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Att löda kräver stor
hantverksskicklighet.
Här är ett örhängde
under tillverkning.

Linda Fallenius arbetar i familjens garage, det har hänt att grannar kommit förbi och trott att hon meckat med bilar.

Med glödande intresse
Medan andra barn storögt tittade
in genom leksakbutikens fönster drogs Linda
Fallenius till smyckebutikens glittrande
juveler.
I dag designar hon sina egna smycken och
har nyligen uppmärksammats internationellt.

VÄRMDÖ

Ett dovt bankande, följt av
ljudet av en svets, hörs från
det lilla garaget. Längst in,
bland cyklar och bildäck, arbetar
Linda
Fallenius,
smyckedesigner på Värmdö.
– Det började med att jag
satt i ett hörn. Du vet hur det
är, det här är killdomäner,
säger hon.
Allteftersom utvidgades
hennes lilla smyckehörna till

en litet större del av snickarbänken. Idag designar och
tillverkar Linda Fallenius alla sina modeller för hand i
den lilla verkstan.
– Jag går nog på känn. Jag
tycker om enkla modeller,
och vill skapa nya modeller
och former. Det bara ploppar
upp nya idéer hela tiden, säger Linda.
Hon sågar, borrar och lö-

der ringar, halsband, armband och örhängen, inspirationen bara kommer. Tillverkningen sker hos guldsmeder i Köping och Sävsjö.
Idén får ta form efter hand

– Man börjar oftast med något som man kanske tror blir
ett halsband, och så blir det
något helt annat. Jag tycker
det är roligt att hitta nya lösningar. Det kan vara en ring i
ett örhänge som sitter löst,
men ändå sitter kvar. Det
svåra är att löda och när man
ska sätta ihop olika delar, säger Linda.
Hennes intresse för smycken började tidigt. Första

smycket hon minns att hon
fick var en hästberlock. Och
medan andra ”telefonkluddar” så tecknar hon smycken.
– Jag har alltid varit
smycketjej, ända sedan jag
var liten. När alla andra barn
tittade på leksaker i leksaksbutiken, ville jag bara titta på
smycken. Det var så fint med
allt glitter.
Som ung arbetade hon extra hos flera stora och kända
juvelerare. Men sedan gick
hon vidare till rese- och flygbolagsbranschen, där hon arbetat med försäljning och
marknadsföring. Numer arbetar hon som affärsutvecklare på ett stort företag när

hon inte tillverkar smycken.
– Jag såg från början nog inte
framför mig att jag kunde göra egna smycken, säger hon.
”Trodde inte jag var klok”

Men för tre år sedan bestämde
hon sig för att gå en kvällskurs
i silversmide på Värmdö.
– Det första smycket jag
gjorde var en stor ring med
ett hjärta, läraren trodde inte jag var klok när han fick se
min skiss, säger Linda som
insåg att det inte var helt lätt
att få ut smyckena på marknaden.
Efter att hon åkt till Milano
och gått en kortare utbildning i juveldesign började

det hända saker. För ett år sedan bestämde hon sig för att
skaffa ett varumärke. Och
hösten 2012 lanserade hon
sin första kollektion av juveler i silver och en exklusivare
serie i guld med diamanter,
Luxury Line, på den hårdbevakade smyckemässan i Älvsjö, där många kända smyckekedjor är representerade.
Storleken har betydelse

– Jag tycker om större
smycken med tyngd och en
exklusiv känsla, säger hon.
I juni valdes hon ut som en
kommande designtalang till
den stora mässan Copenhagen Jewellery & Watch
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Värmdö lockar allt fler guldsmeder
och smyckestillverkare
Juvels Ateljé, handtillverkar
smycken och juveler i ädla
metaller. Nyöppnad butik i
Gustavsberg. www.skargardsjuveler.se
Lizhel Juveler, butik i Mölnvik, säljer smycken i guld,
silver och platina.
www.lizhel-juveler.se
Guldsmed Sofia Bergkvist,
Värmdö. Guldsmed, smycketillverkning. Butik i Stockholm. www.avilaosofia.se
Kajsa Öberg-Avila, Värmdö,
guldsmed utbildad på
Konstfack. www.iusedtohaveanamulet.com
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Leif Ståler, Värmdö, tillverkning av smycken, guld- och
silversmedsvaror. Butik i
Stockholm.
Eva Ekenberger, smycketillverkning, silversmide.
www.ekenberger.se
Linda Fallenius design,
smycketillverkning. www.lfdesign.se
Wermdö Juvelagenturer,
Värmdö. Agentur och guldsmed.
Diamant Nu Sverige, Värmdö. Handel med diamanter
och guldsmedsvaror.

show. Brand New kallas den
grupp av nya designertalanger som väljs ut och får
delta. Uttagningen sker från
hela Europa.
– Det handlar mycket om
att hitta nya designers. I Sverige är branschen ganska liten. Men butikerna tycker
det är jättespännande att få
nya varumärken att arbeta

Boka din tid på www.stylisterna.com
eller 070-255 95 93
Jessika och Maria

Ringvägen 8, 134 60 Ingarö • Tel 070-255 95 93

Vill du äta g
ott
och samtidig
t
ner i vikt?

Dödskalle-manschettknappar, ett säkert kort för grabbarna.
Linda Fallenius har även en manlig smyckekollektion.

för smycken
”En granne som
sett mig i garaget
kom förbi och sa:
Tänk vad roligt att
du är så intresserad av bilar”

16/9 ÖPPNAR
STYLISTERNA
PÅ INGARÖ

med. Jag tycker det vore roligt om man kunde få till
andra designsamarbeten, exempelvis med Gustavsbergsfabrikerna.
I dag går all ledig tid åt till
smyckena. Hittills har Linda
Fallenius tagit fram ett 60-tal
modeller, för män och kvinnor. Hon har också lyckats få
vännen, och gamla hockeylegenden, Hardy Nilsson
som manlig modell och operasopranen Erika Sunnegårdh, som kvinnlig modell.
Vill bort från stereotyper

– Jag vill komma utanför stereotypen med alla snygga
modeller som springer

omkring. Och det är kul att
kunna ha personer som haft
andra karriärer och arbetat
hårt för det de gör som modell.
När NVP besöker Linda
förbereder hon sig för den
stora smyckemässan i Älvsjö
och packar belysning, skyltar
och montrar.
– En granne som sett mig
mycket i garaget kom förbi
och sa; ”tänk vad roligt att du
är så intresserad av bilar”.
Han blev lite förvånad när
jag berättade vad jag gör, säger Linda och ler.
CHARLOTTA WESTLING
charlotta.westling@nvp.se

Vi söker dig som vill delta i en testgrupp till ett nytt,
enkelt och effektivt viktminskningsprogram med
färdiglagad mat. Vi söker 20 personer med målet att
tillsammans gå ner 100 kg i vikt.
Testgruppen är helt kostnadsfri. Det enda
du betalar för är maten du äter.
Skriv eller ring oss och motivera kortfattat
varför just du vill ingå i testgruppen.
Vi vill ha ditt svar före 13/9.
Start tisdag 17/9.

Maila: cwirf@bodyjoy.se
Body Joy, Fenix väg 10,
Värmdö

Ring nu!

0080--509090010300

