SANS & SAMLING
Disruption, omstillingsparat, work life balance og multitasking – er blot
nogle af de fine formuleringer, der helst skal optræde i et tjekket CV. Det er også ord,
som fortæller noget om et fortravlet liv, hvor det kan være svært at finde
åndehuller. Måske er modsvaret nogle analoge sysler: en stille stund med en god bog,
en avis eller et printet magasin for at få tilværelsen i vatter – lidt livgivende
musik i højttalerne eller måske en halv time med pen og papir for at skrive det brev,
som nogen venter på. Man kan jo starte med at sætte rammen.
Af SUSANNE HOLTE

3

1

”Mit hjem, er der, hvor jeg hænger min hat,” siger man. Men for mange
er det også det sted, hvor man kører i pit og tanker op. Det er her, man
vasker hjernen og finder ny energi til at møde verden på ny – og det
kan gøres på mange måder, for eksempel med noget så altmodisch
som god litteratur og musik, som har potentiale til at tage os med på
rejser både ud og ind af kroppen. En anden analog måde at få kontakt
til sig selv – og ikke mindst andre – på er at sætte sig og skrive et brev.
Måske ikke oplagte beskæftigelser i en verden præget af virtuel underholdning, som byder på hurtige fix og tomme kalorier til hjernens
belønningscenter. Men trænger man til fordybelse, og tør man gå den
analoge vej, så er det et godt udgangspunkt at skabe en lille oase i
hjemmet, hvor det er legalt at give efter for trangen til at tjekke ud –
bare en gang imellem. En god lænestol og et lille bord, måske en reol
eller et hyldearrangement til favoritbøgerne eller vinylerne. Den bløde,
favnende sofa er også et godt bud på et gemmested. Har man skrivekløe, så dulmes den let med et skrivebord, hvor man kan lade tingene
ligge og lokke. Det personlige analoge hjørne kan selvfølgelig også
bruges til digitale gøremål, hvis man nænner det.
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1. YALE X sofa med høj ryg fra MDF med aftageligt stof eller læder og aluminiumsstel, 51.940 kr., Interstudio. 2. PLENUM er Jaime Hayons seneste design for
Fritz Hansen – en stol skabt til koncentration og meditative stunder, 30.000 kr.,
Fritz Hansen. 3. PICO sofabord designet af Barazzuo/Malissan for Sculptures
Jeux. Fås i amerikansk valnød i kombination med ni forskellige touch-farver fra
11.490 kr., Lone Sandberg. 4. WORKIN er et funktionelt lille skrivebord med klap.
Design Valentina Carretta for Sculptures Jeux. Eg i kombination med 22 touchfarver, 12.010 kr., Lone Sandberg. 5. BLANCHE BERGÉRE lænestol med høj ryg,
designet af Luca Nichetto, fra 39.240 kr., De La Espada. 6. PHILIP ARCTANDERS
Muslingestol fra 1944 med blødt fåreskind, 39.595 kr., Paustian. 7. MOVE ME er en
ny kollektion fra danske Kiss. Ét design, to farver, fem størrelser. Arkitekterne bag
er Mirja Larsen og Lars Nymand, fra 2600 kr., Keep it Simple Stupid. 8. CDC.1
LOUNGE CHAIR designet af Carlo De Carli i 1954, er relanceret af danske Gubi,
14.995 kr. 9. FLICKER-SKÆNK designet af det japanske designstudie Tamaki for
danske Munk Collective, 9299 kr., Casa Shopping. MODSTÅENDE SIDE: EJ 288
INDIGO er designet af Erik Jørgensen Design Team. Den enkle sofa har bløde
hynder, der indbyder til afslapning, fra 29.280 kr., Erik Jørgensen.
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EN RUMMELIG REOL, DER SAMLER DEN BEDSTE LITTERATUR, DET SMUKKESTE
KUNSTHÅNDVÆRK OG DEN SKØNNESTE MUSIK – SÅ ALLE SANSER PIRRES – SAMMEN
MED EN GOD SIDDEPLADS, HVORFRA MAN KAN NYDE DET HELE.
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1.POUL KJÆRHOLMS Professorbord fra 1955, oprindelig tegnet til Det Kongelige Danske Kunstakademi, 25.000 kr., Carl Hansen & Søn. 2. RODOLFO DORDONI
har opdateret loungestolen Prince Cord Indoor fra Minotti, så den står skarpere. Stol, 53.800 kr., skammel, 27.445 kr., Sibast. 3. ELAIN designet af Vincent Van
Duysen, er en lille kompakt lænestol fra Molteni&C, 20.150 kr., Interstudio. 4. VERDE COFFEE TABLE med ovalt metalstel og to bordplader i henholdsvis malet
egetræsfinér, brun marmor eller hvid terrazzo, design Rikke Frost, fra 9799 kr., Woud. 5. BODEN, skulpturelt bord med mokkafarvet egetræsfinér udvendigt,
sandfarvet højglans lak indvendig, og topplade i Zebrino-marmor, af Gordon Guillaumier for Minotti, 42.340 kr., Sibast. 6. BEOSOUND EDGE fra B&O er en
all-in-one trådløs højtaler i et skarpt og enkelt design, fra 23.000 kr. 7. VICO MAGISTRETTIS Maralunga-sofa fra 1973 har fået vokseværk. Cassina præsenterer
Maralunga 40 Maxi, som er 35 % bredere og 10 % dybere end originalen, 64.635 kr., 3 Falke Møbler. 8. REYKJAVIK bluetooth-højttaler leverer lyd 360 grader
rundt. Her i en enkel udgave klædt i Kvadrat-uld, 1480 kr., Vifa. 9. PATRICIA URQUIOLA har med Bowy Sofa for Cassina skabt et indbydende flydemøbel med
bløde, organiske former, fra 60.915 kr., 3 Falke Møbler. 10. SOLO DESK designet af Neri & Hu. Fås i flere træsorter fra 30.375 kr, De La Espada. 11. NERI & HU har
skabt Cradle-kollektionen, bestående af sofa, bord og lænestol fra Arflex. 12. LUXE HIFI-MØBEL i sortbejdset eg, designet af Michael H. Nielsen, 6229 kr., Bolia.
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1. LOÏE loungestol er designet af Chiara Andreatti for Gebrüder Thonet
Vienna, der endnu engang viser, hvordan de er i stand til at forny deres
kollektion af fletmøbler, 20.500 kr., Fiorini Trading. 2. SOFT SQUARE er en
praktisk lille puf med en bakke på toppen, af busk+hertzog, fra 1920 kr.,
Softline. 3. CAPE loungestol med syninger, designet af Charlotte Høncke,
fås i mange farver. Her vist i Warm Grey, 13.995 kr., Warm Nordic.
4. MONUMENTS er en elegant magasinholder med marmorsokkel og
messingholder, design af Dubokk, 2639 kr., Menu. 5. CRADLE bord med
marmorplade fra Arflex, designet af Neri & Hu. 6. MADONNA designet af
Rune Krøjgaard, 10.419 kr., Norr11. 7. WICKED LOUNGE CHAIR RATTAN
8140 kr., Vincent Sheppard. 8. MARCO ZITO har skabt en ny møbelkollektion for italienske Bross – blandt andet den lette Wam loungestol,
10.508 kr., Bross/Holmris B8. 9. MAGNE sofabord i antik messing og
røgfarvet glas, 2990 kr., Cozy Living. 10. AMSTERDAM sofasystem, fås
i flere kombinationer. Som vist 41.290 kr., BoConcept. 11. PEGASUS
HOME DESK designet af Ippolito Fleitz Group og Tilla Goldberg.
Bordpladen er i kernelæder, som kan løftes til side, fra 38.750 kr.,
Classicon/Paustian.
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1. MELBA STOL designet af Hertel & Klarhoefer, og Fodera Ipad-cover, til henholdsvis 3086 kr. og 249 kr., Bolia. 2. SHELVING SYSTEM by Moebe er et
genialt reolsystem, som samles helt uden værktøj og skruer. Kan anvendes både som reol og room divider i forskellige opstillinger, 8220 kr., Moebe.
3. DEN KINESISKE DESIGNER MARIO TSAI har designet Insert-bordet i asketræ for Ferm Living, 3999 kr., Ferm Living. 4. SCEENE er et modulopbygget
reolsystem udført i lys eg med mulighed for tekstilpolstrede låger og paneler, design af Michael Rem, fra 5995 kr., Gejst. 5. ARRAY-SKÆNK i eg, designet af
Says Who, 11.899 kr., Woud. 6. LOW BEDSIDE er et praktisk lille bord i træ og kork designet af Studioilse, De La Espada. 7. HUNTING CHAIR model 168, designet
af Kurt Østervig i 1960 i massiv eg og kernelæder. Relanceres nu af Klassik Studio, 22.800 kr. 8. TRÆ, STÅL OG LÆDER i skøn forening i Jean-Marie Massauds
Byron chaise longue for Poltrona Frau, 77.995 kr., 3 Falke. 9. HIFIVE fra Northern, designet af Rudi Wulff, har plads til vinylerne, 6590 kr., Northern. 10. HAROLD
DESK, design af Luca Nichetto, 30.985 kr., De La Espada. 11. XL TABLE i egetræ er designet af arkitekt Kristina Dam, 3720 kr., Kristina Dam Studio.
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