
Den italienske storby Milano er omdrejningpunkt for design fra hele verden. I sidste uge mødtes
over 400.000 designinteresserede til verdens største møbel- og designmesse Salone del
Mobile, hvor det nyeste møbeldesign kunne opleves. 

S
iger man møbeldesign, siger man sam-
tidig Salone del Mobile i Milano, hvis
man har en særlig interesse for de nye-
ste møbler. Her på verdens største
møbel- og designmesse mødes alle,
der på en eller anden måde arbejder
med møbler og design, for at blive

inspireret af de nyeste tendenser. Selve messe-
hallen, Fiera Milano Rho, lidt uden for centrum
er det primære udstillingssted, hvor konceptet
minder om Formland i Herning, men bare langt
større. Her præsenterer de kendte – og mindre
kendte – møbeldesignere deres seneste produk-
ter, ligesom “underskoven” af nye navne håber på
at blive opdaget og få deres prototype sat i pro-
duktion.

Danske møbeldesignfirmaer nyder stor respekt
i udlandet, og hvis de – ligesom de udenlandske
navne – er store nok, så har de ikke blot en stand
til messen, men en butik eller et showroom et
sted i byen. Det har møbelsnedkerfirmaet Carl
Hansen & Søn taget endnu et skridt til, da de net-
op har slået dørene op for deres møbelklassikere
i et nyt, stort showroom på hjørnet af Foro Buo-
naparte og Via Arco i Milano.

»Vi var vokset ud af vores lokaler, så derfor har
vi åbnet et nyt showroom. Når man er en design-
virksomhed som Carl Hansen & Søn, er Milano
ikke til at komme udenom. Byen er et internatio-
nalt knudepunkt for møbeldesign og hele bran-
chen som sådan. Ligesom vores øvrige tilstede-
værelser i designdestinationer som eksempelvis i
New York, Los Angeles, London og Tokyo, er det
kun helt naturligt, at Carl Hansen & Søn skal
have en markant placering i Milano. Årets Salone
del Mobile var en oplagt anledning til at åbne
showroomet, hvor design fra danske møbelme-
stre som bl.a. Hans. J. Wegner, Ole Wanscher og
Poul Kjærholm sættes i scene sammen med nye
designersamarbejder som den østrigske design-
trio EOOS og danske Naja Utzon Popov,« fortæl-
ler Knud Erik Hansen, adm. direktør hos Carl
Hansen & Søn, der på messen kunne præsentere
Wegners CH22/CH26-stole, Naja Utzons “Wood-
lines” tæppekollektion, Embrace-serien, Metro-
politan Chair i ny komposition og Poul Kjær-
holm-borde blandt nyhederne.

Helheder i fokus
Nyhederne inden for møbeldesign peger i mange
retninger, og selv for fagpersoner kan det være
svært at samle trådene og videregive et billede af
de overordnede tendenser. Men indretningsde-
signer, konceptudvikler, foredragsholder og ejer
af designstudiet Design Circus, Birgit Tarp, har
noteret sig et større fokus på helheder og dermed
helstøbte indretninger, hvilket hun også så i form
af messeudstillingen hos Arper og Carl Hansen
& Søn på Salone del Mobile.

»Men også hollandske Moooi havde som sidste
år samlet deres kollektioner af tæpper, belysning
og møbler i et gigantisk inspirations-showroom,
hvor frynser på sofaer med “dip-dye” – og en pol-
stret sofa – var del af de nye serier med tydelige
retro-referencer. Danske Hay havde valgt at præ-
sentere deres møbler i en gennemført, unik “New
Yorker Looks”-location, hvor indrettede rum
skulle opdages i en labyrintisk opbygning i et in-
tegreret forskudt niveau. Hertil var tilsat et stem-
ningsfuldt og smukt gårdmiljø med grønne plan-
ter, servering og den nye udemøbelserie
Palissade,« fortæller Birgit Tarp, der også ser en
klar tendens til, at striber vinder indpas i mange
sammenhænge, ligesom et bredt spektrum af far-

Den japanske mode- og
tekstildesigner Akira Mi-
nagawa står bag “The
Akira Minagawa Collec-
tion” for Kvadrat, som
lægger sig i slipstrøm-
men af tendensen til at
satse på masser af far-
ver, mønstre og striber. 

Møblernes mekka
ASTRID ELLEMO FOTO: PR | bolig@jp.dk

Akira Minagawa har lavet tre 
møbeltekstiler og et gardintekstil 
i 11 sofistikerede farver, som passer

godt til vores ønske om hele tiden 
at lave nye, anderledes ting.
Anders Byriel,
adm. direktør, Kvadrat
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ver, bløde og lodne materialer, glas og meta
fortsat også er på agendaen.

»Inden for køkkener og bad – som præsenteres
hvert andet år på messen og i byen – er der især
mange italienske brands repræsenteret, hvor den
sydlandske forkærlighed for marmor, bl.a. flet-
tede marmorvægge, mørk granit og mørkere træ-
sorter, møder det teknologiske fremskridt i

form af avancerede løsninger,« fortæller Birgit
Tarp, der desuden ser en tendens til, at man
endelig tør bruge en udvidet farvepalet og der-
ved personificere sit hjem i langt højere grad.

Tendensen med striber og et fokus på farver
kan man bl.a. se hos den danske tekstilproducent
Kvadrat, der i Milano præsenterede et samar-
bejde med den japanske mode- og tekstildesigner
Akira Minagawa. Han har skabt “The Akira
Minagawa Collection”, der sætter ekstra farve på

tekstilerne i form af broderede mønstre i kon-
trastfarver.

»Vi har valgt at genoptage samarbejdet med
Akira Minagawa, som vi indledte for 10 år siden,
da han har en meget poetisk tilgang og arbejder
med avancerede løsninger. Han har lavet tre mø-
beltekstiler og et gardintekstil i 11 sofistikerede
farver, som passer godt til vores ønske om hele
tiden at lave nye, anderledes ting,« siger Anders
Byriel, adm. direktør for Kvadrat, der i Milano
også kunne præsentere tekstilet “Velvet Stripe”
af Paul Smith og Konstantin Grcic.

Det grønne flytter ind
Hos Danish Livingroom – Lifestyle & Design
Cluster i Herning har direktør Betina Simonsen
set flere tendenser inden for møbeldesign
udfolde sig i Milano:

»Det er tydeligt, at danske designvirksomhe-
der i stadigt stigende grad satser på at kunne
præsentere nyheder i deres kollektioner frem for
som tidligere at fokusere på at fortælle deres
historie og arv,« siger hun og påpeger, at tenden-
sen til, at “det grønne flytter ind” nu også breder
sig til lande syd for grænsen.

»Grønne planter i indretningen har altid været
en del af den nordiske boligindretning, men nu
ser vi flere og flere sydeuropæiske designfirmaer
gøre det samme. Mange havde i år en hel væg
med grønne planter, så der er ingen tvivl om, at
Nord- og Sydeuropa gensidigt inspirerer hinan-
den,« siger Betina Simonsen, som samtidig ser en
tendens til, at danske møbel- og designvirksom-
heder tænker mere globalt, da samarbejder med
udenlandske designere ses i stadigt større
udstrækning. Hun ser også eksempler på,
at man tør satse lidt utraditionelt ved
f.eks. at kombinere to-tre materialer på
sofaer – det kan være læder, kanvas og
tekstil.

Som et eksempel på en
helhedsløsning er Rossa-
na Orlandis “On the
top”-lejlighed med
kunstskatte og Living 
Divani-sofa, polstrede
stole fra Sé samt Piet
Heins Eek-spisebord. 
Foto: Birgit Tarp
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Hans Hornamann har de-
signet en ny, kompakt stol
for Norman Copenhagen,
som leveres i en kasse, som
let kan transporteres hjem
på cykel gennem byen. 

Stemningen var ikke spe-
cielt lys og nordiske i
Carl Hansen & Søns ud-
stilling, hvor man kunne
se deres tidsløse møbler
i de tre trends: Color-
blocking, Grid og Pastels.
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- for den personlige stilHos os kan du. . .

- skabe din egen stil med udsøgte møbelstoffer

- købe møbelstof fra danske og udenlandske væverier

- spare op til 80% på kvalitetsmøbelstoffer

- få professionel hjælp til valg af farver og stofmateriale

- få inspiration til indretningsprojekter

Vi har erfaring med helhedsløsninger til såvel 
den private bolig som til institution og erhverv. 

Ring på 4027 4045 eller 2992 6071 for at høre nærmere.

www.møbelstoflageret.dk - Bredballe Center 29 - 7120 Vejle ØTidløst og unikt

-  Tidløs -  Tidløs
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DER FINDES IKKE
STANDARDMENNESKER.
DERFOR LAVER VI IKKE
STANDARDKØKKENER.

hanstholm.com

GØR DET UNIKT

»Netop det at kombinere nyt og gammelt er
også en ny tendens, som udspringer af behovet
for at genbruge. Flere danske og udenlandske
stande havde kombineret patinerede og nye ting,
hvilket er i fin tråd med danskernes måde at ind-
rette sig på, hvor man gerne køber en brugt Weg-
ner-stol, som kombineres med nye ting, der
måske bare holder to-tre år,« forklarer Betina
Simonsen, som også ser en tendens til, at sidste

års tøjmodefarver går igen året efter på f.eks
tapeter, puder, gardiner osv. Og netop brugen af
farver som noget kulturelt betinget er ved at
blive udlignet, når man ser på boligindretning i
Nord- og Sydeuropa.

»Før hen kunne man altid spotte en spansk,
fransk eller italiensk stand – og en ditto nordisk –
men i dag ser man også mørke, brændte farver i
skandinavisk møbeldesign og omvendt mere lyse

Metal og kobber ses sta-
dig i indretningen, men i
mindre udstrækning.
Lamperne er her fra Tom
Dixons nyeste kollektion.

Sidst men ikke mindst 
fortsætter tendensen til at
“downsize” møbelmæssigt. 

Betina Simonsen,
adm. direktør, Lifestyle & Design Cluster

Betina Simonsen er adm. direktør i Lifestyle & Design
Cluster i Herning. 

farver hos sydeuropæerne,« siger Betina Simon-
sen. 

Sidst men ikke mindst fortsætter tendensen til
at “downsize” møbelmæssigt, da folk flytter ind
til storbyerne og gerne bor på mindre plads.

»Møbler skal derfor være funktionelle og passe
ind i nutidens kompakte boliger, hvor det stadig
skal se fedt ud f.eks. at have kontor og stue i
samme rum,« siger Betina Simonsen. N
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