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Nyt fra Fair Trade Butik Bazaren, Guldsmedgade 8 i Aarhus       

 
- af Anna Marie Jørgensen. 

 

Næste år, i 2018, kan Fair Trade Butik Bazaren fejre sit 

25 års jubilæum. Butikken blev etableret af en gruppe 

mennesker, der var blandt de mange i hele verden, der i 

årene efter at de tidligere koloner opnåede 

uafhængighed, har arbejdet for mere lige vilkår i 

handelen mellem Nord og Syd, dvs. Fair Trade.   

I dag er det muligt for Fair Trade Butik Bazaren at  

kunne tilbyde vore mange kunder et stort og varieret 

sortiment af smukke, unikke varer i god kvalitet, der 

alle er fremstillet og handlet efter principper, der 

internationalt er fastlagt af World Fair Trade 

Organization, se www.WFTO.org.  
 

I Fair Trade Butik Bazaren er der rigtig mange 

muligheder for at finde en helt speciel gave til jul, både 

en billig og en lidt dyrere. Et godt krus, der udstråler 

glæde, bliver de fleste glade for. Vi har 5 designs fra 3 

forskellige producenter. Fra Kapula i Sydafrika kan vi 

tilbyde 2 meget populære stel, ”African Ladies” i fuldt 

sortiment, og ”Karrusel”.  De er hånddekorerede, 

naturligvis med ugiftige farver, ligger godt i hånden og 

tåler opvaskemaskine og mikrobølgeovn. Kapula er 

medlem af WFTO (www.kapula.com). 

 

                   
 

(fotos: Anna Marie Jørgensen) 
 

Hertil har vi festlige paraffinlys i samme stil og 4 

forskellige størrelser, også fra Kapula: 
 

 
 

(foto: Anna Marie Jørgensen) 

 

 

 

 

Fair Trade Butik Bazaren har i mange år haft et meget 

stort og forskelligartet udvalg af fine håndlavede 

øreringe, ørestikker og andre smykker især af 

genbrugsglas, messing eller forskellige naturmaterialer, 

her er et meget lille udvalg: 
 

          

                 

          
 

(fotos: Anna Marie Jørgensen og Paola Fraga) 
 

Fra firmaet Bawa i Kenya har vi forskellige meget fine 

håndlavede smykker af kohorn, med smukt farvespil, 

og evt. belagt med messing. Bawa er medlem af 

WFTO.  (www.bawahope.com) 
 

         
 

(foto: Anna Marie Jørgensen) 
 

En hyggelig nyhed kunne være en solcelle-lampe fra 

Solarglass i Sydafrika. Det er et ca. 20 cm højt glas med 

et solpanel i låget og 4 små lysdioder under låget. Efter 

en times opladning i solskin kan den lyse i en time. 

Fuldt opladet kan den brænde i 12 timer. Tåler regn. En 

kunde, der har boet i Sydafrika, har fortalt os, at de er 

meget brugt ude i bushen der (www.solarglass.za). 

 

 

http://www.wfto.org/
http://www.kapula.com/
http://www.bawahope.com/
http://www.solarglass.za/
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(foto: Solarglas) 
 

Til ferien og selvfølgelig almindelig hygge vil en god 

gave være et lille rejseskakspil, 10 x 3,5 x 10 cm, af 

seshamtræ. Æsken kan åbnes og brikkerne opbevares 

indeni. Er produceret hos Noahs Ark, Moradabad i 

Nordindien (www.noahsarch.com). 
 

 
 

(foto: Anna Marie Jørgensen) 
 

Andre gaveemner fra Noahs Ark kunne være en enkel, 

men alligevel farverig indisk lampe af messing og 

lillafarvet glas til haven. Str.: 12 x 30 cm. 
 

                                  
 

(fotos: Anna Marie Jørgensen) 
 

Eller en fornøjelig hængekrog lavet af en tidligere 

cykelkæde af jern, som er blevet overtrukket med et 

tyndt lag kobber. Højde 15 cm. 
 

Fair Trade Butik Bazaren har altid haft et stort udvalg 

af kurve og ophæng i alle størrelser. Her er et par nye 

designs, fra Dhaka Handicrafts i Bangladesh. Kurvene 

er lavet af glansfuld jute, og ophænget er lavet af  

kaisagræs med snore af jute 

(www.dhakahandicrafts.com). 
 

                
         (fotos: Paola Fraga              Poul Roed Kristensen) 

 

Fra Exporsal i El Salvador har vi mange år solgt rigtig 

mange hængekøjer og hængestole, der forhandles i 

designs for enhver smag, både de, der holder af stærke 

farver og de, der holder af stilfærdigt skandinavisk 

look. Alle hængekøjer er af en kraftig lokalt produceret 

bomuldskanvas med snore af polyester, for at gøre 

hængekøjen sikker og holdbar. Farvet med garanteret 

AZO-frie farver. Vores nyeste hængestol derfra er en 

polstret luksusudgave, som man sidder rigtig godt i. 

Den er 140 cm bred og kan bære 160 kg 

(www.exporsal.com). 
 

 
(foto: Exporsal) 

 

Til de små har vi netop fået et stort udvalg af meget 

småbørnevenlige, vaskbare krammedyr, hæklet af 

økologisk bomuld og med fyld af polyester - fra 

Pebble’s i Bangladesh (www.pebbleschild.com). 
 

 
(foto: Anna Marie Jørgensen) 

 

Vores hjemmeside: www.fairtradebazaren.dk 

Vores facebookadresse: fairtradebazaren.dk  
 

Fair Trade Butik Bazaren sender gerne varer til hele til 

landet mod betaling af fragt. Send mail til 

bazaren@fairbutik.dk eller ring til 86 18 51 11. 

http://www.noahsarch.com/
http://www.dhakahandicrafts.com/
http://www.exporsal.com/
http://www.pebbleschild.com/
http://www.fairtradebazaren.dk/
mailto:bazaren@fairbutik.dk

