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Restaurangen har panoramautsikt och loft där 
du kan njuta av det natursköna området med 
brusande fors i Torneälven. Mitt i forsen finns 
också klippor och grillplats där du kan grilla 
korv samtidigt som du kan se Finland bara 
några hundra meter därifrån.

Foto: Lars-Erik Juntti

”Det naturliga valet”.  Hantverk har alltid varit 
C.O.Perssons specialgren. Inte konstigt att det silver 
som företaget tillverkat exporteras över hela världen, 
som avskedsgåva till amerikanska soldater som tjän-
stgjorde i Tyskland på andra världskriget, som gåvor 
till svenska kungahuset och finska presidenten.

Här lyfts konsthantverket fram av en person med 
egenskaper och förmåga att hjälpa andra männi-
skor till ett bättre liv. COPERSSON är sedan länge 
förknippat med silverbestick i Tornedalsmodell och 
Lappmodell, numera kommer även smyckena att 
framhävas som ”Det naturliga valet” oavsett hur du 
kombinerar smyckena kommer du finna dig speciell.

Kattilakoski

Kläder från Butiken på Landet i Korpikylä



För den otroligt sällsynta 
blomma som Finnmyrten är 
kan den utsågade modellen 
av hängsmycket vara det när-
maste verkligheten man kom-
mer.

Det är du som använder be-
sticken med den säregna gra-
vyren som får höra hur vackra 
de är och berömmelsen sprid-
er sig runt hela världen.

Ett hantverk som gör att du 
själv kan kombinera form och 
yta.



Örhänget och dess form kan 
kombineras på olika sätt som på 
bilden eller hängande i krokar.

Det är naturligtvis enklast för dig 
själv att se den vackra gravyren 
i armbandet i den matta ytan, 
men vill du dessutom glänsa 
och spegla dig själv finns det ett 
armband med en spegelblank 
yta.



Den utsågade blomman 
som kan fästas som brosch 
eller hängas runt halsen i en 
kedja.



Kombinationen, ovalt 
och triangel format 
smycke är ett av många 
sätt att framhäva det 
speciella.



Förebilden till mönstret 
är blomman Finnmyrten. 
Chamnaedaphné Calyculáta.  
I Sverige är den mycket säll-
synt och förekommer endast 
i Norrbotten nära den finska 
gränsen. Hos C.O.Persson 
har blomman handgraverats 
på silver sedan 1908.



Den ovala silver-
ringen framhäver 
blomman på ett 
alldeles utmärkt 
sätt.

Den bredare 
unisex ringen 
som kan bäras 
av både män 
och kvinnor.

Med det klassiska namnet mor-
morsring är detta en ring som bun-
dit samman och förevigat kärleken 
samtidigt som den gått i arv därav 
namnet mormorsring.



Presidentskopa, en Bastuskopa i 
silver till Finlands president.
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