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Leverandørportræt

Af NH

Pind J. Design Guldsmedie er en  

familievirksomhed, som blev grundlagt 

i 1985 af Peter Pind Jørgensen. Virk-

somheden er andet og mere end design 

og salg af smykker. Firmaet omfatter 

også en stor guldsmedebutik, et guld-

smedeværksted som servicerer butikker 

over hele landet, og senest tilkommet 

en webshop for både private kunder og 

en business-to-business-sektion for 

erhvervskunder, en webshop som er i 

rivende udvikling.

18 år i Rudkøbing

Peter Pind Jørgensen begyndte som 

ung guldsmedesvend med at køre 

rundt til guldsmedebutikker på Fyn 

med en prisliste på reparationer. Han 

havde indset behovet for et værksted, 

der kunne servicere andre guldsmede. 

Den 1. marts 1985 etablerede Peter 

Pind sit eget værksted og butik på 90 

kvadratmeter i hjembyen Rudkøbing,  

og så var Pind J. Design en realitet. 

Hurtigt begyndte ordrerne at strømme 

ind, firmaet voksede, og i 2003 tog 

Peter og hustruen Jane Jørgensen kon-

sekvensen: De flyttede virksomheden 

til Svendborg, hvor Pind J. Design 

Guldsmedie overtog guldsmed Tho-

rums ejendom i Gerritsgade. Her har 

virksomheden fortsat hjemme – på 350 

kvadratmeter fordelt på tre etager, og 

det stadig som en familievirksomhed, 

hvor sønnen Thomas og svigerdatteren 

Christina nu også er med i ledelsen. 

Thomas, der er fagudlært guldsmed og 

videreuddannet til juveler, leder værk-

stedet, og Christina står for butikken.

Spændende og travl hverdag

I dag huser Pind J. Designs ejendom på 

hjørnet af Gerritsgade og Gåsestræde 

mere end 20 ansatte. Alle arbejder 

tæt sammen, og de er gode til at 

supplere og bruge hinanden på tværs 

af arbejdsgrupper i et velfungerende 

arbejdsmiljø, netop fordi alle er at finde 

i samme bygning. Det er et kæmpe 

plus både rent praktisk, men også hvad 

angår serviceniveauet. Målet er altid 

at efterleve kundernes og modens 

skiftende trends.
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I butikken sælges et bredt udvalg af 

danske brands inden for smykker og 

ure, samt smykker fra et antal eksklu-

sivt udvalgte leverandører. ”Salget af 

ure blev i 2015 udvidet og styrket med 

ansættelsen af en urmager, så vi nu 

også kan varetage reparationer af ure. 

Siden er afdelingen med ure vokset, 

og forretningen er nu Sydfyns største 

urforhandler. Vi producerer også vores 

egne smykker både i større serier og 

efter specifikke ønsker, og vi har flere 

kunder som kommer langvejs fra med 

spændende opgaver til vores guld-

smede”, fortæller Peter Pind Jørgensen.

Værkstedet

Pind J. Design har speciale inden 

for guld- og sølvreparationer, samt 

specialopgaver/unika og produktion 

af egne smykker, ligesom værkstedet 

udfører reparationer for mere end 

60 andre guldsmedebutikker over 

hele landet. Værkstedet reparerer og 

designer, foretager reparationer af 

arvesmykker, udfører forlovelses- og 

vielsesringe, gravering, korpus, Odd 

Fellows logens smykker, tandsmykker, 

og man er desuden leveringsdygtige 

inden for ædelstene, alt i fattearbejde, 

emalje, omtrækning af perler, køb af 

guld og sølv, og byt til nyt. 

Pind J. Design sørger fortsat for at ud-

lære nye dygtige guldsmede til staben, 

og til enhver tid er der 3-4 elever i 

gang, hver på forskellige forløb af 

uddannelsen – og mange bliver endda 

også belønnet med medaljer. 

Vi bruger meget tid og penge 

på markedsføring, og ser det 

som et ’must’ for at overleve 

i den dygtige branche, vi er i. 

På trods af at vi er de små – 

kontra de større navne i vores 

branche – har vi formået 

at bide os fast, og dermed 

vist, at Svendborg er med på 

landkortet. I den forbindelse 

har vi ansat Sidsel Pind, Janes 

og min yngste, som salgs- og 

marketingkoordinator”, af-

slutter Peter Pind Jørgensen.

”Vi er en kreativ virksomhed, som hele tiden 
tænker fremad. Vi har altid nye ideer oppe 
at vende, og når vi går ind i et projekt, går 
vi helt og fuldt ind i det.”

Se mere på www.pindj.dk


