Hofjuvelerens julebestik og julemiddag

I juletiden dækker mange familier op med hofjuveler Michelsens forgyldte dessertbestik med
farvestrålende, emaljerede skafter. Oftest er hver kuvert forskellig, fordi bestikket er indkøbt jul
efter jul, efterhånden som det blev lanceret – hvert år skabt af en ny kunstner.
Vi indleder vennernes årlige julemiddag med et causeri om hofjuveler Michelsens 100 sæt
julebestik fremstillet fra 1910 til 2009. Michael von Essen og Lone Rahbek vil guide os gennem
denne julekunst i guld, sølv og emalje. Vi skal høre om hofjuveleren, samlermani og dessertbestik
og se, hvordan de enkelte års julebestik ikke bare har et designudtryk, der er barn af sin egen tid,
men umiskendeligt bærer præg af den individuelle kunstner, der har formgivet det.
Julebestikket er skabt af kunstnere som Harald Slott-Møller, Kay Bojesen, Anton Rosen, Arne
Ungermann, Paul René Gauguin, Jais Nielsen, Arno Malinowski, Henry Heerup, Mogens Zieler, Else
Alfelt, Carl-Henning Pedersen, HM dronning Margrethe, Per Arnoldi, Egill Jacobsen, Mogens
Andersen, Pia Schutzmann, Bjørn Nørgaard og Maja Lisa Engelhardt – for at nævne nogle få.
Michael von Essen blev knyttet til hofjuveler Michelsen som eksportchef i 1972 og fortsatte efter
virksomhedens sammenlægning med Georg Jensen og siden deres fusionering i Royal Copenhagen
bl.a. som butikschef på Østergade, leder af Georg Jensen Museum og Royal Copenhagen Antiques.
Lone Rahbek er europæisk etnolog og har bl.a. beskæftiget sig med borddækningens
kulturhistorie, som hun har udgivet en række bøger om.
Efter foredraget går vi ned i museets café, hvor der serveres julemiddag. Vi spiser med caféens
bestik og ikke med medbragt, privat julebestik som annonceret i 2020 og 2021, hvor vi måtte
aflyse julearrangementet pga. corona. Vi håber at kunne fremvise en samling lånt julebestik og vil
undgå risiko for sammenblanding med andres bestik.
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