
	
	

Ebba Brahe är ett smyckesföretag som grundades av Charlotte Ramel år 2013. I dag säljs Ebba Brahe hos tre 
återförsäljare i Stockholm: NK Access, Grand Hotel, Skindeep, Skindeepstore och Ett Hem samt hos en 
återförsäljare på St Barths: Eden Rock Hotel. För mer information, besök gärna: www.ebbabrahe.com  
Instagram: www.instagram.com/ebbabrahejewellery/    
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Ebba Brahe Jewellery storsatsar  
 
Ebba Brahe Jewellery har de senaste månaderna slagit på den stora trumman. Inte nog med att 
varumärket snart lanserar en ny kollektion, släpper ett armband i samarbete med Childhood 
samt blir det första svenska smyckesmärket i historien på The Ritz i Paris. Från och med i dag 
kommer dessutom Ebba Brahe Jewellery finnas tillgängligt på NK Access i Stockholm.  
 
Det exklusiva smyckesmärket Ebba Brahe Jewellery grundades år 2013 i Sverige av Charlotte Ramel. 
Ebba Brahe, som var en tidig släkting till Charlotte, var en stark och slipad kvinna som levde på 1600-
talet. Hon var även Gustaf II Adolfs stora kärlek och som bevis på sina känslor skänkte 
kungen Ebba en uppsättning äkta pärlor. Berättelsen om Ebba Brahe i kombination med Charlottes 
stora intresse för historia och långa erfarenhet inom smyckesbranschen blev grundstenarna för Ebba 
Brahe Jewellery.  
 
Nu storsatsar varumärket och expanderar, både internationellt och inom de blågula gränserna. Från 
och med den 29 november kommer Ebba Brahe Jewellery finnas tillgängligt på NK Access i 
Stockholm. 
 
– Vi letar ständigt efter nya spännande designers som kan stärka vårt sortiment ytterligare. Ebba Brahe 
Jewellery passar mycket väl in i vår mix av såväl starka internationella varumärken som klassisk 
svensk design, säger Eva Lindström, VD och grundare av Imagegroup.  
 
– Det känns otroligt roligt att mina smycken nu finns tillgängliga på NK Access. Jag upplever att allt 
fler väljer att investera i exklusivare smycken med en tydlig igenkänningsfaktor, precis som med 
väskor och skor. Det är något man ska kunna åldras med och som kan gå i arv i generationer, säger 
Charlotte Ramel, grundare och kreativ chef på Ebba Brahe Jewellery.  
 
Samarbete med Childhood  
I samband med säljstarten på NK Access i Stockholm släpper Ebba Brahe Jewellery ett Childhood-
armband. Armbandet kommer också att finnas tillgängligt på NK Access i Göteborg inom kort.  
 
– Jag har under en längre tid varit i dialog med representanter för Childhood och nu är armbandet 
äntligen här. Det är tidlöst, vackert och dessutom går 15 procent av varje sålt armband till Childhood 
och projektet #EyesWideOpen, en kampanj mot sexuella övergrepp av barn. Detta är mitt enda 
bijouterier-smycke och det kostar 1 500 SEK. Det kändes viktigt för mig att fler ska ha möjlighet att 
köpa det här armbandet och därmed kunna stödja Childhoods viktiga verksamhet, säger Charlotte 
Ramel.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
My Lundberg, presskontakt  
Mail: my@agency.se 
Tele: 070-36 11 810 


