Sådan bestiller du:

1

Ring eller mail din ordre (+45) 42 65 40 17 / pernillereitz@gmail.com
- Ved mail, skriv: navn, adresse, mobil + bestilling.

2

Betaling (vi oplyser fragtprisen)
Mobilepay: 79359
Konto: 5077 - 0001386302
Skriv dit fulde navn ved overførsel

3

Når beløbet er registreret, sender vi varen.

Draken pendel

Jagerfly lampe af missil næse beskytter
De svenske Saab F-35 Draken fly fra 1955-1974
havde store missiler. Når flyet ikke var på vingerne
havde missilerne beskyttere på.
De er her ombygget til unika lamper i begrænset
antal. Med div. patina, da de er ca. 45-65 år gamle.
Mål. Ø 40cm H 62cm
Porcelæns fatning.
Aflastning.
LED pærer, stor 150mm, 7watt, 220v, 2200 kelvin.
2m rød stofledning.
Ikke demko godkendt.
Bestillingsvare.
Enkelt: kr. 1.950,- DKK
Sæt: kr. 3.500,- DKK

WIKIPEDIA

Saab 35
Draken

Rolle 			Jager
Oprindelsesland 		
Sverige
Fabrikant 		
Saab
Første flyvning 		
25. oktober 1955
Introduceret 		
8. marts 1960
Ophørte tjeneste 		
2005 (Østrig)
Status 			
Udtrådt af tjeneste
Primære brugere 		
Flygvapnet
			Østrigs Luftvåben
			Finlands Luftvåben
			Flyvevåbnet
Produceret 		
1955–1974
Antal bygget 		
651
Udviklet fra 		
Saab 210

Jesper Klein og Jesusbåndet
af Jesper Klein (født 13. november 1944, død 22. august 2011)

Til min store ærgrelse mistede jeg mit helt fantastiske kassettebånd ”Budet fra Monte Kristus”/ Jesusbåndet”, der var en
stor gentagende kult fornøjelse for mig og mine søskende i
70/80´erne.
Jesper Klein skabte dette hørespil, i bedste datidens Anders
Mattesen stil. Et hørespil der rummer politik, religion og humor,
i en cocktail af personer, deriblandt, Gud, Skt. Peter, Moses og
Jesusbarnet, alle karakterer spillet af Jesper Klein. Han stod
selv for musik, lyd og effekter.
Jeg søgte i pladeforretninger og loppemarkeder, tog også
kontakt til DR flere gange som voksen, uden held. De havde
det ikke i deres arkiv. Til sidst skrev jeg til Jesper Klein selv.
Han var ikke online, så vi startede en fin brevudveksling. Hans
breve var skrevet på skrivemaskine og med overskriften ”højt
ærede hr Jakob” Han var begejstret ;-)
Det viste sig at han havde ét beskadiget eksemplar på kassette. Med Tro og Love, aftalte vi at jeg ville prøve at fikse det og
få det kopieret.
Det lykkedes! Jeg fik lavet en kopi på bånd og cd. Jesper
var ovenud glad og inviterede mig og mine søskende, Mette
og Søren, til fejring og champagne. Desværre blev det aldrig
muligt da han var ramt af kræft og døde kort efter.
Jeg tog efterfølgende kontakt til hans søn, Sebastian Klein.
Han var begejstret og overdragede rettighederne til mig og gav
mig frit lejde til at gøre hvad jeg ville med kunstværket.
Her er det så!
Det er fra 1974, men døm selv om du synes om det stadig
holder...
Kassette eller CD
kr. 129,- DKK

God fornøjelse,
Hilsen Jakob Hauge Reitz

Ø-roer
Forskellige unikke Ø-roer, designet af Pernille Reitz.
Sammensat af drivtømmer, perler, ædelsten, plastik
figurer og forskellige dimser.

Kr. 149,- / 169,- / 189,- DKK

Birkeophæng garderobe
Birkestamme,
2x1,5m stålwire med plast beskyttelse
2 wirelåse / 2 metalskruer m. øjer / 2 ravplug
Bestillingsvare
1m birk med 12 ophæng
Kr. 275,- DKK
1,2 m birk med 16 ophæng
Kr. 325,- DKK
1,4 m birk med 20 ophæng
Kr. 375,- DKK

Snaps af valnød fra Mårup
Vi har lavet egen valnøddesnaps.
36%
Lageret fra 2016
Smager som en drøm!
Essensen er tilsat neutral russisk vodka.
35 cl. flasker
120,- DKK

