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A
rne Jacobsen (1902-1971) är troligen Danmarks 
mest kända arkitekt. Både nationellt och interna-
tionellt är Arne Jacobsen känd för sin möbelde-
sign och arkitektur. Arne Jacobsen kom från en 
borgerlig familj och det fanns inget, som tydde 

på att han skulle få en skapande karriär. Men det var det, som 
den unga Arne Jacobsen drömde om.

Redan i unga år började Arne Jacobsen experimentera 
med bl.a. akvarellmålning. Det var dock på Kunstakademiets 
Arkitektskole i Köpenhamn, som Arne Jacobsen fick sin utbild-
ning och det var också här Arne Jacobsen mötte många av de 
människor, som han senare skulle komma att arbeta tillsammans 
med. Hans stora genombrott som arkitekt kom 1929 med det vin-
nande förslaget till tävlingen om Framtidens Hus. Det är emell-
ertid inte med detta projekt, som Arne Jacobsen är mest känd i 
dag. Bellavista i Klampenborg är ett av hans huvudverk och visar 
tydligt hur Arne Jacobsen såg på helheten i sin design. För Arne 
Jacobsen var det inte endast byggnaden han ritade, utan också 
dörrhandtaget, planteringen och allt det som fanns utanför bygg-
naden, så det hela uppgick i en högre enhet. Det syns tydligt i 
bl.a. SAS hotellet i Köpenhamn, St. Catherines College i England 
och rådhuset i Aarhus. Som arkitekt tolkade Arne Jacobsen funk-
tionalismen med dess stränga, geometriska linjer och vita ytor. 
Redan i unga år började Arne Jacobsen  Strängheten i hans mö-
beldesign bryts dock av den organiska form, som kännetecknas 
av t.ex. Ägget. För Arne Jacobsen var det inte endast bygg-   u

‘Royal Hotel’ firar 60 år
1958 STARTADE BYGGET I CENTRALA KÖPENHAMN SOM SKULLE KOMMA BLI 

VÄRLDENS FÖRSTA DESIGNHOTELL. NU HAR EN OMFATTANDE RENOVERNING 
SATTS IGÅNG SOM SKA TA TILLBAKA STILBILDEN ARNE JACONSEN HADE.

TEXT: ANDERS ANDERSSON   FOTO: RADISSON BLU.
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Historien bakom hotellet:

Arne Jacobsen framför uppförandet av hans 
legendariska hotell i centrala Köpenhamn. 
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experimentera med bl.a. akvarellmålning. Det var dock på 
Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn, som Arne Jacobsen 
fick sin utbildning och det var också här Arne Jacobsen mötte 
många av de människor, som han senare skulle komma att arbe-
ta tillsammans med i många år. 

Arne Jacobsen gick ut akademin 1927 och blev professor där 
1956. Hans stora genombrott som arkitekt kom 1929 med det 
vinnande förslaget till tävlingen om Framtidens Hus. Det är emel-
lertid inte med detta projekt, som Arne Jacobsen är mest känd i 
dag. Bellavista i Klampenborg är ett av hans huvudverk och visar 
tydligt hur Arne Jacobsen såg på helheten i sin design. För Arne 
Jacobsen var det inte endast byggnaden han ritade, utan också 
dörrhandtaget, planteringen och allt det som fanns utanför bygg-
naden, så det hela uppgick i en högre enhet. Det syns tydligt i 
bl.a. SAS hotellet i Köpenhamn, St. Catherines College i England 
och rådhuset i Aarhus.

 Som arkitekt tolkade Arne Jacobsen funktionalismen med dess 
stränga, geometriska linjer och vita ytor. Strängheten i hans mö-
beldesign bryts dock av den organiska form, som kännetecknas 
av t.ex. Ägget (Ægget) och Svanen. Både Ägget och Svanen är 
fortfarande högaktuella drygt 50 år efter de formgavs och vit-
tnar om en stor mästare, som världen inte har sett maken till se-
dan dess. Myran och Sjuanstolen är Arne Jacobsens mest kän-
da matbordsstolar och är något av det mest efterfrågade på 
auktion inom kategorin möbler. Av Arne Jacobsens mer ovanliga 
möbler kan nämnas Grytan, Droppen, Giraffen och Oxen. Des-
sa möbler förekommer mer sällan på auktion, men när de före-
kommer står samlare från hela världen i kö för att bjuda på Arne 
Jacobsens möbler. Han var också en mästare inom formgivning 
av belysning. 

Enkelheten och Arne Jacobsens känsla för detaljer visas 
tydligt i det samarbete Arne Jacobsen hade med Louis Poulsen. 
Ända från början av 1930-talet till 1971 tillverkades en rad 
lampor, bl.a. den eleganta Arne Jacobsen-serien, som utveck-
lades till SAS Royal-hotellet. Lampans asymmetriska skärmform 
koncentrerar ljuset i den riktning som önskas och gör det mö-

jligt att ha ljuset tänt och läsa utan att störa den som är bred-
vid. Hålet mitt i lampans tunga stabiliserande fot anpassades 
från början i storlek, så att det fanns plats till en askkopp. Men 
även utan askkopp bidrar hålet i lampfoten till ett elegant och 
lätt formspråk som avspeglar formen på skärmen. Arne Jacob-
sen dog alldeles för tidigt i sitt eget hem 1971. Men hans ande 

lever vidare i hans möbler, hans design och byggnader. Arne 
Jacobsen är fortfarande idag, en inspiratör för många nyutbil-
dade arkitekters arbeten och man kan på så vis se Arne Jacob-
sen i mycket av den design som kommer fram i dag. Det finns ett 
stort urval av möbler ritade av Arne Jacobsen, från mer vanliga 
skalstolar till det tjusiga patinerade Ägget. Oavsett vilken möbel 
från Arne Jacobsen du tycker mest om, har du möjlighet att hitta 
det alldeles unika och speciella av Arne Jacobsens design.

Av Arne Jacobsens mer ovanliga möbler kan nämnas Gry-
tan, Droppen, Giraffen och Oxen. Dessa möbler förekommer 
mer sällan på auktion, men när de förekommer står samlare från 
hela världen i kö för att bjuda på Arne Jacobsens möbler. Han 
var också en mästare inom formgivning av belysning. Redan i 
unga år började Arne Jacobsen experimentera med bl.a. ak-
varellmålning. Det var dock på Kunstakademiets Arkitektskole i 
Köpenhamn, som Arne Jacobsen fick sin utbildning och det var 
också här Arne Jacobsen mötte många av de människor, som 
han senare skulle komma att arbeta tillsammans med. Arne Ja-
cobsen gick ut akademin 1927 och blev professor där 1956. 
Hans stora genombrott som arkitekt kom1929 med det vinnande 
förslaget till tävlingen om Framtidens Hus. u
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Rum 606 har stått orört i snart 60 år 
och det ska det få fortsätta göra”

“

Flygplansterminalen som låg i anslutning till 
hotellet. Vänster sida: Det nu mera ikoniska rum 
606 har stått orört sedan hotellet öppnade 
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Som arkitekt tolkade Arne 
Jacobsen funktionalismen med 
dess stränga, geometriska linjer 
och vita ytor” 

“



Redan i unga år började Arne Jacobsen experimentera med 
bl.a. akvarellmålning. Det var dock på Kunstakademiets 
Arkitektskole i Köpenhamn, som Arne Jacobsen fick sin utbild-
ning och det var också här Arne Jacobsen mötte många av de 
människor, som han senare skulle komma att arbeta tillsammans 
med. Arne Jacobsen gick ut akademin 1927 och blev professor 
där 1956. Hans stora genombrott som arkitekt kom 1929 med 
det vinnande förslaget till tävlingen om Framtidens Hus. Bellavis-
ta i Klampenborg är ett av hans huvudverk och visar tydligt hur 
Arne Jacobsen såg på helheten i sin design. För Arne Jacobsen 
var det inte endast byggnaden han ritade, utan också dörrhand-
taget, planteringen och allt det som fanns utanför byggnaden, 
så det hela uppgick i en högre enhet. Det syns tydligt i bl.a. SAS 
hotellet i Köpenhamn, St. Catherines College i England och råd-
huset i Aarhus.

 Som arkitekt tolkade Arne Jacobsen funktionalismen med dess 
stränga, geometriska linjer och vita ytor. Strängheten i hans mö-
beldesign bryts dock av den organiska form, som kännetecknas 
av t.ex. Ägget (Ægget) och Svanen. Både Ägget och Svanen är 
fortfarande högaktuella drygt 50 år efter de formgavs och vit-
tnar om en stor mästare, som världen inte har sett maken till se-
dan dess. Myran och Sjuanstolen är Arne Jacobsens mest kän-
da matbordsstolar och är något av det mest efterfrågade på 
auktion inom kategorin möbler. Av Arne Jacobsens mer ovanliga 
möbler kan nämnas Grytan, Droppen, Giraffen och Oxen. Des-
sa möbler förekommer mer sällan på auktion, men när de före-
kommer står samlare från hela världen i kö för att bjuda på Arne 
Jacobsens möbler. . Enkelheten och arne jacobsens känsla för 
detaljer visas tydligt i det samarbete Arne Jacobsen hade med 
Louis Poulsen. Ända från början av 1930-talet till 1971 tillverk-
ades en rad lampor, bl.a. den eleganta Arne Jacobsen-serien, 
som utvecklades till SAS Royal-hotellet. Lampans asymmetriska 
skärmform koncentrerar ljuset i den riktning som önskas och gör 
det möjligt att ha ljuset tänt och läsa utan att störa den som är 
bredvid. Hålet mitt i lampans tunga stabiliserande fot u

Under 80-talet gjordes den senaste renoverin-
gen av hotellet som städade ut mycket av 
Jacobsens stilistiska uttryck, något man plockar 
tillbaka i den nya omfattande renoveringen.
Bild till vänster: Den kända spiraltrappan är ett 
återkommande arkeitektonisk grepp av Jacob-
sen som även återfinns på nationalbanken.

“Det var inte endast byggnaden 
han ritade, utan också allt det som 

fanns utanför byggnaden, så det 
hela uppgick i en högre enhet”
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känd för sin möbeldesign och arkitektur för sin möbeldesign och 
arkitektur. Arne Jacobsen kom från en borgerlig familj och det 
fanns inget, som tydde på att han skulle få en skapande karriär. 
Men det var det, som den unga Arne Jacobsen drömde om.

Redan i unga år började Arne Jacobsen experimentera 
med bl.a. akvarellmålning. Det var dock på Kunstakademiets 
Arkitektskole i Köpenhamn, som Arne Jacobsen fick sin utbildning 
och det var också här Arne Jacobsen mötte många av de män-
niskor, som han senare skulle komma att arbeta tillsammans med. 
Arne Jacobsen gick ut akademin 1927 och blev professor där 
1956. Hans stora genombrott som arkitekt kom 1929 med det 
vinnande förslaget till tävlingen om Framtidens Hus. Det är emel-
lertid inte med detta projekt, som Arne Jacobsen är mest känd i 
dag. Bellavista i Klampenborg är ett av hans huvudverk och visar 
tydligt hur Arne Jacobsen såg på helheten i sin design. För Arne 
Jacobsen var det inte endast byggnaden han ritade, utan också 
dörrhandtaget, planteringen och allt det som fanns utanför bygg-
naden, så det hela uppgick i en högre enhet. Det syns tydligt i 

bl.a. SAS hotellet i Köpenhamn, St. Catherines College i England 
och rådhuset i Aarhus.vSom arkitekt tolkade Arne Jacobsen funk-
tionalismen med dess stränga, geometriska linjer och vita ytor. 
Strängheten i hans möbeldesign bryts dock av den organiska 
form, som kännetecknas av t.ex. Ägget (Ægget) och Svanen. 

Både Ägget och Svanen är fortfarande högaktuella drygt 50 
år efter de formgavs och vittnar om en stor mästare, som världen 
inte har sett maken till sedan dess. Myran och Sjuanstolen är 
Arne Jacobsens mest kända matbordsstolar och är något av det 
mest efterfrågade på auktion inom kategorin möbler. Av Arne  
Jacobsens mer ovanliga möbler kan nämnas Grytan, Droppen, 
Giraffen och Oxen.  Dessa möbler förekommer mer sällan på 
auktion, men när de förekommer står samlare från hela världen i 
kö för att bjuda på Arne Jacobsens möbler. Som arkitekt tolkade 
Arne Jacobsen funktionalismen med dess stränga, geometriska 
linjer och vita ytor. Strängheten i hans möbeldesign bryts dock 
av den organiska form som lever vidare i arvet.
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Vänster sida: Fasadens material i glas och stål 
reflekterar stadens väder Höger sida sida: Under 
förra året genomfördes en omfattande renovering 
av hotellet som fortfarade pågår.



Vad kan vi vänta oss av Beoplays produkter?
I princip vad som helst Skämt åsido så ligger det ändå lite i det. 
Svantes Värld blir ett perfekt forum för plötsliga, oplanerade och, 
ibland, kanske inte helt genomtänkta infall – precis sådana som 
mina dagar, vardag som helgdag, är fyllda av. Älskar snabb-
heten och här/nukänslan i mediet och jag ryser varje gång jag 
klickar på ”publicera”!

Vilka designers jobbar ni med?
En essens av mitt och min sambos liv – efter snart 22 år är vi 
typ, hopväxta. Ett hem måste spegla de som bor där och inte 
bara vara en scenografi till något vi skulle vilja vara. Möblerin-
gen hos oss är lite av en berg- och dalbana, högt och lågt, 
brett och smalt … Självklart är kvalitet viktigt! Om inte viktigast! 
”Ni har det ju riktigt trevligt” är en kommentar som ibland halkar 
över besökares läppar innan de tänkt efter vad de egentligen 
säger. Jag tar det gärna eftersom jag älskar att ta död på den 
förhärskande och, förutfattade meningen att inredningssredak-
törer alltid är superminimalister.

Du är väldigt ung. Har du stött på motstånd?
Jag är från början utbildad dekoratör, skulle nog idag kunna 
jämföras med stylist, men fick i 25-årsåldern, då pratar jag 70-
tal, för mig att jag inte längre ville jobba med så ”ytliga” och 
”världsliga” saker så jag utbildade mig under tre år till arbetster-
apeut för att ”jobba med människor” … Jag har inte jobbat en (1) 
enda dag. Började istället som layoutelev (klisterprins) på Svensk 
Damtidning och på den vägen är det – den långa vägen. Det 
tog några år innan jag kom dit jag är idag – men härifrån får 
de bära mig ut! Jag älskar mitt jobb och, 
”jobbar med människor” varje dag, och 
det är det bästa jag vet!

Berätta om ditt hem
Jag är 35 år, har tre barn med min man 
Damiano. Jag har bott utomlands större delen av mitt vuxna liv. 
För två år sedan flyttande vi tillbaka till Sverige, vi förälskade oss 
i ett gammalt hus där vi kunde se våra tre barn växa upp! Jag är 
en hopplös romantiker och estet. Mår som bäst när jag är omrin-
gad av gamla, nötta och vackra saker. Ett och ett annat loppis-
fynd kommer jag att dela med mig av här på bloggen!

Vilka designklassiker har du själv hemma
Vi köpte den äldsta kåken vi kunde hitta i Malmö och sedan två 
år tillbaka ha det varit ett heltids jobb med att renovera och lyfta 
fram husets charm.

Huset är byggt 1908, i 1600 tals stil. Det var Malmös brand-
chef som ville ha ett pampigt hus som stack ut ur mängden. Och 
ut sticker det, barnen i kvarteret kallar huset för det mystiskt. 

Vad ska du göra i sommar?
En liten sväng till Italien sen ska vi njuta av allt det underbara 
svenska sommaren har att erbjuda, cykla barfota ner till havet 
för ett morgondopp, läsa böcker i häng-gungan, laga mat med 
barnen, umgås med familj och vänner.

Vad inspireras du av just nu?
Färger inspirerar mig väldigt mycket. Tidigare var det mönster, 
men nu är jag helt insnöad på olika dova färger, gärna grönt, 
blått och rosa. Också olika materialmöten, blankt tyg möter grovt 
tyg, linne med sammet… Det är något intressant med kontraster-
na tycker jag. 

Vilka tror du blir nästa års stora trender? 
Rent färgmässigt så tror jag på beige. Det gråa är över, det har 
vi sett i så många år nu. Jag tror på beige, varma och mer färg-
glada toner än vad vi har sett på länge. Sedan ser vi hantverk, 
hållbarhet och det personliga som stora trender 2018. Jag älskar 
personlig inredning, det blir så mycket mer intressant då.

TUE MANTONI, VD FÖR DANSKA BANG & OLUFSEN TALAR OM DET DANSKA 
DESIGNARVET OCH HUR DET FORTFARANDE ÄR FÖRETAGETS DNA.

TEXT: SVEN SVENSSON

 VD Bang & Olufsen
Tue Mantoni

Intervju
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Vad vi än gör så ska man känna att 
det är en produkt från Danmark”

“

Vänster sida: Tue Mantoni med nya högtalaren 
Beoplay A9 designad av Øivind Alexander Slaatto 
Höger sida: de kritikerrosade Form 2 hörlurarna.

Vad kan vi vänta oss av Beoplays produkter?
I princip vad som helst Skämt åsido så ligger det ändå lite i det. 
Svantes Värld blir ett perfekt forum för plötsliga, oplanerade och, 
ibland, kanske inte helt genomtänkta infall – precis sådana som 
mina dagar, vardag som helgdag, är fyllda av. Älskar snabb-
heten och här/nukänslan i mediet och jag ryser varje gång jag 
klickar på ”publicera”!

Vilka designers jobbar ni med?
En essens av mitt och min sambos liv – efter snart 22 år är vi 
typ, hopväxta. Ett hem måste spegla de som bor där och inte 
bara vara en scenografi till något vi skulle vilja vara. Möblerin-
gen hos oss är lite av en berg- och dalbana, högt och lågt, 
brett och smalt … Självklart är kvalitet viktigt! Om inte viktigast! 
”Ni har det ju riktigt trevligt” är en kommentar som ibland halkar 
över besökares läppar innan de tänkt efter vad de egentligen 
säger. Jag tar det gärna eftersom jag älskar att ta död på den 
förhärskande och, förutfattade meningen att inredningssredak-
törer alltid är superminimalister.

Du är väldigt ung. Har du stött på motstånd?
Jag är från början utbildad dekoratör, skulle nog idag kunna 
jämföras med stylist, men fick i 25-årsåldern, då pratar jag 70-
tal, för mig att jag inte längre ville jobba med så ”ytliga” och 
”världsliga” saker så jag utbildade mig under tre år till arbetster-
apeut för att ”jobba med människor” … Jag har inte jobbat en (1) 
enda dag. Började istället som layoutelev (klisterprins) på Svensk 
Damtidning och på den vägen är det – den långa vägen. Det 
tog några år innan jag kom dit jag är idag – men härifrån får 
de bära mig ut! Jag älskar mitt jobb och, 
”jobbar med människor” varje dag, och 
det är det bästa jag vet!

Berätta om ditt hem
Jag är 35 år, har tre barn med min man 
Damiano. Jag har bott utomlands större delen av mitt vuxna liv. 
För två år sedan flyttande vi tillbaka till Sverige, vi förälskade oss 
i ett gammalt hus där vi kunde se våra tre barn växa upp! Jag är 
en hopplös romantiker och estet. Mår som bäst när jag är omrin-
gad av gamla, nötta och vackra saker. Ett och ett annat loppis-
fynd kommer jag att dela med mig av här på bloggen!

Vilka designklassiker har du själv hemma
Vi köpte den äldsta kåken vi kunde hitta i Malmö och sedan två 
år tillbaka ha det varit ett heltids jobb med att renovera och lyfta 
fram husets charm.

Huset är byggt 1908, i 1600 tals stil. Det var Malmös brand-
chef som ville ha ett pampigt hus som stack ut ur mängden. Och 
ut sticker det, barnen i kvarteret kallar huset för det mystiskt. 

Vad ska du göra i sommar?
En liten sväng till Italien sen ska vi njuta av allt det underbara 
svenska sommaren har att erbjuda, cykla barfota ner till havet 
för ett morgondopp, läsa böcker i häng-gungan, laga mat med 
barnen, umgås med familj och vänner.

Vad inspireras du av just nu?
Färger inspirerar mig väldigt mycket. Tidigare var det mönster, 
men nu är jag helt insnöad på olika dova färger, gärna grönt, 
blått och rosa. Också olika materialmöten, blankt tyg möter grovt 
tyg, linne med sammet… Det är något intressant med kontraster-
na tycker jag. 

Vilka tror du blir nästa års stora trender? 
Rent färgmässigt så tror jag på beige. Det gråa är över, det har 
vi sett i så många år nu. Jag tror på beige, varma och mer färg-
glada toner än vad vi har sett på länge. Sedan ser vi hantverk, 
hållbarhet och det personliga som stora trender 2018. Jag älskar 
personlig inredning, det blir så mycket mer intressant då.

TUE MANTONI, VD FÖR DANSKA BANG & OLUFSEN TALAR OM DET DANSKA 
DESIGNARVET OCH HUR DET FORTFARANDE ÄR FÖRETAGETS DNA.

TEXT: SVEN SVENSSON

VD Bang & Olufsen
Tue Mantoni

Intervju

12 | DANSK FUNKTIONALISM DANSK FUNKTIONALISM |13

Vad vi än gör så ska man känna att
det är en produkt från Danmark”

“

Vänster sida: Tue Mantoni med nya högtalaren
Beoplay A9 designad av Øivind Alexander Slaatto
Höger sida: de kritikerrosade Form 2 hörlurarna.



Arnes möbler
Bildspecial

MÖBLERNA SOM ARNE JACOBSEN RITADE TILL SAS-HOTELLET I KÖPENHAMN 
FYLLER 60 ÅR MEN ÄR FORTFARANADE LIKA HÖGAKTUELLA IDAG.

TEXT: CLAES CLAESSON   FOTO: FRITZ HANSEN

Vänster sida: Svanen klädd i naturläder och 
Ägget klädd i Remix-tyg från Kvadrat  Höger sida: 
Bordet hette  från början FH3513 men Fritz Hansen 
tillverkar det idag under namnet A222 i valnöt 
istället för teak.
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från SAS Royal Hotel



Stolar från SAS-hotellet i en modern nordisk 
miljö. Ägget klädd i Basicläder och Droppen-
stolar i grön plast respektive en som är klädd 
i devina melange från Kvadrat. Droppen var 
Arne Jacobsens personliga favorit bland sina 
egna verk. 
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Alla stolar Jacobsen ritade till hotellet gjordes även 
som soffor. Svanen är en av den enda som Fritz 
Hansen tillverkar som soffa idag. Nedan: Även 

om serie 3300  stod på hotellet är den faktiskt 
tillverkad till flygplatsen och inte hotellet. Höger 

sida: Svanen-fåtölj  klädd i sobert blått tyg. Lampan 
tillverkas idag på licens av Fritz Hansen 
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Till vänster: Droppen återlanserades 2014. Senare i år kommer en 
variant med guldunderrede.Nedan: Droppen hittade man både 
i rummen och ute i hotellet. I restaurangen var stolen klädd i brunt 
skinn och mässningsunderrede. Nederst: Varför Arne älskade denna 
stolen berodde på att han kunde se sin fru i ögonen när hon satt och 
sminkade sig samtidigt se hennes vackra rygg när han satt bakom. 
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Finn Juhl- 
Egyptian chairs

Arne Jacobsen
Royal floor lamp

Poul Kjærholm-
PK80

Henning Koppel-
Den gravida ankan

Finn Juhls åtta tidiga Egyptian chairs tillverk-
ade av Niels Vodder med vackert originalläder 
som klubbades efter en lång budgivning för 
784.000 kr mot utropet 300.000 kr. Auktions-
huset Bukowskis var väldigt glada och säger att 
de kommer minnas auktionen länge.

Vilhelm lauritzen 
Radiohus pendel

-

Louis Poulsen har nyligen tagit upp Lauritzens 
pendel “Radiohus” i produktion igen. Dessa som 

hade proveniens från själva radiohuset klub-
bades för 29.000 kr.

Golvlampa av Arne Jacobsen med proveniens 
från SAS-hotellet i Köpenhamn. Detta exemplar 

var från originaltillverkaren Louis Poulsen och 
klubbades för 18.000 kr på Lauritz.com.

Poul Kjærholms klassiska dagbädd såld för 97.000 kr. 
Detta exemplar var stämplad med originaltillverkarens 
stämpel EKC.

Henning Koppels ovanliga kanna “Den gravida 
ankan” formgiven 1952 för George Jensen 

gick för 122.500 kr mot utropet 90.000.

Arne Jacobsen-
Ägget
Ett tidigt exemplar av Ägget av Arne Jacob-
sen med originalskinn i otroligt bra skick gick 
för 205.000kr på Bukowskis. Utropet var 
respektabla 180.000 kr.
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Klubbslag
VARJE MÅNAD PRESENTERAR VI KLUBBSLAG PÅ 
DANSK DESIGN SOM HAR DET DÄR “LILLA EXTRA”

Auktioner

-
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