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Født i 1966 i København. 
Udlært guldsmed fra 
Georg Jensen og Institut 
for Ædelmetal. Har del-
taget i talrige udstillinger 
herhjemme såvel som i 
udlandet. Medlem af Dan-
ske Kunsthåndværkere og 
Guldsmedelauget.

NICOLAI
 APPEL 



BUUTI 
PEDERSEN 

Født i 1955 i Qaqortoq. 
Uddannet ved Skolen 
for Brugskunst i Køben-
havn. Arbejder med 
malerkunst, glas og sølv. 
Fra design af frimærker 
til udsmykning af kirker. 
Medlem af Grønlands 
Kunstnersammenslut-
ning, KIMIK.





Grønland er et enestående sted: 
Rigt på liv, historie, kultur og natur. 

Men desværre også et sted, hvor 
alt for mange børn og unge har det 

dårligt og får deres barndom ødelagt 
af mistrivsel og sociale problemer. 

Derfor arbejder UNICEF i Grønland 
for at skabe en bedre trivsel for 

børn, oplyser børn om deres 
rettigheder, uddanner voksne i FN’s 
Børnekonvention og inddrager børn 
i løsningen af samfundsspørgsmål 

gennem børneråd.
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          BJØRNE 
BROCHEN  

Bjørnebrochen er designet af Buuti Pedersen og 
fremstillet af Nicolai Appel. Brochen er lavet af 
sølv, smykket med en rubin fra Nuuk-området i 
Vestgrønland, fattet i grønlandsk guld. Guldet 

kommer fra guldminen Nalunaq i Sydgrønland, 
som leverede guld til de temamønter, som Nati-
onalbanken udgav til Det Internationale Polarår 

2007-2009. Guldet på brochen kommer fra 
fejlbehæftede udgaver af disse temamønter. 

Når du køber en bjørnebroche, er du med til at 
styrke børn i Grønland. Overskuddet på 1.200 kr. 
per broche går til UNICEF By og UNICEFs arbej-

de for børn og unges rettigheder i Grønland.







UNICEF By 2018

Gentofte er i 2018 UNICEF By, 
og hele kommunen samler penge 
ind til UNICEFs arbejde for børn 
i Grønland. Et særligt fokus vil 

være på Østgrønland, hvor sociale 
problemer er særligt udtalte. 

Når du køber en broche, er du derfor 
med til at styrke børn i Grønland. 

Overskuddet på 1.200 kr. per broche 
går direkte til UNICEF By 2018.

UNICEF promoverer ikke nogen brands, produkter eller ydelser.
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N I C O L A I  A P P E L
G U L D S M E D

 

Nicolai Appel : nicolaiappel@hotmail.com 
Telefon : 0/ +45 2616 3145  •  www.nicolaiappel.dk




