
Ritterband bag bænke af Holmens sidste
tømmer

Monica Ritterband ved bænken Holmen som er fremstillet af træ fra bolværket på Holmen, hvor
fotoet også er taget. ( Foto: Søren Kjeldgaard )

Savværk og designer Monica Ritterband står bag en bænk fremstillet af det sidste gamle tømmer fra
Holmen.
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Bænken Holmen er fremstillet af tømmer, der har stået under vand i mere end 200 år. Det
pommerske fyrretræ har nemlig tjent som bolværkspæle på den tidligere flådestation, hvor de 150
pæle blev brugt til at etablere kajanlæg og dok, da Christian den 7. var konge.

Se flere billeder i galleriet til højre

Sidste sommer købte Palle Nielsen det sidste historiske træ fra Holmen. Han ejer
skovbrugsvirksomheden Bondeskovgaard, som bl.a. fremstiller tømmer til renovering af historiske
bygninger og anlæg, og Palle Nielsen ville gerne give det historiske fyrretræ et nyt liv.

Det har tømmeret fået i bænken, som designer Monica Ritterband har formgivet. Bænken er
fremstillet i 275 nummererede og signerede eksemplarer med såkaldt bilede planker, hvor ikke to
hug ligger ens.

Palle Nielsen opfandt nemlig for nogle år siden en maskine, som kan bilehugge, så tømmeret ser ud,
som om det er hugget til i hånd med en bredøkse. Imprægnering af træet behøver man ikke at tænke



på, for efter 200 år i saltvand kan det holde i mange år.

Prisen på bænken er 17.500 kroner. Sammen med Holmen-bænken har Monica Ritterband og Palle
Nielsen lavet to andre typer bænke lavet af 200 år gamle såkaldte flådeegetræer fældet i skovene ved
Vallø Slot.

Bænken Frederik den 6. ligner Holmen, men har fået ryglæn, mens Flow er formet som en
kvartcirkel og kan sættes sammen med i en cirkel eller et langt og kurvet forløb til brug i f.eks.
parker. Hver bænk er nummereret og signeret og koster henholdsvis 23.375 og 19.525 kroner.
Bænkene kan købes direkte fra savværket.

Destinations URL: http://www.fri.dk/bolig/ritterband-bag-baenke-af-holmens-sidste-toemmer


