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TAST SELV

Tast din annonce
- se den med det samme
- og betal med kort 
Alt dette via vores hjemmeside dgo.dk

- er fortælleforestillingen “Stolthed og konsekvens - om Ingeborg Stuckenberg”  
blevet en del af Levende Lydfortællinger. Fortæller og forfatter Dorte Futtrup 
levendegør Ingeborg Stuckenbergs dramatiske tilsværelse og hele familiens til-
knytning til Sorgenfri og Lyngby. Fortælleforestillingen har Dorte Futtrup tid-
ligere optrådt med på Stadsbiblioteket. Hør den her: https://www.buzzsprout.
com/954634/7824655

- taler kunstfotografen Trine Søndergaard den 9. marts kl. 17-18  med Gl. Holte-
gaards direktør Maria Gadegaard. Hun fortæller om sin udstilling Nearly Now, 
der hænger på Gl. Holtegaard netop nu og venter på at blive vist for publikum. 
Udstillingens værker er alle skabt specifikt til kunsthallen. Det er gratis at deltage, 
og man deltager via glholtegaard.dk 

- inviterer handelsforeningen sine medflemmer til onlinemøde i Science City Lyng-
bys Netværk for Mindre Virksomheder tirsdag den 9. marts 2021 kl. 9:00-10:30. 
Her kan man stille spørgsmål og få vinden om de nuværende hjælpepakker, og man 
kan ligeledes blive inspireret til og få rådgivning til forretningsudvikling. Tilmelding 
til Mikkel Schønning Sørensen: mss@vidensby.dk.

- indleder Lyngby Kunstforening sæsonen i Cobrarummet ved Sophienholm med 
en udstilling, der afviger fra det sædvanlige. På grund af covid-19-restriktionerne 
er det nemlig ikke muligt at invitere publikum indenfor for at se udstillingen, og 
derfor har man opbygget en vinduesudstilling i det store gavlvindue, der vender ud 
mod gårdspladsen. Her kan man man frem til 14. marts kunne se billedkunstneren 
Jona Borruts udstilling ”Nest, Shell”.

Af Mette Henriksen, stadsarkivar 
ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

LOKALHISTORIE Når famili-
en Danmark i 1950’erne og 
1960’erne satte sig ved kaffe-
bordet eller spisebordet, så var 
der ofte dækket fint op med 
porcelæn produceret på Por-
celænsfabrikken Danmark, 

som lå på Vinkelvej i perioden 
1936-1969. 

I fabrikkens storhedstid 
blev en tredjedel af den samle-
de danske porcelænsfremstil-
ling produceret her. 

Kom op på 500 ansatte
Porcelænsfabrikken etablere-
de sig i den tidligere sukker-
fabriks bygninger nær Lyngby 
station i 1936. Ejerne var Niels 
Holst og Søn, der som porce-
lænsgrossister i 1924 havde 
overtaget Kjøbenhavns Por-
cellains Maleri. Her i Lyngby 

grundlagde de en produkti-
on af porcelænsstel, vaser og 
anden brugskunst.

Med 500 ansatte var det en 
af kommunens største industri-
virksomheder, og for et par gene-
rationer tilbage har de fleste dan-
ske familier nok været ejere af et 
stel eller andet porcelæn, som 
stammede fra denne fabrik.

Fabrikken var indrettet med 
den nyeste teknologi og pro-
ducerede porcelænsvarer, som 
hurtigt blev en del af køkken-
udstyret og spisestuer i mange 
danske hjem.

Der var et stort marked for 
blomstret porcelæn i begyn-
delsen af 1900-tallet, men i 
1950’erne gik porcelænsfir-
maet med på den funktiona-
listiske bølge med stellet Dan-
ild. 

Med introduktionen af den 
ildfaste Dan-ild-serie med de 
fine ildfaste fade og skåle kun-
ne husmoderen meget prak-
tisk tage maden direkte fra 
ovnen til bordet. 

Genopstod i 2012
I 1969 måtte fabrikken luk-

ke, og ejendommen blev revet 
ned.

I 2012 genopstod Porce-
lænsfabrikken Danmark - 
Lyngby Porcelæn og står i dag 
bag relanceringen af det kend-
te design, blandt andet Lyng-
byvasen.

Du kan få mere at vide om 
fabriksliv i Lyngby-Taarbæk 
på den kommende udstilling 
’I maskinrummet – fabrikker i 
Lyngby-Taarbæk 1870-1970’, 
som åbner på Stadsarkivet Frie-
boeshvile, når det igen bliver 
muligt at byde gæster indenfor. 

Porcelænsfabrikken Danmark
Tidligere blev de mest populære porcelænsstel og vaser fremstillet på Porcelænsfabrikken 
Danmark lige her i Lyngby.

En Vallø-terrin er ved at blive pudset og klargjort til salg, ca. 1940. Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
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FORRESTEN

Danske  
Primula 
i alle forårets farver

3 stk. 5000
Vi bruger nyttedyr i vores væksthus og udendørs i planteskolen til bekæmpelse af skadedyr

ALDERSHVILE 
PLANTESKOLE
v/Jens Bech Jensen  
og Pernille Friis Larsen
Tlf. 44 98 67 89 
Bagsværdvej 194 (v/Bagsværd Sø)
www.aldershvile-planteskole.dk

Åbent: Hverd. kl. 9-17.30. Lør.-søn.-helligd. kl. 9-16.00

VÆLG MELLEM 700 FORSKELLIGE FRØ TIL HAVEN

ØG KVALITETEN  
PÅ DINE ANNONCER

NÅ UD TIL DANMARKS MEST KØBESTÆRKE MÅLGRUPPE 

RING OG FÅ GRATIS RÅDGIVNING
• 20 20 94 13

Der tages forbehold for trykfejl samt udsolgte varer.

føtex food Virum
Priserne er gældende fra fredag d. 05.03.2021 til og med torsdag d. 11.03.2021

Varehuschef,
Carsten Bo Christensen

Heineken, Royal Export
eller Faxe-Pepsi sodavand
15x33 cl. ds. Heineken, Royal Export eller
20x33 cl. ds. Faxe-Pepsi sodavand. Flere varianter.
Gælder kun lukkede forpakninger. Ekskl. embl.
Pr. liter max. 13,13

65� 

Le Arche
Rossogrande
75 cl. Italien.
Pr. liter 52,-

39� 

Max. 6 stk.
til denne pris

Mandler eller
cashewnødder
300-400 g.
Flere varianter.
Pr. kg max. 96,67 29� 

God
Morgen
juice
850 ml.
Flere varianter.
Ekskl. embl.
Pr. liter 17,65

15� 

Le Arche
Rossogrande
75 cl. Italien.
Pr. liter 52,-

39
Få     råd

og vejledning af
vores vinekspert

Fredag kl. 15-18
Lørdag kl. 12-15

Avocado
3 stk. Udenlandske.

Pr. stk. 6,-  18� 18

Dansk mørbrad 
af gris
1500-2100 g. 3 stk.
Pr. kg max. 52,67

79� 
Max. 6 Stk.

til denne pris

Riberhus
skiveost
180-240 g.
Flere varianter.
Pr. kg max. 83,33 15� 
Lotus papir
4 rl. premium køkkenrulle eller 
8 rl. comfort toiletpapir.
Pr. kg max. 29,11

20� 

Coca-Cola sodavand
24x33 cl. ds. Flere varianter.
Gælder kun lukkede forpakninger.
Ekskl. embl.
Pr. liter 8.84 70� 

Max. 6 stk.
til denne pris

Max. 6 stk.
til denne pris


