
Hvilket univers har du lyst til at blive mødt af i din stue? Skal det 

være som at træde ind i et afsnit af den populære amerikanske  

tv-serie Mad Men i 1950’ernes dekadente reklamemiljø, et roligt og 

rent nordisk miljø med klassiske møbler og design i sort og hvid  

– eller skal der være smæk på farverne? Vi har indrettet én stue i 

de tre forskellige stilarter og fundet møblerne, der passer til.

3 stilarter:

1

2

3

50’er-glamour

farver
Sort&hvid

Stort billede:  
Sofa, Happy Version 4, 
i cognacfarvet læder, 
designet af Stine Prang og 
Michael Raun, 186 x 101 x 
42 cm, 17.673 kr., Raun. 
Sort sofabord, T–Bone  
i rustfrit stål og kløvet 
skiffer, designet af Peter 
Boy, 60 x 52 cm, 4985 kr., 
Brdr. Friis Møbler.
Håndlavet tæppe, 
Ronaldo, i farven Forrest, 
140 x 200 cm, 2995 kr., Linie 
Design. Kommode, AK2420, 
i valnød med top i corian, 106 
x 46 x 38 cm, 9589 kr., Naver 
Collection. Bordlampe, 
Kaiser Idell med mørkegrøn 
skærm, designet af Christian 
Dell, h 42,5 cm, 4995 kr., 
Fritz Hansen. Pendler, 
Calabash P2, i guld og sølv, 
designet af Komplot Design, 
diam. 25 cm, 2195 kr. 
pr. stk., Lightyears. 
Lænestol, PJ 149, udført 
i valnød og sort læder, 
designet af Ole Wanscher,  
h 85 cm, 19.210 kr., Brdr. 
Friis Møbler. Brun vase, 
Timor, h 20 cm, 269 kr., 
Ilva. Blå vase, Dots Stuff,  
179 kr., Normann Copen-
hagen. Puder, Geometric, 
40 x 60 cm, 1566 kr., Stripe, 
43 x 43 cm, 1020 kr., Classic 
Stripe, 43 x 43 cm, 1020 kr., 
Star, 40 x 60 cm, 636 kr., 
Hot, 40 x 60 cm, 476 kr.,  
alle fra Paustian. 
Knagerække, Coatrack, 
designet af Mathieu 
Matégot, 995 kr., Gubi.

Der blev røget mange cigaretter og drukket masser af cocktails, når 1950’ernes og -60’ernes jetset 

mødtes til fest. Udtrykket var elegant og glamourøst, sofaerne små og intime, og materialer som træ, 

kobber og læder kastede et gyldent skær i stuerne. Vi har genskabt stilen anno 2011 her.

som en elegant salon

KlassisK med et twist. Tænk amerikan-
ske Hollywood-film anno 1950’erne, klassisk 
design, træsorter, læder, kobber og guld.

Rent og noRdisK i soRt og hvidt. 
Hold dig i skyggetonerne, og kombinér stramt 
design med naturens smukke materialer.

FaRveFloR. Signalér glæde og optimisme 
med modige møbelvalg i stærke farver. 
Klassisk design får nyt liv i farver med spræl.

1. Lænestol, CH 25, i sort eg, 
designet af Hans J. Wegner  
i 1950, h 73 cm, 21.224 kr.,  
Carl Hansen & Søn. 
2. Bordlampe, Cobra, 
designet af Greta Grossman  
i slutningen af 1940’erne,  
2595 kr., Gubi.
3. Lille sofa, model 4600, 
designet af Finn Juhl i 1946, 
fuldpolstret med ben i teak,  
b 132 cm, fra 39.890 kr., 
Onecollection.
4. Klassisk skænk, Modo,  
i lakeret valnød med ben i 
rustfrit stål, fås i flere 
træsorter, 8298 kr., Skovby.
5. Polstret lænestol,   
Finigan, i akacietræ og  
elegant blåt tekstil,  
6999 kr., Eleanor Home.
6. Trebenet stol, PP 58/3,  
i krydsfinér med polstret sæde, 
designet af Hans J. Wegner i 
1988, fra 5875 kr., PP Møbler.
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Stort billede: 
Sofa, Architipo i hvid, 
l 225 cm, 25.000 kr., Couch. 
Sort sofabord, 2RUS, udført 
i jern, 160 x 40 cm, 4650 kr., 
Couch. Stort fad, Pot, udført 
i beton, diam. 40 cm, 329 kr., 
Normann Copenhagen. 
Puder, Roses in a Row, 
40 x 100 cm, 899 kr., sort-hvid 
i uld, 50 x 50 cm, 599 kr., 
Fluen, 50 x 50 cm, 599 kr., 
pude i flettet gråt skind, 50 x 
50 cm, 1599 kr., alle fra Louise 
Roe. Pude med polsterknap,  
Dot, 45 x 55 cm, 549 kr., Hay. 
Sort gulvvase, Barcelona, 
i glas, h 35 cm, 499 kr., Ilva. 
Stol, PK4, med sortlakeret 
stel og flagline i natur, 
designet af Poul Kjærholm, 
h 71 x b 59,2 x d 73 cm,  
8500 kr.,  Thorsen Møbler. 
Gulvlampe, Grasshopper, 
designet af Greta Grossman 
i slutningen af 1940’erne, fås 
i flere farver, 4995 kr., Gubi. 
Tæppe, Ege kunsttæpper, 
200 x 300 cm, 6495 kr., Ege.
Maleriet er malet af Thomas 
Paalson og hedder Fuglefjæs, 
akrylfarve og spray på  
træ- plader, består af tre 
enkeltmalerier og måler 
tilsammen 140 x 170 cm,  
9500 kr. Furnish Copenhagen 
Denmark.

1. Sofa, Brick, designet 
af KiBiSi, her med gråt 
Hallingdal-tekstil fra Kvadrat, 
puderne er hægtet sammen 
ved hjælp af en særligt stærk 
knapkonstruktion, b 280 cm, 
68.000 kr., Versus Design. 
2. Sofabord, Box table, fra 
franske Moustache, i foldet, 
lakeret aluminium, fås også  
i lyseblå, lysegrå og gul, 90 x  
48 x 25 cm, 2950 kr., Frama. 
3. Lille bord, Desiree, med 
ben i stål og bordplade i 
kompaktlaminat, h 72 cm, 
diam. 64 cm, 3036 kr., 
Swedese.
4. Stol, TNC Trance fra 
Artifort, med skal i plast og 
polstret sæde, designet af 
Mathias Seiler og Stephan 
Weit, 5300 kr., Witehauz. 
5. Taburet, Spin, fås i ask  
og teak, sort og hvid,  
h 44 cm, 1719 kr., Swedese.
6. Sidebord, Parrish, med 
base i finér og plade i enten 
glas eller metal, designet af 
Rodolfo Dordoni for Minotti, fås 
i to str., h 41 cm, diam. 40 cm, 
14.720 kr., h 37 cm, diam. 90 cm, 
23.625 kr., Sibast Interieur. 

Er du ikke til de helt store farveudskejelser, men mere til den afdæmpede og nordiske stil, 

så bevæg dig i det æstetiske og skyggefulde univers af sort, gråt og hvidt, som designerne 

også stadig dyrker, gør en dyd ud af roen, og fordyb dig i materialer som uld, skind og flet.

enkelt, nordisk og afdæmpet 

Stort billede: 
Pink daybed, designet 
af arkitekt Jørgen 
Høvelskov, i denne 
specialfarve 20.550 kr., 
men fås fra 18.700 kr. alt 
efter træsort, Rasmus Koch 
Studio. Lænestol, Beatrix 
fra Källemo, polstret med 
orange Hallingdal-tekstil, 
designet af Anna Kraitz, h 77 
x b 80 x d 70 cm, 15.500 kr., 
1000Chairs/Thorsen Møbler. 
Lamper, Krabat, diam.  
11 cm, 795 kr., Asger BC Lys. 
Gulvtæppe, Star, designet 
af Paul Smith, udført i 100 % 
tibetansk uld, håndknyttet  
i Nepal, 230 x 150 cm,  
21.279 kr., The Rug Company.
Rullebord i rød, fås i mange 
forskellige farver og modeller, 
70 x 35 cm, 4064 kr., 
Montana. Pude, Himla, grøn, 
40 x 40 cm, 299 kr., Casa 
Casino, Pude, Pink Dot, 
50 x 45 cm, 549 kr., Hay. 
Pude, orange, Danish Art 
Weaving, 40 x 40 cm, 340 
kr., Brdr. Friis Møbler.  
Pude (i rullebordet), 
Cushion, designet af Thomas 
Eyck, 80 x 40 cm, 1899 kr., 
Normann Copenhagen. 
Plaid, Eagle Multi, 140 x  
120 cm, 1629 kr., Casa 
Casino. Maleri, Ansigt, 145 x 
145 cm, 35.000 kr., Couch. 

1. Sofa, Grand Piano 
i Hallingdal-stof fra  
Kvadrat, l 220 x h 88 x 
d 77 cm, fra 37.181 kr., Gubi.  
2. Serveringsvogn, 
Darjeeling fra Källemo,  
designet af Anna Kraitz, bakke 
i naturfarvet træ, og stellet 
fås i flere farver, h 94 x b 48 x 
d 98 cm, bakken 48 x 71 cm, 
15.800 kr., Thorsen Møbler. 
3. Blød loungestol, Gerard, 
designet af Johannes 
Foersom og Peter Hjort- 
Lorenzen, fra 9700 kr.,  
Brühl Denmark.
4. Sidebord, Cross, med 
bordplade i glas, 50 x 50 cm, 
648 kr., Scandinavian 
Interieur.
5. Skabe, A’dammer, 
i lakeret træ med jalousi-
låger i plast, designet af 
hollandske Aldo van den 
Nieuwelaar i 1978, fås i  
over 50 farver og mange 
str,, fra 10.550 kr., Paustian. 
6. Ovale sideborde, Tre, 
fremstillet i eg med plade 
i træ eller corian, fra 2784 kr., 
Witehauz. 

Du signalerer glæde og optimisme, når du indretter med stærke og klare farver, og klassiske 

møbler får kant, når de pludselig optræder i nye kulører. Det bedste og sikreste udtryk får du, hvis 

du ikke sammensætter for mange, og brug gerne tekstiler og tæpper til at samle farverne.

fyr op under farverne
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