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Nyt fra Fair Trade Bazaren, Guldsmedgade 8a, Aarhus C, det 25. år 

- af Anna Marie Jørgensen. 

Den 7. september 2018 kunne Fair Trade Bazaren 

fejre sit 25års jubilæum med glæde og en festlig 

reception hele dagen, trods regnvejret.  Butikken 

blev etableret i 1993 af en gruppe mennesker, der 

var blandt de mange ildsjæle i hele verden, der i 

årene efter at de tidligere kolonier opnåede 

uafhængighed, har arbejdet for ordentlige vilkår 

for fattige mennesker, især i den 3.verden efter 

princippet Trade not Aid (handel ikke bistand).  

I dag er det muligt for Fair Trade Bazaren at 

tilbyde vore mange kunder et stort og varieret 

sortiment af virkelig 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.com.  

Fair Trade Bazaren har altid forhandlet et meget 

stort udvalg af fint forarbejdede, håndlavede 

kurve af meget forskellig art og størrelse, som 

oftest ikke fås andre steder i byen. I år har vi fået 

opsat nye hylder i den bageste del af butikken for 

at få plads til et endnu større udvalg.  
 

De viste kurve er fremstillet i Bangladesh, 

Madagaskar eller Ghana af jute, hogla-siv, 

kaisagræs, gamle sarier, papyrus eller elefantgræs.   

En rigtig god og altid anvendelig gaveide til en 

selv eller andre. 

                

(fotos: Anna Marie Jørgensen) 

 

En af årets nyheder er nogle meget smukke glas 

med motiver af kendte bygninger i Aarhus rundt 

om glasset. De er designet af Divya Easwar og 

fremstillet af brugte chilenske glasflasker hos 

Calypso, Chile (www.calypso.com), medlem af 

WFTO.     

 
   (fotos: Anna Marie Jørgensen) 

 

Vi har fået nye designs i vore populære, meget 

holdbare dørmåtter, her et lille udvalg. De er 

fremstillet af bast fra skallerne af kokosnødder 

hos Surjosnato Coconut Products, Ramgonj, 

Bangladesh, som er en af mange grupper i CORR-

The Jute Works. Se  www.cjwbd.com 

          
 

           
 

(fotos: Poul Roed Kristensen) 

 

Til de mindste er der også mange gode 

muligheder: Stimulerende ophæng i 

børneværelset, puslespil eller hyggelige 

legetøjsdyr af hessian, jute og bomuld også fra 

COOR-The Jute Works i Bangladesh. 

  

(fotos: Poul Roed Kristensen)    

  

http://www.wfto.com/
http://www.calypso.com/
http://www.cjwbd.com/
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Til at hygge i hjemmet har vi et rigtig stort sortiment af 

håndlavet kunsthåndværk, f.eks. engle af glas fra 

Calypso. Eller yndefulde kvindefigurer af omsmeltet 

genbrugsmetal, brugte messingrør og lignende fra 

Burkina Faso, hvor de laves af Patrice Balma og hans 

medarbejdere. De importeres af Hammershus Fair 

Trade på Bornholm. 
 

            
 

                       

(fotos: Divya Easwar) 

 

Eller disse fine dyr fra Nepal af filt, som er importeret 

af En Gry og Sif, medlem af WFTO. 
 

Af nyheder til jul kan nævnes håndlavede engle 

fremstillet hos Mama Afrika i Sydafrika som genbrug 

af gamle grammofonplader. Importør: El-Puente, 

www.el-puente.de. De farverige kugler er af jute og fra 

Bangladesh. 

          
 

             
(fotos: Anna Marie Jørgensen, 

Poul Roed Kristensen, Divya Easwar) 

En god gave i vintertiden kunne være et par varme 

slippers til ham og hende, f.eks. et par af bananfibre og 

sål af læder fra CORR-The Jute Works i Bangladesh, 

eller et par mere farverige af filt fremstillet i Nepal og 

importeret af Egos Copenhagen, certificeret af WFTO. 

 

      
 

(fotos: Divya Easwar, Poul Roed Kristensen) 

 

Vi kan fortsat tilbyde de bedste hængekøjer og 

hængestole i byen i designs til enhver smag, både 

farverige og rolige, og både med og uden træbarre. Vi 

har også hængekøjer til 2 eller 3 personer og mindre 

hængekøjer til børn samt nogle med sele til babyer.    

Vi får dem hovedsagelig fra Exporsal i El Salvador.   

De er vævet af kraftig lokalt fremstillet bomuldscanvas 

og forsynet med snore af polyester. Exporsal har siden 

grundlæggelsen i 1974 haft til formål at opretholde og 

videreudvikle lokale designs, lokal håndværksmæssig 

kunnen og ordentlige forhold for arbejderne og deres 

børn. Exporsal ledes af grundlæggerens datter, Elena 

Maria de Alfaro (www.exporsal.com).  

      
 

         
 

(fotos: Anna Marie Jørgensen og Exporsal) 

 
Vores hjemmeside: www.fairtradebazaren.dk 

Vores facebookadresse: fairtradebazaren.dk 

 

Fair Trade Bazaren sender gerne varer til hele landet 

mod betaling af fragt. Send mail til 

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

http://www.el-puente.de/
http://www.exporsal.com/
http://www.fairtradebazaren.dk/
mailto:bazaren@fairbutik.dk

