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“Lones Pølser er et
levende stykke dansk
kulturarv, og Lone
holder fanen højt. Min
datter får altid en rød
pølse i hånden og en
slikkepind til lommen.
Det er det ægte
København.”

“Jeg er meget fascineret af
Kasper Eistrups malerier. Hans
miks mellem blyantstreg og
oliemaleri er virkelig fedt.”
More to the Picture af Kasper
Eistrup, 6.500 kr.

Hjørnet af Værnedamsvej og Vesterbrogade,
1620 Kbh. V

“Mine favoritsandaler denne sæson er
modellen May, som
kommer i grå, brun,
og sort og har
lidt højde.”
SHOE THE BEAR,
1.000 kr.

Thomas
Frederiksen
Thomas Frederiksen, 35, er
direktør for skobrandet Shoe the
Bear og bor ved søerne i København med sin familie. Han er til
kunst på væggene, kværner selv
sin kaffe og tager gerne forbi den
lokale pølsevogn.

“Jeg kan godt lide, at planter og
blomster kommer op i højden
og vil gerne have mange af de
hængende vaser fra Vanishing
Point i mit hjem.”
VANISHING POINT,
500 kr.

“Jeg køber blomster til min kone hver
uge. Favoritterne er fresier, når de er i
sæson, og så er jeg meget begejstret for
buketterne fra Poppykalas, som er drevet
af scenekunstneren Thilde Maria.”
Poppykalas.dk

“Tom Rossaus lamper i birketræ
giver en virkelig god hyggebelysning, og hans gulvlampe TR7
gør rummet smukkere, uanset
hvor du placerer den.”
TOM ROSSAU hos Illums
Bolighus, 5.290 kr.

“Kunstparken Ordrupgaard er genial, når
man har børn og lidt mere inspirerende
for forældrene end de gængse legepladser. Olafur Eliasson og Jeppe Hein har
lavet udendørs kunstinstallationer,
som børn og voksne kan lege i.”

“Livet er for kort
til dårlig kaffe. Jeg
sværger til Coffee
Collectives, som
er bedste venner
med min Rancilio
Rocky-kværn.”

Ordrupgaard.dk

“Med to døtre under tre år har vi engang
imellem brug for at trække stikket og trække
vejret. Ystad Saltsjöbad har det hele.
Ren luksus, havbad og champagne.”
Ysb.se
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COFFEE
COLLECTIVE,
110 kr.

