
Hal 2 på Møbelfabrikken indviet.  

Fredag den 21. juli var jeg til en festlig indvielse af HAL2 på Møbelfabrikken. Den gamle produktionshal er 

nu omdannet til et mekka for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Stedet emmer allerede af initiativer, der 

viser, hvordan vi giver nyt liv til det brugte, hvordan vi fremover skal sortere affald, hvordan unge på vej 

mod uddannelse kan være en del af løsningen og ikke mindst hvordan den cirkulære økonomi kan ændre 

en renovering fra ud-med-det-gamle-ind-med-det-nye til et ekstraordinært byggeri med et smukt resultat 

 

Endevæggene er bygget op af træværk og gamle rensede mursten fra Dyndegård i Klemensker, som har 

været kendt for sine gode dyndegård-æbler. 

Den ene endevæg er prydet af to af de store vinduer, der før sad ud mod vejen. De eneste, der ikke var helt 

rådne. Nexø Museum har fundet nogle fotos fra den gamle møbelfabrik, og de er nu sat bag 

vinduesglassene som store fotostater. Med mit kendskab til Møbelfabrikkens agtværdige historie er det en 

særlig glæde, at man viser respekt for det gode håndværk og innovation, der altid har hersket på stedet. 

 

 
Den flotte endevæg med genbrugstræ og -mursten og de gamle vinduer som rammer for fotostater fra Nexø Møbelfabrik. 

Absalon & Salinas leverede lækker musik og sang 

 

De gamle jernplader, der før dækkede den nedslidte gulv, sidder nu på en af væggene. En meget smuk 

detalje. Det nye gulv har samme dimensioner som det gamle, og det giver en flot samling på HAL2. 

 

Fra loftet hænger to spektakulære lamper. De er fra Pernille Bülows ReUse-kollektion, som er genbrug af 

affaldsglas fra Novo Nordisk. Samme skærme sidder på væggen, og her har man brugt det jern, der holdt 

sammen om murstenene, da de blev leveret. 



 

  
  ReUse fra Pernille Bülow 

 

Og naturligvis er der nye vinduer, døre og varmepumper, der sikrer et lavt energiforbrug, og der er taget 

højde for kommende krav til el og lignende. Der er skabt rammer for mange fine kulturarrangementer i 

fremtiden. 

 

Der er mange gode grunde til, at Carsten Aalling, direktør for Møbelfabrikken, var både stolt og glad, da han 

bød velkommen, og jeg siger tak, fordi jeg fik lov at lege med. Det har været en fornøjelse at skaffe midler 

til et projekt, der har udviklet sig gennem god sparring og masser af lydhørhed. Til lykke til Carsten og til 

lykke til Møbelfabrikken og Nexø. 

 

 
HAL2 fra før renoveringen. De gamle jernplader er blevet til en dekorativ væg 


