sample skallerne til 
nye former, fortæller Karen. Jeg skæ-

rer dem op og sætter dem sammen på 
forskellig vis til unika brocher, medaljoner 
og skulpturelle ringe. Og hele tiden min-
der de nye former om noget, man ken-
der, ligesom når man har et ord på tun-
gen, men det akkurat undslipper én... >

Karen Fly

JEG SER 
SMYKKER 
SOM SMÅ 
VÆRKER MED 
EGET VÆSEN.
Karen Fly

RING
2 skaller
18 kt guld

Sønderstrand på Rømø. Foto Christian Schmidt
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– Jeg ser smykker som små værker med 
eget væ  sen. Min designproces foregår 
hele tiden, og smykkets grundidé udfol-
der sig gennem det daglige arbejde i 
materialerne. Når en idé går fra at være 

på vej til at falde på plads, er det som om, 
alting omkring mig springer i blomst, og 
en særlig indre logik bliver opfyldt. 

karenfly.dk

KAREN FLY
Karen Fly tog afgang fra Institut for Ædelmetal i 2006, og har gennem tiden modtaget flere priser og anerkendelser. I 2009 
dykkede hun ned i sit grønlandske ophav og kom op med udstillingen Fund, som blev vist på både Trapholt, Design museum 
Danmark og i Katuaq i Nuuk. – Siden er Grønland blevet en del af min egen og mine smykkers historie, med næsten årlige 
besøg hos familien langt mod nord, fortæller Karen. Hun fremstiller alle smykker selv på sit værksted, som hun driver sammen 
med kollegaen Lene Hald på Gothersgade i hjertet af København. Her kan du både finde gaven til dig selv, ringen når du skal 
fri til din hjertenskær, og smykket med den særlige betydning.

BROCHE
925 sølv, 18 kt guld, 
koral og ferskvandsperle

MEDALJON
Oxyderet 925 sølv
På halskæde
Nivi Pedersen  
bar medaljonen  
i guld i 3. sæson
af Borgen.

RING
3 skaller
Oxyderet 925 sølv

http://karenfly.dk

