
Holmen
Bænken med en enestående historie





”Holmen” er den første i Monica Ritterbands 
fornemme serie af bænke under navnet  
NatureHistory. Hun har designet bænken ud 
fra tre stærke værdier; den skulle være tidløs, 
den skulle være enkel i sit udtryk, og endelig 
skulle den være gedigen og stå solidt plantet 
i den danske muld.

Monica Ritterband har trukket historien ind 
i designet. Derfor er ”Holmens” tykke plank-
er blevet øksehugget, eller såkaldt bilet, efter 
gamle håndværksmæssige traditioner. Resul-
tatet er en organisk overflade, som giver et 
spil og et liv til bænken.

Bænken har rektangulære skulpturelle jern-
sokler. Dette sokkeludtryk har Monica Ritter-
band hentet fra sine store skulpturer.

En ny klassiker

Ikke to af ”Holmens” kraftige planker er ens. Træet er  
blevet bilet, hvilket vil sige, at det er hugget med et bredt 
økseskær. Dette giver overfladen et særligt liv og spil.



“Holmen” er en del af konceptet NatureHistory, 
der forener historie, fornemt dansk design og 
håndværksmæssige traditioner. 

Bænkens planker stammer fra gamle bol- 
værkspæle fra Holmen, hvor de i over 200 år 
har været en del af det gamle værft og dok.

Skovbrugsvirksomheden Bondeskovgaard har 
i samarbejde med kunstneren og designeren  
Monica Ritterband pustet nyt liv i det  
historiske tømmer. Med respekt for fortidens 
traditioner har de skabt en serie gedigne og 
tidløse bænke, og dermed har det fine, gamle 
træ fået evigt liv.

Resultatet er en lukket serie, bestående af 
275 nummererede og signerede bænke.

Fra bolværk til bænk

Bænkens planker hviler på skulpturelle sokler af jern.



Bænken ”Holmen” er skabt af  pommersk  
fyrretræ, som i over 200 år har stået under 
vand. Da pælene blev trukket op af havnen, 
viste det sig, at kernen var af det fineste,  
friske fyrretræ. Helt intakt. Havvandet havde 
saltvandsimprægneret træet og sikret en hold-
barhed langt ind i fremtiden.

Efter opskæring er tømmeret bilet, hvilket  
vil sige øksehugget, så det fremstår med  
samme overflade som det oprindelige træ. 
Stålboltene er fremstillet i hånden og har 
samme karakteristisk kvadratiske form, som 
blev brugt i byggeriet på Holmen i 1700-tallet. 
Derved er håndværksmæssige traditioner for-
enet med moderne dansk design.

Bænkens jernkonstruktion er overfladebe-
handlet til Klasse C4. En bænk, der tåler  
tidens tand.

Materialet

Bredde 45 cm.
Højde 45 cm.
Længde 160 cm.

Bænken er forberedt 
til fastmontering.

Dimensioner

Pris kr. 12.500 inkl. moms  
og nummereret certifikat.
Salg og levering:

Bondeskovgaard
Hestehavevej 40
4320 Lejre 
Tlf. 46 49 60 27
www.bondeskovgaard.dk

Salg og levering
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Gamle bolværkspæle fra Holmen er skåret til planker og har fået nyt liv.

www.naturehistory.dk
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