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Siden 1998 har akademiingeniør
Birgit Aagaard-Svendsen været direktør og Chief Financial Officer
for rederiet J. Lauritzen A/S. På
Birgit Aagaard-Svendsens CV står
også direktørposter i Nordisk Film
og i Tele Danmark, og siden 1995
har hun været medlem af bestyrelsen i Danske Bank. AuClock har
spurgt Birgit Aagaard-Svendsen
om sit forhold til smykker.
Af NH

Birgit
Aagaard-Svendsen
om smykker
Hvad går du selv med af smykker og ure?
Jeg har altid smykker på – lidt, men godt. Udover min
vielsesring på venstre hånd har jeg gerne ørestikker,
en tynd guldkæde uden vedhæng, en ring på min højre hånd og et ur på. Smykker er for mig som “prikken over i’et” og skal understrege min personlige stil.
Hvad kigger du efter, når du vælger smykker og ure?
Det kan måske lyde mærkeligt, men jeg går med smykker hvis ”sjæl” passer til mig. Alle mine smykker er
af ædelmetal: For mange år siden måtte jeg desværre

erkende, at jeg ikke tåler alle de andre materialer. Så
guld og sølv er det sikre valg. Råstofferne er vigtige for
mig – sølv er råt, guld er smukt og stenen er ”glimtet” i
øjet. Jeg er så privilegeret, at jeg både får og selv køber
smykker. Smykker, jeg har fået, har en særlig dimension, som jeg nyder, når jeg bærer smykkerne, og når jeg
ser ned i mit smykkeskrin. Men jeg må indrømme, at
de smykker og det ur, som jeg har fået af min mand, er
dem jeg oftest går med. Og så er det heldigt, at både min
mand og jeg ser samme unikke kunst og sjæl i smykker
lavet af guldsmed Jytte Kløve. Hun har derfor skabt flere af vores smykker herunder manchetknapper både til
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min mand og mig selv. De smykker, som jeg arvede fra
min mor blev desværre stjålet for mange år siden. Ved
samme indbrud tog tyven også de smykker, som min
ældste datter fik i dåbsgave. Jeg tror ikke tyve fatter,
hvad de tager fra de mennesker, de stjæler fra. De tænker måske, at forsikringen dækker, men med smykker
er det anderledes – det er erindring, det er personlighed
og det er fuldstændigt uerstatteligt. Selvom det er 16 år
siden, så er jeg stadig meget ked af tabet fra det indbrud.
Hvilke smykker og ure kunne du godt tænke dig at eje…?
Et eller andet du altid har kigget efter og drømt om?
Jeg har for kort tid siden købt en ny ring – den består,
så at sige, af flere enheder, der kan kombineres på
mange måder, og det gør den fantastisk. Så for øjeblikket står der ikke noget på min ønskeseddel. Min ældste
datter fylder snart 18 år, og hun bliver tillige student
næste år. Hun har grønne øjne, så finder jeg den rigtige grønne ring eller bare den rigtige grønne sten,
så ved jeg godt, hvem der skal have en ring for livet.

BETALER DU
FOR MEGET
FOR DIN
FORSIKRING?

Tager du smykker på efter det tøj du har på, efter humør eller
har du nogle klassiske favoritter, som du altid går med…?
Jeg afpasser mit valg af smykker til situationen, til tøjet
og til min stemning. Det med stemning er vigtigt: Nogle gange understøtter smykket humøret; andre gange
skal humøret have et løft. Da jeg engang købte en ring
hos guldsmed Jytte Kløve sagde hun: ”Det her er en rigtig power-ring”. Det havde jeg ikke tænkt på, men hun
havde ret. Efter min mening skal smykker have mange
egenskaber – skønhed, egenart og også gerne små overraskelser. Sten og herunder diamanter kan ofte repræsentere overraskelsen og forandringen – farven kan
skifte med belysning, og det understreger smykkets
sjæl. Design og stil er meget vigtigt – jeg sætter pris på
enkelthed og ”genialitet”. Jeg har et par ørestikker uden
lås – det er godt design, der er overraskende og det er enkelt – de ørestikker går jeg stort set altid med. Og så en
lille historie til sidst: Engang da jeg var i svømmehallen
med mine to døtre og et par veninder mistede jeg den
ene ørestik. Vi dykkede og søgte, men fandt den ikke.
Jeg fik derfor lavet en ny ørering. Guldsmed Jytte Kløve
mente ikke, at kopien skulle være magen til originalen,
så i stedet foreslog hun, at diamanten i den nye ørestik
skulle være gul, og ikke hvid, som originalen og den
anden ørestik ellers var. Sådan blev det. En lille hverdagsoverraskelse – ens design, men en hvid diamant i
det ene øre og en gul i det andet. Diamanterne er meget
små, så de færreste ser forskellen, men jeg holder af
den lille forskel, der giver smykket ekstra personlighed.

Ring og få et tilbud!
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