
Nyhedsbrev, efterår 2016 

Efterår i gyldne farver og (næsten) ikke et ord om jul 

Efter en fantastisk sensommer er det nu i den grad blevet efterår. Vi snakker regn og 

rusk, vådt i vådt. Det er jeg egentlig ikke særligt vild med, men der er én vældigt for-

mildende omstændighed, og det er naturligvis efterårets smukke farver. 

De er selvfølgelig allerflottest, når man bevæger sig ud i naturen, men vil man også 

have efterårsfarverne ind i boligen, kan man måske blive inspireret af billederne til 

højre.  Her er en stykke hen ad vejen tale om ”mærkevarer”:  

 Den hyggelige lygtemand er fra Ernst Keramik 

 Det smukke, emaljerede fad er fra den norske virksomhed Olden 

 Det fine, gamle hyacintglas er fra Fyns Glasværk.  

 Den orange suncatcher er fra Holmegaard 

 Minigryderne er fra Copco 

 Vasen i grå og orange er fra West Germany 

Jeg kan ikke tyde signaturen på de tre stager nederst i billedet, men under alle om-

stændigheder er de hyggelige, og på det nederste billede synes jeg, at de minder lidt 

om tre svampe eller paddehatte. 

Apropos ”mærkevarer”, så har jeg lavet en lille fornyelse på webshoppen. Da det ikke 

er alle producenter, der har sin egen underside på shoppen, har jeg lavet en oversigt 

over hvem man kan finde varer fra på shoppen. Det skulle gerne gøre det lidt lettere at 

få et overblik, hvis man leder efter en bestemt producent, designer eller virksomhed. 

Vil du se siden, kan du finde den her » 

Efterår er også ensbetydende med, at butikkerne skifter deres halloweenpynt ud med 

julepynt. Ligesom de fleste andre synes jeg, at det er alt for tidligt at skulle kigge på 

julepynt i oktober. Jeg har dog besluttet, at der så småt vil være juleting at finde på 

webshoppen fra først i november, for du skal jo kunne nå at bestille, og jeg skal nå at 

sende, så du kan have glæde af det i december. 
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