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Nytt bestick i äkta silver
”Vackraste gåvan som håller i generationer”
Med omsorg och känsla för detaljer har Erika Lagerbielke formgivit silverbesticket Estelle i ett spännande
samarbete med anrika företaget Mema/GAB.Vid skapandet av sitt första bestick har den erkända formgivaren
funnit inspiration i den svenska silvertraditionen och den enkla formens skönhet.
– Det här är ett drömprojekt! Jag har länge velat designa bestick. De små måtten och handens närvaro i
användandet utmanar och intresserar mig mycket. Det är ren glädje att få arbeta med ett så vackert material
som silver, säger Erika Lagerbielke.
I silverbesticket Estelle har Erika inspirerats av den svenska silvertraditionen med dess förmåga att i enkla
former visa materialets skönhet. Modellen är modern och samtidigt klassisk. Skickliga silversmeder har med stort
yrkeskunnande skapat de fina detaljerna som lyfter fram silvrets yta och lyster.
Skedbladet har en fint rundad form och övergår via en elegant böj till skaftet. På skaftet löper en smal förhöjning
som likt en ögla ramar in en liten krona, en hälsning till prinsessan Estelle som har gett namn till besticket.
Handens uppfattning av form och balans har noga tagits i anspråk vid designen av Estelle. Detaljer som tilltalar
våra sinnen har blivit en allt mer betydande del i matupplevelsen.
– Silver är ett fantastiskt material på många sätt, det åldras så vackert och har en speciell lyster. Silverbestick
från Mema/GAB är en nutida lyxvara, som har ett bestående värde, säger Monica Törnqvist,
marknadschef på Mema/GAB.
Erika Lageribielke är en av Sveriges mest välkända och uppmärksammade formgivare. Hon
har en gedigen bakgrund och har samarbetat med flertalet välkända designvarumärken. Hon
är professor i glasdesign på Linnéuniversitetet och fick 2010 hedersuppdraget att formge
Sveriges och regeringens bröllopsgåva till Kronprinsessparet. Hennes sensuella och sparsmakade
formspråk har blivit flerfaldigt prisbelönad.
I sin vackra och tidlösa design är Estelle en bestickserie att föra vidare i generationer.
Besticket tillverkas i tre delar, moccasked, kaffesked och tårtspade och ingår
i serien Kungasilver. Pris: moccasked 589 kr, kaffesked 639 kr och tårtspade
2149 kr. Estelle finns i butik från 1 juli.
För ytterligare information, högupplösta bilder eller utlåning av produkter till
fotograferingar, vänligen kontakta Trendgruppen PR, Elin Svensson,
08-23 00 21, showroom@trendgruppen.se
Mema/GAB är en av Nordens ledande producenter av handgjorda silverbestick och korpus.
Företaget har 55 anställda och har sedan 1849 skapat genuin svensk hantverkstradition inom
silversmide. All tillverkning sker i Eskilstuna av skickliga hantverkare. Det arbetade silvret i vacker
och tidlös design är Mema/GABs signum. Att tillverka ett silverbestick är ett precisionsarbete
som tar många år att lära. Mema/GAB ägs av Gense, som ingår i KA Rasmussenkoncernen.
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