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Du ved formentlig, hvorfor vi kvinder får at vide, at vi skal 
holde os fra at spise store rovfisk som tun, sværdfisk og ha-
jer, når vi er gravide og ammer – fordi de indeholder store 
mængder kviksølv, som kan have alvorlige konsekvenser 
for udviklingen af vores børns hjerner, som jeg for nylig så 
i DR-dokumentaren De ufødte børn. Men ved du også, at 
kviksølvet i vores fisk stammer fra en af verdens mest for-
urenende industrier, nemlig smykkeindustrien, hvor kvik-
sølvet i de mindre og ikke-mekaniske miner bruges til at 
udvinde guld med – og måske trækker en direkte rød tråd 
til guldringen på din finger? Ifølge organisationen Mer-
cury Free Mining Challenge, som kæmper for udvinding 
af guld uden brug af kviksølv i de mindre miner, stammer 
størstedelen af kviksølvforureningen fra verdens guldmi-
ner og er i dag et stort miljøproblem. Men der findes en 
anden vej: bæredygtige smykker.
Jeg vidste godt, at man kan smelte eksisterende smykker 
om og få designet nye, men har altid tænkt på det som no-
get, man gør dels af nostalgi, dels pga. økonomisk sans. De 
fleste af os køber jo nok nye smykker. Og helt ærligt havde 
jeg aldrig tænkt over, hvordan mine smykker var blevet til, 
før jeg hørte en podcast om bæredygtige smykker, hvilket 
fik mig til at google mig langt ind i en verden af skræm-
mende sandheder og et helt nyt syn på smykker.
Det ledte mig bl.a. til Toby Pomeroy, en af verdens føre-
nde eksperter i bæredygtige smykker, som fortalte mig, at 
”den største udfordring i smykkeindustrien er de mere end 
3,5 tons kviksølv, som hver dag frigives af de mindre guld-
miner rundtomkring i verden. Smykkeindustrien opkøber 
årligt 53 procent af verdens guld, hvilket gør industrien til 
den største aftager af guld udvundet med kviksølv.” At ud-
vinde guld ved hjælp af kviksølv har nemlig vidtrækkende 
konsekvenser: En del kviksølv fordamper op i atmosfæren, 
mens andet løber direkte ud i jord, vandløb og floder. Og 

Dit næste 
SMYKKE

skal være
BÆRE-

DYGTIGT
Hånden på hjertet – har du nogensinde 

tænkt over, hvordan dine smykker er blevet 
til? I modsætning til mode- og tekstilbran-

chen har smykkeindustrien længe fløjet 
under radaren, hvad angår bæredygtighed. 

Vi sætter spot på bæredygtige smykker.

det er en global forurening, fordi kviksølvet transporteres 
af vind og havstrømme. Desuden sætter det overskydende 
kviksølv sig i minearbejdernes hår, tøj og mad, hvilket gi-
ver alvorlige sygdomme og til tider medfører blindhed og 
skader på nervesystemet. Trods de skræmmende fakta bru-
ges kviksølv stadig i stor stil i de mindre miner, fordi der 
endnu ikke findes et tilsvarende effektivt alternativ:
”De ved godt, at kviksølvet er farligt. De ved, at det for-
gifter dem og deres familier og deres fremtid, men de har 
ikke et alternativ. De bruger det, fordi de skal have mad på 
bordet,” siger Toby Pomeroy om minearbejdernes skæbne.

Kan du sige bio-guld og naturlige sten?
Danske Regitze Bay, som står bag det bæredygtige smyk-
kebrand River Studio, bruger overvejende bio-guld og 
-sølv, som er 100 procent genanvendt guld og sølv: ”Ver-
den rummer allerede rigelige mængder guld og sølv, som 
kan omsmeltes og genanvendes. Der er ingen grund til at 

River Studio-designeren 
Regitze Bay stod tidligere 
bag den bæredygtige 
butik River and Raven.
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ELLE puts a ring on it

udvinde mere og tære på jordens ressourcer,” siger hun. De 
sidste par år har Regitze oplevet en stigende interesse for 
bæredygtige smykker, men samtidig erfaret, at der mang-
ler gennemsigtighed i smykkeindustrien: ”Kimberley-pro-
cessen, som blev etableret i 2003 for at forhindre handlen 
med konfliktdiamanter, har måske reduceret, at diamanter 
bliver brugt som middel til krigsførelse, men man har ikke 
kigget på menneskerettighederne hele vejen rundt; f.eks. 
arbejdsforholdene, børnearbejde og seksuelle overgreb i 
minerne. Går man ind til en guldsmed, som bryster sig af 
at være dækket af Kimberley-processen, er det ikke meget 
værd,” siger hun og tilføjer, at hun har oplevet, at mange 
guldsmede ikke vil fremhæve bæredygtige smykker, fordi 
det vil få alle deres andre smykkebrands til at stå i et dår-
ligt lys.
Selv bruger Regitze helst ædelsten, der er etisk udvundet: 
”Mange af mine ædelsten kommer fra jordejere, som ud-
øver minedrift på deres eget stykke jord. F.eks. er de safirer, 
jeg anvender, udvundet ved håndkraft i trappeudgravnin-
ger og floder, uden kemi og store maskiner, hvorfor de ikke 
efterlader store forurenede områder, som desværre ofte er 
tilfældet ved f.eks. diamantudvin-
ding. Det ypperste er, når jeg sidder 
med en sten og kender alle led, alle 
de hænder, der har rørt den,” siger 
hun med fascination i stemmen og 
fortsætter: ”99 procent af alle mine 
ædelsten er ubehandlede, og hver 
gang jeg modtager en ny sten, bliver 
jeg betaget af, at naturen kan skabe 
så mange forskellige farver.” Alle 
de perler, Regitze bruger, er også 
100 procent bæredygtigt opdrættet: 
”Det er en garanti for, at perlerne 
er dyrket miljømæssigt hensigtsmæssigt, og at alle 
medarbejdere har gode arbejdsforhold og modtager en 
fornuftig løn. Endelig får man nogle helt fantastiske 
perler, når man sikrer miljøet og vandforholdene om-
kring muslingerne,” fortæller hun.

Fremtidens diamanter er af træ
At der kommer mere fokus på bæredygtige smykker, 
betyder også, at der tænkes innovativt, og at alternati-
ve materialer tages i brug. Det er det danske bæredyg-

”Det er bestemt 
IKKE et QUICK-

FIX  at være  
BÆREDYGTIG”

Sarah Müllertz, Kinraden

tige smykkebrand Kinraden, hvis signatur er diamanter 
skabt af den afrikanske træsort Mpingo, et spændende ek-
sempel på: ”Træets massefylde er så hård, at man kan slibe 
det i diamantform, hvilket er meget udsædvanligt for træ, 
som burde splintre. Det kommer der nogle meget smukke 
og næsten fløjlsagtige sten ud af, som agerer lidt som per-
ler – og når du bærer dem mod huden, som har et naturligt 
lag af hudfedt, bliver de blanke og smukke. Jo mere du går 
med dem, jo smukkere bliver de,” siger grundlægger Sa-
rah Müllertz om de lette, kulsorte trædiamanter, som des-
uden er skabt af resttræ. Hun fortsætter: ”Jeg syntes, det 
var sjovt at tage et materiale, som jo i virkeligheden er den 
yngste form for diamant, for det er jo træ, der bliver til kul, 
der bliver til sten. Det var lidt som at finde en diamant over 
jorden, som samtidig var bæredygtig.” 
Kinraden er vokset ud af en filosofi om, at vi alle sammen er 
forbundet af de valg, vi træffer: ”Med den retning, verden er 
på vej i, kan vi simpelthen ikke længere være bekendt ikke 
at tage stilling, når vi skaber noget nyt. For vi ved det godt. 
Vi ved det godt,” siger Sarah igen med vægt på ordene, før 
hun fortsætter: ”at de valg, vi træffer, har en konsekvens for 

vores verden og dermed os alle sam-
men.” Kinraden er et bæredygtigt 
smykkebrand, ja, men Sarah er samti-
dig bevidst om, at hun skal gå ydmygt 
til værks: ”Det er et kæmpearbejde at 
udvikle et bæredygtigt brand. Du skal 

Kinraden-grundlæg-
geren Sarah Müllertz 
sagde sin stilling som 
arkitekt op for at for-

følge drømmen om at 
skabe bæredygtige 

smykker af bl.a. træ i 
stedet for diamanter.
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have 110 procent styr på 
alle led. Også i forhold til 
hvordan dine varer bli-
ver fragtet. Vi gør vores 
ypperste for at blive så 
bæredygtige som over-
hovedet muligt. Det er 
bestemt ikke et quickfix 
at være bæredygtig.”

Tjeklisten til dit smykkekøb
Men hvad skal du egentlig kigge efter, hvis du 
gerne vil sikre dig, at dit næste smykkekøb 
er bæredygtigt? Ifølge River Studios Regitze 
Bay er det et godt udgangspunkt, hvis smyk-
kerne er skabt af bio-guld eller -sølv, som er 
omsmeltet guld og sølv: ”I forhold til guldet 
er det din garanti for, at dit smykke ikke har 
bidraget til kviksølvforurening i denne om-
gang,” siger hun. ”Desværre findes der sta-
dig ikke certificeringer på bio-guld og -sølv, 
så indtil videre handler det om at have tillid 
til det enkelte brand. Man kan også gå efter 
Fairtrade Gold og Fairmined Gold, som begge 
har certificeringer. Det sikrer bl.a., at arbejds-
forholdene er i orden, og at minearbejderne 
får en god løn. Hvis man går efter diamanter, 
vil jeg anbefale, at man spørger ind til, hvor 
stenene kommer fra, og forlanger at se doku-
mentation. Det er også en god ide at tjekke 
det aktuelle smykkebrands bæredygtigheds-
strategi for at blive klogere på, om de arbejder 
på en måde, som man har tillid til. Det er det 
bedste, man kan gøre lige nu. Forhåbentlig 
kommer der snart nogle flere certificeringer og noget lovgiv-
ning på området.”

Fra grum til god fortælling
Man kan undre sig over, hvorfor smykkeindustrien ikke har 
gjort mere for at finde en løsning på kviksølvproblematikken. 
Ifølge bæredygtighedseksperten Toby Pomeroy har branchen 
bevidst vendt det blinde øje til, men han mener faktisk, at det er 
smykkeindustriens store chance: ”Hvis vi som industri formår at 
komme kviksølv-problematikken til livs, har vi en fantastisk og 
helt unik mulighed for at fortælle en god historie.” Man kunne 
vel også vælge at sløjfe guldminerne, hvis vi alligevel har så ri-

gelige mængder af guld i verden? Ifølge Toby 
er det dog ikke vejen frem: ”På verdensplan 
arbejder 10-15 mio. minearbejdere i de min-
dre miner, fordi de er dybt afhængige af at få 
mad på bordet. Som industri har vi et ansvar 
for at hjælpe dem med at føre ansvarlig mi-
nedrift, så de kan opretholde deres levebrød,” 
siger han og henviser til organisationen Mer-
cury Free Mining Challenge, som arbejder for 
at finde en erstatning for kviksølv i de mindre 

miner. Han fortsætter: ”Smykkeindustrien er bygget op om – 
og bryster sig af – fejring, relationer og kærlighed, hvilket slet 
ikke afspejler vores forsyningskæde. Det er på tide, at vi finder 
en løsning for minearbejderne – og for os allesammen.” 
Så meget pga. en øjenåbnende podcast og en DR-dokumentar 
... Tilbage er kun at sige: Prøv engang at mærke efter. Vil du 
mon være lige så glad for dit næste smykke, hvis du ikke med 
sikkerhed kan vide, om det har bidraget til kummerlige ar-
bejdsforhold, alvorlig sygdom og forurening af verden? Måske 
vil glansen gå lidt af ... Men du har et andet valg, for husk, at 
hver gang du foretager et køb, afgiver du en stemme til den ver-
den, du ønsker at være en del af. 
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Undgå  
smykker uden 

omtanke
15 procent af det guld, 
der hvert år udvindes i 
verden, kommer fra de 
små og ikke-mekaniske 

miner, som bruger kviksølv 
til udvinding af guld.

Kviksølv er en af verdens 
farligste miljøgifte, fordi 

det aldrig nedbrydes til en 
giftfri tilstand.

I august 2017 trådte 
Minamata-konventionen 

i kraft, hvis formål er at 
beskytte mennesker og 

miljø mod kviksølv.
Kilder: 

FN/unenvironment.org og 
Miljø- og Fødevare-ministeriet.

T.v.: Danske Marc’Harit 
aftager nogle af sine 100 
procent bæredygtigt op-
drættede perler fra perlefar-
men Les Gambiers i Fransk 
Polynesien og sælger til 
bl.a. River Studio. Nederst: 
Perlerne i deres skaller.

Ifølge Toby Pomeroy er El Bagre et 
af verdens mest kviksølvforurenede 
områder grundet mindre minedrift, 
hvor man bruger det farlige stof til 
udvinding af guld. Maria Eloisa 
Garcia (herover) har minet hele sit 
liv og altid med kviksølv, fordi der 
ikke findes et alternativ – heller ikke 
en alternativ indtægtskilde i dette 
område. Nu er hun ved at blive blind 
af det – ligesom sin mand. Mercury 
Free Mining Challenge arbejder på 
at finde en løsning, der kan erstatte 
brugen af kviksølv til udvinding af 
guld i mindre minedrift.


