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Anrika hantverksföretaget Mema/GAB satsar på ung, svensk design
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.
2009 genomför Mema/GAB sin största satsning någonsin med lanseringen av nya besticket
CPB 2091, det första på över 30 år. Tillsammans med unga formgivaren Carl Philip Bernadotte
sätter Mema/GAB därmed återigen silverbesticket i fokus. Och med det även förnyad kunskap
om silverbestick som bruksföremål för den moderna familjen.
”Silverbestick som används ofta kräver ingen extra insats. Tvärt om mår silvret bra av att
användas dagligen”, berättar Monica Törnqvist, marknadschef på Mema/GAB.
”Med silvrets mjuka klang och långa livslängd är silverbestick en väl vald investering”, 		
fortsätter hon.
Formgivaren Carl Philip Bernadotte har för Mema/GAB ritat en modern ikon för det dukade
bordet. Med inspiration hämtad från internationella storstäder och arkitektur, vittnar designen i
CPB 2091 om spännande symmetriska former som låter materialet tala. Bestickets eleganta form
kom¬binerar det vackra och estetiska med enkelhet och funktion. CPB 2091 är lätt att känna
igen tack vare sin karaktäristiska, exakta rundning som återkommer i bladet på såväl kniv, gaffel
och sked.
I Mema/GABs sortiment ingår bestick och korpus. Samtliga föremål tillverkas i Sverige och
är handgjorda i silver där alla detaljer såsom valet av silverplåt, prägling, slipning, lödning,
putsning m.m. har en egen specialutbildad silversmed. Från Mema/GAB kommer några av
Sveriges mest älskade bestickmodeller. Totalt finns 25 bestick som genom tiderna spänner från
1800-talets bestickserie Prins Albert i nyrokokostil till formgivaren Jacob Ängmans Rosenholm
med stram funktionalism från 30-talet, till senaste tillskottet Alice, som trots sin moderna framtoning
formgavs av Bertel Gardberg så tidigt som 1955. Nya besticket CPB 2091 är ett efterlängtat
nytillskott av en ung, lovande designer.
Silverbestick från Mema/GAB kombinerar kvalitet och tradition med funktion och design.
Företaget finns representerat i Europa och Asien. Mema/GAB ägs av AB Gense som ingår i
KA Rasmussen-koncernen.
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