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Kim Lundvald og Tina Kihm har åbnet landets første "Cool Cow"-butik på
Frederiks Allé i Århus. Foto: Frank Helbo
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Med koskind som speciale
Efter en prøvetid på et år i Skanderborg er ny
specialforretning rykket ind i et butikslokale på
Frederiks Allé
Af Frank Helbo

Århus har fået en ny specialforretning. På hjørnet af Frederiks
Allé og Holbergsgade har Tina Kihm og Kim Lundvald den 1. maj
åbnet en butik – Cool Cow - hvor man kan købe ting i
hovedsageligt koskind.
Parret har siden 2001 specialiseret sig i først og fremmest
møbler beklædt med koskind. De står selv for design og
produktion af møblerne, som bliver solgt gennem flere forskellige
forretninger i Danmark og til eksport.
Men koskind kan bruges til mange forskellige ting. Så i øjeblikket
er de to erhvervsfolk i gang med etableringen af en
forretningskæde. Efter en tilfredsstillende prøveperiode i
Skanderborg, har de nu åbnet den forste butik i Århus.

"Der er jo f.eks. ingen møbelbutik, der vil sælge håndtasker,"
siger Tina Kihm, der står for virksomhedens design – med
navnet Tiki.
"Koskind er velegnede til mange forskellige ting. Derfor har vi
besluttet ved siden af vores møbelhandel at åbne vores egne
butikker."

Dækservietter i koskind
Udover møbler sælger forretningen bl.a. håndtasker, træsko og
dækservietter i forarbejdet koskind
Planen er at åbne en butik i København næste år – når den
rigtige placering er fundet. Senere går planen ud på at åbne et
par forretninger i hvert af landene Tyskland, Sverige, Norge og –
på sigt i London.
Firmaet henter langt de fleste af sine råvarer i Argentina, hvor
parret også henter inspiration til produkter.
"Vi har valgt Argentina, bl.a. fordi der er styr på produktionen,"
fortæller Tina Kihm.
"Når skindet bliver garvet, bliver spildevandet fra produktionen
renset, og der er ingen af de skin, som vi køber, hvor dyrene er
slagtet kun for at give skin. Det er meget vigtigt for os."

Hårene fjernes i Danmark
Kim og Tina har været i kontakt med danske slagterier med
henblik på at benytte danske koskind. Men den danske
slagtemetode er ikke tilrettelagt, så skindet kan bruges. Hårene
fjernes i slagteprocessen, og det ville koste slagteriet et
millionbeløb at omstille maskinerne til en ny metode, så skindet
kan.
"Så det måtte vi desværre opgive," fortæller Kim Lindvald.
"Men i Argentina har vi også mulighed for at få flere forskellige
slags koskind, der kan bruges i mange forskellige
sammenhænge."
Store dele af virksomhedens produktion sker i Argentina, men
f.eks. metalstel til flagermusestolen, som virksomheden har stor

succes med, foregår i Danmark. Også bundene til træskoene
produceres i Danmark – på en lille virksomhed i Silkeborg.
En stor del af virksomhedens salg af møbler foregår til SaudiArabien og Dubai – og de nærmeste nabolande; Sverige,
Tyskland og Norge.
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