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I golfsporten kender man begrebet  

 I kortspil stræber man måske efter et par i hjerter  

– de evige to, som komplementerer,  

styrker & optimerer hinanden  

–  som også har inspireret kunstnere og forfattere  

til poesi og billedkunst.  

Dualiteten er en kendt størrelse – et ideal, om man vil  

– også når det  drejer sig om design og boligindretning.  

På det mere prosaiske plan kender vi alle sammen makkerparrene:

borD/stol  
stol/lamPe  
sofa/borD

Potte/Plante

makkermatch 

to må man være, og bo beDre giver  

på de følgende sider nogle aktuelle bud på den 

mangfoldighed, der hersker, når to skal forenes  

til et harmonisk eller et dynamisk hele.

Metallerne har længe spøgt i vores indretning 
med kobber som den helt store åbenbaring. 
Nu rører messingen også på sig. Potten her 
koster 179,95 kr., Ferm Living.

Det ligner et stykke krøllet papir og Oohh- 
kollektionen er da også skabt af naturlige 
genbrugsmaterialer. Alle produkter er en del af 
et fairtrade-projekt på Sri Lanka. Lubechliving.

Keramikeren og designeren Esther E. 
Pedersen har kreeret denne fine forårspotte  
for Unika-k i en sart lyseblå farve. Potten fås  
i andre sarte forårsfarver, 145 kr., Unika-K.

Love Song-serien er en kærlighedserklæring 
til hjemmet. Den smukke stentøjsvase er 
designet af Ditte Reckweg og Jelena Schou 
Nordentoft. Fra 199 kr. Kähler.

Det rustikke look er aktuelt - her en potte 
i fibercement med en overflade som et 
månekrater. Stone Vase indgår i Bolias 
nye forårskollektion. 299 kr., Bolia.

Kobber er stadig et meget aktuelt materiale, når 
vi taler brugskunst – således også når det drejer 
sig om urtepotter. Fås i to størrelser til 
henholdsvis 109 kr. og 169 kr., H. Skjalm P.

O Vase fra Moustache er en del af en 
charmerende keramikserie af Ionna Vautrin. 
Den er fremstillet i emaljeret keramik. 1099 kr., 
Designdelicatessen.

Thomas Benzen står bag denne vase, hvor en 
skål af asketræ møder en top i mundblæst glas. 
Træet skal symbolisere plantens rod i jord-  
bunden - glasset det grønne løv. 699 kr., Muuto.

Potteplanterne er efter en periode ude i kulden 
tilbage i de danske stuer. Den trend har affødt fx 
den farverige Botanica-kollektion, hvor man 
finder det store lave plantefad. 399 kr., Kähler. 

Mens vi utålmodigt venter på at rykke ud i haven, kan vi skabe en lille grøn oase inden døre. Det er nemlig igen god stil at omgive  
sig med potteplanter, og når det gælder de grønne vækster, spiller tidsånden også en rolle. Fra Floradania kommer der hver sæson  
bud på moderne planter, og i dette forår er det trendy at gå efter kaktusser og sukkulenter, som både er skulpturelle og lette at passe.  
Her er en række topaktuelle planter: buddhas temple, crispy wave, der renser luften, bostonbregne, og ikke mindst Sansevieria 
cylindrica, den trendy retroplante, der er i familie med svigermors skarpe tunge, som afslutter denne plantekavalkade.
MODSaTTe SiDe: Boskke Sky Planter – en urtepotte, der gør op med tyngdeloven. Fra 199 kr. for den lille hos Designdelicatessen.
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1. Med afsæt i det skandinaviske designunivers har 365NORTH 
skabt denne enkle bordlampe, der bærer navnet YES. Lampen kan 
erhverves for 1299 kr., Frandsen Lighting. 2. Lathe-lampen, der 
er designet af Jesper K. Thomsen & Sanne Traberg, er fremstillet 
efter fairtrade-principper på et lille indisk værksted. Den er 
fremstillet af FSC-godkendt egetræ og sort bomuld. Fås som 
stander- og bordlampe. Den viste standerlampe koster 2800 kr., 
Mater. 3. Grafisk flot standerlampe fra Gubi, der føjer sig naturligt 
til designvirksomhedens store retrokollektion. Grossman Cobra- 
lampen er designet af Greta Grossman og vandt i 1950 en Good 
Design Award. Grossmans modernistiske design er i dag 
eftertragtede samleobjekter. 3995 kr., Gubi. 4. Den engelske 
designer Tom Dixon arbejder gerne med metal, og han kaster sig 
ud i mange forskellige opgaver. En af dem er belysning, som for 
eksempel Bell Floor Light i stål. 9950 kr., RoomStore. 5. Coupé-
lampen er designet i 1967 af Joe Colombo. Lampen, der er 
præmieret med flere designpriser og er del af den permanente 
udstilling på MoMA i New York, indgår i den italienske belysnings-
producent Oluces kollektion. Fås både som bord- og gulvlampe. 
Den viste gulvlampe  koster 7529 kr., Designdelicatessen. 6. Den 
amerikanske designerduo Graypants har tilføjet to nye lamper til 
deres Scraplights-serie, blandt andet denne standerlampe med 
navnet TILT. 5599 kr., Hetland Nordic. 7. Bernard Schottlander 

designede Mantis-lampen i 1951, og var tydeligt inspireret af  
den billedhuggeren Alexander Calders mobiler. Mantis-lampen  
er relanceret af franske DCW. 4250 kr., Roomstore. 8. Note 
Design Studio har formgivet Skyline-lampen for svenske Örsjö. 
Med tydelig 70’er-inspiration har de fortolket byens tage i et 
horisontalt og kubistisk greb. Lampen er spritny, og prisen  
er i skrivende stund ikke fastsat, Örsjö.

stol

Relanceringer er det store hit. Nu er Vitra ude 
med stolen Fauteuil de Salon tegnet af Jean 
Prouvé i 1939. Polstret med tekstil, stel i pulver- 
lakeret stål og armlæn i træ. 17.105 kr., Paustian. 

en fiks og elegant loungestol fra Antonio 
Citterios hånd: Petit Repos-stolen fra Vitra byder 
på komfort uden at optage alt for megen plads  
i stuen. Fra 17.501 kr., Paustian. 

Poncho-stolen fås både til ude- og indebrug 
med henholdsvis galvaniseret og lakeret stel. Den 
er designet af Lucidi Pevere for italienske Living 
Divani. Fra 11.900 kr., Bjarne Rønnow.

Recess-stolen er en ægte flyder i grænselandet 
mellem en lænestol og sofa. Designet af Niels 
Bendtsen for hollandske Linteloo. Fås i mange  
materialer. Fra 27.000 kr., Thorsen Møbler.

Komfort og lethed i en og samme stol. Jean- 
Marie Massaud står bag Yale-stolen for MDF. 
Lakeret aluminium og stål og hynder med 
aftageligt tekstil. Fra 15.850 kr., Interstudio. 

Stolen HUG er skabt af Design 365 North, som 
har ladet sig inspirere af krammet og lader stolen 
omfavne den, som sætter sig. 11.958 kr., 
Wendelbo Møbel Design.

Bløde, organiske former med referencer til 
50’erne kendetegner Coogee-lænestolen fra 
franske Sentou – her i en fræk armygrøn version. 
Fås i flere farver. 10.500 kr., Designdelicatessen.

Spanske Jaime Hayon har med Ro begået en 
lænestol med klassikerpotentiale. Stolen med det 
magelige udtryk fås nu også med læder og en 
matchende skammel. Fra 17.485 kr., Fritz Hansen.

en ægte hyggestol skabt af japanske Nendo.  
Her er vamsede og bløde former, men også et 
stramt og moderne snit – specielt i denne udgave 
med lysegråt filt. Fra 9890 kr., BoConcept.

Red Devil er et grafisk og futuristisk møbel 
inspireret af Kubricks “Rumrejsen år 2001”. Det er 
møbelarkitekt Carsten Buhl, der har designet den 
røde djævel. Fra 8800 kr., Skipper Furniture.

Hyggelig og uhøjtidelig – sådan fremstår FLY- 
stolen, designet af Space Copenhagen. I serien 
indgår også to sofaer og to borde. Møblerne har 
stel af massivt egetræ. Fra 11.995 kr., &tradition. 

Magis lancerer serien Traffic, designet af den 
tyske Konstantin Grcic. Møblerne fås med stålstel 
i forskellige farver samt polstring i læder og uld  
i flere farvevarianter. 15.188 kr., RoomStore. 
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Den store flyder er stadig et hit, når pladsen er til det. Her et godt bud fra Eilersen, 
der lancerer Block-sofaen i blød velour. Bag designet står Jens Juul Eilersen, der 
skærer ind til benet og tager arketyperne i ed. Viste løsning 91.571 kr., Eilersen.

i anledning af Børge Mogensens 100-års fødselsdag relancerer Fredericia Furniture 
sofa NO 1, der var den første sofa, som den store møbeldesigner skabte for firmaet. 
Pris for en 3-personers sofa fra 26.370 kr., Fredericia Furniture.

COR er en af Tysklands ypperste producenter af polstermøbler. Fra deres hånd 
kommer nu ELM-sofaen med en ramme af eg eller valnød og hynder i tekstil eller som 
her i læder. For designet står duoen Jehs + Laub. For pris og forhandler se cor.de. 

Jens Juul eilersen er ophavsmanden til Cocoon-sofaen fra Eilersen. Sofaen kan 
skræddersyes efter personligt valg af stof, farver, design og størrelse, og prisen 
afhænger af alle disse elementer. Den viste sofa koster 86.580 kr., Eilersen. 

en robust og kompakt sofa med plads og komfort. Pump-sofaen fås i flere 
størrelser og varianter. Bag designet står Peter Barreth, der er in-house designer og 
medejer af Versus. 3-personers sofa i XL-version fra 18.700 kr., Designdelicatessen.

Designeren antonio Citterio har kreeret denne lette og elegante sofa, Guscio, 
for italienske Flexform. Imødekommende stil med schwung på lette, slanke ben. 
Fra 26.500 kr., CasaShop.

alcove Plume Sofa er designet af Erwan & Ronan Bouroullec for Vitra. Der er netop 
kommet en helt ny variant med høj ryg, som danner er privat rum i rummet. Prisen for 
en 3-personers sofa er 43.505 kr., Paustian. 

Fusion by Nendo er en ny fusions-sofa, der fås i to forskellige dybder og med fire 
løse hynder. Den er karakteriseret af de elegante syninger og afspejler æstetiske 
foldemønstre fra origamiens verden. Den viste version 13.431 kr., BoConcept.

Toward er designet af arkitekt Anne Boysen. Sofaen introduceres nu i tre nye 
farvekombinationer i henholdsvis mørkegrå, lysegrå og brune nuancer med sko i 
massiv messing eller aluminium. 24.500 kr., Erik Jørgensen.

Foråret er pastelfarvet hos ILVA, der blandt mange nyheder præsenterer Poppy- 
sofaen i sart rosa med fire rygpuder og ben i lakeret eg. 7999 kr. Sæt med fire 
pyntepuder, 999 kr., Ilva. 

1. around-bordet, designet af Thomas 
Bentzen lanceres nu i farverne antracit, 
støvet grøn og mørkegrå. Bordet fungerer 
godt alene, men er flot i grupper, hvor 
størrelser og farver blandes. Lille bord 
2350 kr. Stort bord 3750 kr., Muuto. 
2. Det nye Fusion-bord, som Nendo 
har skabt for BoConcept, er rigt på stil  
og funktion. De hvide molekyleformede 
bordplader giver et flot skulpturelt look. 
Det viste koster 1295 kr., BoConcept. 
3. Dejlige bløde farver; Woody-sofa- 
bordet har bordplader i forskellige nougat/
lattefarvede nuancer: Fås i tre størrelser 
til 2199/1599/ 1399 kr., Ilva. 4. De fine 
Lalinde-borde fra franske Sentou fås  
i flere farver, højder og former og kan 
anvendes enkeltvis eller i grupper. Fra 
3299 kr., Designdelicatessen. 5. Rustik 
enkelhed fra &tradition. Hoof-bordet er 
designet af Samuel Wilkinson, og det fås  
i flere formater i massiv eg med forskellig 
overfladebehandling, for eksempel grå 
olie. 2695 kr., Designdelicatessen.  

6. Uanset om man tænker hjerter  
eller jordbær, så har Nissen & Gehl  
med Strawberry AK 2560 skabt en  
smuk bordserie i valnød for Naver 
Collection. 12.062 kr., Naver. 
7. aK2580 har med sine spidse, 
skråtstillede ben referencer til 50’ernes 
møbelkunst. Nissen & Geh har designet 
bordet, der fås i mange varianter og 
højder. Fra 6100 kr. for den viste model  
i massiv eg, Naver. 8. elliptical Table  
er tegnet af Charles & Ray Eames i 1959. 
Bordet fik hurtigt kælenavnet surf table. 
14.474 kr., Paustian. 9. imødekommende 
og buttede former er kendetegnende for 
designeren Ionna Vautrin, der har tegnet 
Baobab-bordet for franske Moustache. 
Fås i flere farver og str. Fra 5700 kr., 
Designdelicatessen. 10. inspirationen  
til Flip Around er hentet i Frankrigs 
industrielle stole kombineret med  
klassisk danske snedkertradition.  
Det er Norm Architects, der står  
bag designet. 1699 kr., Menu. 
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1. eM Table er tegnet af Jean Prouvé i 
1950. Af bordet fremgår det, at Prouvé 
mest opfattede sig selv som en 
møbelingeniør. Bordet, der indgår i 
Vitras kollektion af klassiske møbler, 
fås i flere varianter fra 27.135 kr.
afhængigt af størrelse og materiale-
valg. Paustian. 2. Spisebordet  
her har afrundede hjørner og et 
retromoderne udtryk. Det har 
indbygget udtræk, så man kan nøjes 
med et lille bord, når man ikke har 
gæster. Designet af Per Hånsbæk. I eg 
fra 12.159 kr., Skovby. 3. GRiP-bordet 
er et nyt design inspireret af linedanse-
rens leg på snoren. Konstruktionens 
omdrejningspunkt er en stærk 
bærende bjælke, som giver mulighed 
for et langt frit spænd. Det er Troels 
Grum-Schwensen, der står for 
designet. Fås i flere varianter – blandt 
andet glas. Fra 28.750 kr. Randers 
Radius. 4. Med en top i 4 mm 
silkeblød hvid corian og enkle ben i 

sortbrændt stål står Chess-spisebor-
det som en smuk grafisk skulptur. 
Nissen & Gehl står for designet. Pris 
oplyses på forespørgsel  hos Naver 
Collection. 5. Den klassiske  
Gubi-stol har fået selskab af  
Gubi Table, 
som fås i en 
rund, firkantet 
og elipsefor-
met udgave i eg, valnød og 
sortbejdset ask, Komplot Design. 
Fra 8995 kr., Gubi. 6. Via Cph har 
udvidet deres møbelkollektion med et 
frækt spisebord med navnet Le Croix. 
Fås i 10 forskellige farver, der giver 
kant til den klassiske hvide bordplade. 
Ben i natur og røget eg, bøg samt 
sortlakeret bøg. Fra 5750 kr., Viacph. 
7. Cloud-bordet i valnød og glas med 
detaljer i afrikansk padouk, skabt af 
Ask Emil Skovgaard, er et rent 
kunstværk. Pris ved forespørgsel, 
askemilskovgaard. 
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Tip Ton-stolen fra Vitra er tegnet af det 
engelske designerpar Edward Barber og 
Jay Osgerby. Stolen kan vippe forlæns 
og stables. 2264 kr., Paustian. 

Den populære og prisbelønnede designerduo 
GamFratesi har tegnet Beetle Chair til Gubi, her vist 
i en fuldpolstret udgave med Kvadrat Remix og 
cognacfarvede læderkanter. Fra 4995 kr., Gubi.

Laclasica-stolen fra Stua kombinerer de 
traditionelle principper for klassiske stole med 
et moderne, let og suverænt design skabt af 
Jesús Gascas. Fra 3135 kr., Interstudio. 

Helge Sibast designede i 1953 stolen Sibast  
No 8. Nu har hans barnebarn relanceret stolen  
i det originale design i sæbebehandlet, olieret eller 
sortlakeret egetræ. Fra 5800 kr., Sibast Furniture.

Organisk og indbydende stol, tegnet af Noé 
Duchaufour Lawrance. Den hedder Ciel og fås 
med flere typer understel og tekstiler fra danske 
Kvadrat og Gabriel. Se info på tabisso.com

Carl Hansen & Søn har netop lanceret nyheden 
CH88, skabt af Hans J. Wegner i 1955. Stolen har 
indtil i dag kun eksisteret i prototype. I butikkerne 
til maj. Fra 2586 kr., Carl Hansen & Søn.

Den elegante Pocket Chair er tegnet af 
Ding3000 for Dicipline og inspireret af lommerne 
på et par jeans. Kernelæder og egetræsskal i 
flot forening. Fra 12.900 kr., Walnut Street.

Der er givet nyt liv til til Børge Mogensens 
Søborgstol fra 1953 – en organisk stol i form- 
spændt krydsfiner med et enkelt og stilrent 
formsprog. Fra 2895 kr., Fredericia Furniture.

ayush Kasliwal har skabt endnu et spænden-
de design. Belt Chair – en grafisk smuk stol med 
læderbælter. Stolen produceres i Indien af 
dygtige håndværkere. Fra 4010 kr., Mater.

Jaime Hayons flotte Catch Chair blev i det 
forgangne år præmieret med Best of the Year 
Award 2013. Nu præsenteres den i en ny udgave 
med drejesokkel. Fra 5020 kr., &tradition.

Den danske møbelarkitekt Hans Sandgren 
Jakobsen nyder stor respekt i Japan. Her har 
han tegnet Horseshoe-stolen for japanske 
Actus. Endnu ikke i handel, Actus.  

Lukki 5aR Chair fra Vitra er designet af Ilmari 
Tapiovaara i 1956. Den har sæde af birk-kryds-
finér, stel i mat lakeret stålrør og armlæn i træ. 
Fås flere farver, 2491 kr., Paustian. 
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