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s19
inspireret af naturen

Nyheden S19 findes i nye smukke farver
– inspireret af naturen. S19 er designet af
vores arkitekt MAA Rolf Birk og er udført
i praktisk laminat.
S19 er formgivet i et enkelt og arkitek
tonisk design med unikke detaljer.
Elementerne er store og soklen er lille –
det giver dig optimal opbevaring med op
til 6 skuffer – S19 giver dig mere plads –
præcis som i naturen.
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The original

Introducing Colour 28, Matt white
Bringing colour to life since 1968
Top left: 060 round head shower. Bottom left: 590H basin mixer. Right: 5471R built-in shower mixer with hand shower.
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KLUMME
I en klimatid

K

lima og global opvarmning er blevet omdrejningspunk
tet for fremtiden. De unge går på barrikaderne for at
råbe politikerne op, og flertallet sætter klima øverst på
verdensdagsordnen. Også i det nære er det for alvor
blevet klimatid. Vi skal lære et nyt begreb, nemlig klimahave. Fak
tisk kan vi lagre kulstof i parcelhushaverne.
Professor i skov, natur og biomasse Per Gundersen, Københavns
Universitet, fortalte for nogle måneder siden om sin klimahave i
en artikel i Information: ”Ingen grene eller blade forlader professor
Gundersens have – og det er godt for klimaet” lød overskriften.
Han var drevet af nysgerrighed, da han for 27 år siden begyndte
at plante et væld af træer, buske og planter i sin have og lade alt
dødt materiale – nedfaldne blade, væltede træer, afklippede grene
– blive på grunden. Siden har han regnet sig frem til, at hans have
har bundet så meget mere CO2 end en almindelig parcelhusplæne,

	
Også i det nære er det for alvor blevet
klimatid. Vi skal lære et nyt begreb,
nemlig klimahave.
at det svarer til en biltur rundt om jorden. Haven er tæt beplantet
for at optage CO2. Professoren har selv lavet beregninger på haven,
der kan inspirere andre haveejere til at plante træer og buske og
dermed yde en indsats for klimaet.
Den inspiration er hermed givet videre, og så kan man hente
flere tips til den bæredygtige have i havetemaet i dette nummer.
Temaet fortæller blandt andet om, hvordan fremtidens have ser
ud, hvordan man kan ruste den til klimaforandringer som tørke og
skybrud og sikre en høj biodiversitet. Nyd haven, men gør samtidig
en indsats for klimaet. Det gør man ikke, hvis man lægger fliser i
hele haven. Plant noget i stedet for.

Som det hører sig til i en sommerudgave, er der også inspiration at
hente til hygge i haven.
Guiden fokuserer på alt det nye, som pynter eller er med til at
gøre terrasse-tid til en nydelse, når havearbejdet er overstået.
Derudover fortæller den autodidakte møbelmager Morten Sten
bæk om sin passion for træ, som han forvandler til de smukkeste
unika-møbler, der sagtens kan stå som en skulptur i rummet og
samtidig være funktionelle. Ikke mærkeligt, at han er ved at slå
igennem i det store udland med sine håndlavede møbler.
I boligreportagen er vi på besøg i et hjem med loppefund og
design. Stine Andsbjerg fra indretningsfirmaet Happy Mountain
Studio følger ikke nogen opskrift i sin indretning. Hvis hun falder
for en ting, får hun det til at passe ind i hjemmet. Boligen bærer
præg af Stine Andsbjergs store interesse for Royal Copenhagen,
både det gamle og det nye.
Og så har Bruun Rasmussen i Aarhus i år ti-års jubilæum, hvilket
vurderingschef Peter Beck fortæller om på auktionssiderne denne
gang.
På mad-siderne boltrer havemanden Claus Dalby sig i en meget
lettere version end for et år siden. Han har udgivet kogebogen
”Slank” og giver en af sine farverige opskrifter derfra videre til
Villas læsere.
God fornøjelse med årets andet
nummer fra Villa-redaktionen.
Næste nummer udkommer
6. september.
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Designer Nissen & Gehl mdd

Designer Nissen & Gehl mdd
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NYHEDER
Bauhaus-skulptur

Archi-skulpturen er formet af fire plader i lys og mørk Brecha-marmor, som
skydes sammen. Som et puslespil passer marmorpladerne ind i hinanden
og former sig til en smuk skulptur, der f.eks. kan stå i vindueskarmen eller
direkte på gulvet. Kristina Dam Studios fejrer 100-års jubilæet for Bauhaus
kunstskole og lancerer denne unikke marmorskulptur. Archi Sculpture er
håndlavet og produceret i Europa, som alle andre produkter fra Kristina
Dam Studios kollektioner. Den leveres usamlet, så man skal selv sætte de fire
marmorplader sammen som en lille Lego-skulptur. Mål: 22 cm lang, 20,5 cm
bred og 22,8 cm høj. Pris 3.575 kr.
www.kristinadamdk.dk

Plankebord på terrassen

Træfolks enkle og stilfulde
havemøbelsæt er fremstillet
af solide egetræsplanker og
varmegalvaniseret fladjern til de
danske vejrforhold. Bordet får en
speciel type olie, som gør, at træet
kan holde til at stå udenfor uden
at blive gråt og kedeligt. Njord,
som sættet hedder, kan bestilles
i den ønskede længde fra 170 til
340 cm til priser fra 26.950-47.100
kr. Bænken med ryg alene koster
7.100 kr.
www.traefolk.dk

Varme til bordet

Den gyldne ravfarve, som Bitz til køkkenet og bordet
præsenterer her, giver mulighed for at skabe en
varm og indbydende atmosfære i boligen. Den dybe,
brændte farve amber går igen i både stentøj og glas.
Der er f.eks. Bitz Kusintha vandglas, et rustikt vandglas
i sprayfarvet genbrugsglas til 39,95 kr., Bitz Kusintha
tallerken i amberfarvet glas, Ø 18 cm, til 69,95 kr. og en
Bitz Gastro tallerken i stentøj 27 x 2,5 cm til 129,95 kr.
Kusintha betyder forandring, og salget af Kusinthaprodukterne er netop med til at skabe forandring for
udsatte børn i Malawi gennem et samarbejde med
Dansk Røde Kors.
www.bitzshop.dk
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Vaser med vidde

Saml en gruppe af smukke vaser med eller uden blomster i forskellige
former og farver som f.eks. disse fra Broste Copenhagen. De er alle lavet
af mundblæst glas. De røde vaser hedder Cut, og
farven Port Royale. Den store, H25 cm og Ø19
cm, koster 644 kr. Den mindre, H16 cm, Ø23,
koster 616 kr. Også de blå vaser, Baudier i
Crown Blue, findes i to størrelser. En large,
H31 cm og Ø12,5 cm, til 420 kr. og H19 og
Ø14 cm til 280 kr. Den sidste vase hedder
Birkin, farven er Port Royale Frost, H21 cm
og Ø20 cm til 560 kr.
www.brostecopenhagen.com

Vase til blomsterdrømme

Havedesigner og stylist Dorthe Kvist har designet en vase for erik
bagger a/s, som får det bedste frem i dine blomster. Vasen er nemlig
udstyret med en gylden kugle, som gør det nemt at arrangere hver enkel
blomsterstilk, så de sammen bliver til en smuk buket. Lush & Lovely
er første vase i en serie af smukke ”hjælpere” til at skabe personlige
buketter. Lush & Lovely måler 23,5 cm, koster 599,95 kr. og kan købes i
Imerco. De resterende vaser vil blive lanceret i løbet af 2019.
www.erikbagger.dk

Senge fra Søhøjlandet

Den danske sengeproducent Re fremstiller sine håndlavede senge i Søhøjlandet omkring Ry. Kollektionen omfatter
indtil videre to designs. Sengen Alken er netop blevet belønnet med Iconic Award for sit enkle design med afsæt i det
skandinaviske formsprog og shakernes filosofi om enkelhed og afkald. Alken er skabt af designerduoen Oliver & Lukas
WeissKrog i samspil med Re’s indehaver, 30-årige Alexander Brunsø, anden generation af en sengefabrikantfamilie.
Sengen består af en sengeramme og en integreret gavl af 200 år gammelt
dansk flådeeg, og den fås med svanemærkede madrasser i 100 pct.
naturlatex med økologisk bomuldsbetræk. Alken fremstilles i alle
mål, og prisen varierer herefter. På billedet måler Alken
160 x 200 x 40 cm inklusive madras. Materialet er
eg og leveres enten ubehandlet,
sæbebehandlet, hvid
olie, neutral olie eller i
røget eg. Pris 22.825 kr.
www.re-beds.com
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NYHEDER
Clava Dine fra Umage

Det danske designfirma Umage lancerer nu Clava Dine-lampeskærmen i fire nye farver:
Slate, Ochre, Red Earth og Umber. Lyset kan frit strømme ud fra den åbne bund i skærmen,
som desuden har perforerede huller, der lader lyset skinne til siderne. Den er lavet
af aluminium med retro-antydninger og passer både som spisebords- og
sofabordslampe. Designer er Søren Ravn Christensen. Umage oplyser selv,
at »de fokuserer på moderne håndværk i høj kvalitet, hvor de formår at
skabe balance mellem æstetik og funktionalitet«. Lampeskærmen Clava
Dine, Ø43 x 28 cm, koster 1.399 kr.
www.umage.com

Et ikon fylder 70 år

I år fylder den ikoniske Høvdingestol af Finn Juhl
70 år. Høvdingestolen er et af Finn Juhls absolutte
mesterværker og repræsenterer højdepunktet i hans
karriere som møbeldesigner. Ved præsentationen i
1949 markerede den en fornyelse i dansk møbelkunst,
og stolen står i dag som én af de vigtigste eksponenter
for Danish Modern-bevægelsens udbredelse i USA i
1950’erne. Inspireret af samtidskunsten og med sine
organiske former frigjorde Høvdingestolen sig fra
den traditionsbundne danske møbeltradition og den
strenge funktionalisme med sin form, konstruktion
og materialevalg. Høvdingestolen, der blev relanceret
i 2002, fås i valnød og forskellige lædertyper.
Pris 82.766 kr.
www.finnjuhl.dk

Unika fra Louise Maagaard

Louise Maagaard er uddannet fra Designskolen i Kolding på keramiklinjen i 2006. Hun har eget galleri og værksted i Hadsund, og alt bliver
håndlavet på eget værksted. Hendes værker kan købes i et udvalg af
gallerier og butikker. Blandt andet lysestager drejet i porcelæn og
inspireret af træerne i skove eller skulpturelle vaser også i porcelæn, som
er lavet ud fra en cirkel, der er foldet og gentaget mange gange. Her er det
en skulpturel skål lavet i porcelæn af tynde rør. Inspirationen til den har
keramikeren hentet fra koraller i havet. Pris 2.400 kr.
www.louisemaagaard.dk
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Som et sneglehus

Både med og uden blomster vil
Ferm Livings moderne Shellpotte i stentøj, formet som et
sneglehus i offwhite, tilføje et
kunstnerisk udtryk til stuen.
Konkylie-vasen har en mat,
uglaseret overflade, som både
pynter i al sin enkelhed med eller
uden blomster.
Størrelse: B 31 cm, H 21 cm og
D 15 cm. Pris 599 kr.
www.fermliving.com

MOE SGAARD MUSEUM
SOMMER
22. maj - 29. juni Det Kongelige Teater opfører udendørsforestillingen Kong Arthur
30. maj - 02. juni Den første himmelfart – vær med i bronzealderens solritualer
08. - 10. juni Hjælp arkæologerne med at finde middelalderfund vha. vandsoldning
26. - 28. juli Verdens største vikingetræf ved Moesgård Strand
17. + 18. august Dansk Danseteater laver udendørs danseforestilling
28. + 29. august AURA Sommerbio viser biograffilm på museets tag
Læs mere på www.moesgaardmuseum.dk

#1 af 138
museer
i Danmark
Ifølge TripAdvisors brugere
pr. maj 2019

Moesgaard Museum | Moesgård Allé 15 | 8270 Højbjerg
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UNIKA-MØBLER MED SJÆL
Det store udland er for alvor ved at få øjnene op for Morten Stenbæks håndlavede møbler. Hans kærlighed
til træ bliver til kunstfærdige unika-møbler i værkstedet i Lisbjerg i det nordlige Aarhus.
Selv om det ofte kan blive til en 100-timers arbejdsuge, elsker
Morten hvert et minut. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Tekst: Helle Kjærulf
Foto: Mikkel Berg Pedersen, Morten Stenbæk (produktfotos)

D

en voluminøse loungestol i asketræ hedder Magnus,
som jo betyder stor. Det er et funktionelt møbel, og
så alligevel meget mere end det. Stolen er en skulptur
med tyngde, et kunstværk, der med sine organiske
former lokker hænder til at røre ved den silkebløde træoverflade.
Og så findes der kun den ene af slagsen.
Alle Morten Stenbæks møbler er håndlavede fra start til slut. Det
betyder også, at selv om for eksempel hans hval-stol, Whale Chair
MS82, er fremstillet efterhånden mange gange, er de aldrig helt
ens.
Den 45-årige autodidakte møbelmager har en stor kærlighed til
træ. Det er især ask, valnød, elm og rødelm, som han forvandler
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til designmøbler. Indimellem også eg. For Morten Stenbæk, der er
drevet af sit eget organiske formsprog, handler det om det gode
håndværk. Processen er lang, den kræver præcision og dedikation,
og ikke mindst er målet i høj grad et ønske om perfektion.
Morten Stenbæk er begyndt at sælge mere og mere til bl.a. USA.
»Faktisk har jeg efterhånden solgt mere til New York end til
Aarhus,« siger Morten Stenbæk med et smil.
Indtil for tre år siden arbejdede han som socialpædagog på en
institution for udsatte unge. Fra den dag han stoppede på jobbet,
har han levet af sine møbler.
»Jeg sagde op, fordi jeg fik så stor en bestilling, at jeg blev nødt til
det, ellers måtte jeg sige nej til den, og siden er ordrerne kommet

OG HJERTEBLOD

Whale Chair MS82 er et af de møbler, som gav Morten Stenbæk gåsehud, fordi han blev glad og berørt, da han havde skabt
den. Det føles som et levende organisme, når han arbejder med træet, så det er nærliggende at tænke dyr, når han skal
navngive en stol som denne. Herhjemme tager han omkring 15.000 kr. for en hvalstol.

>>>
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Morten Stenbæk elsker at være i sit værksted.
Han har selv lært sig snedkerfaget, bl.a.
gennem artikler og videoer på internettet.
Foto: Mikkel Berg Pedersen

Detaljer fra Whale Chair.

<<<

støt og roligt. Lige nu er ordrebogen totalt fyldt et halvt år frem,«
fortæller Morten Stenbæk.
»Jeg har stadig flest danske kunder, men der er for alvor begyndt
at komme ordrer fra udlandet. Især USA, men jeg er også blevet
kontaktet fra Østen.«

Selvlært
Det begyndte med, at Morten Stenbæk ville lave en sofa til familiens hjem, fordi de ikke kunne finde den helt rigtige. Han gik i gang
uden nogensinde at have prøvet kræfter med et møbel, og en sofa
kræver rigtige proportioner, polstring og puder, der skulle sys osv.
I 2007 lavede han endnu en. Den grønne sofa står stadig i stuen i
hjemmet i Lisbjerg, som han deler med sin kone Ann-Britt, der er
sundhedsplejerske, og sønnen Frede på 17 år.
Den sofa kunne han godt være bekendt, fortæller han, selv om
den i dag nok ville være kommet til at se anderledes ud.
For Morten Stenbæk skete der noget epokegørende, da han fik
træet mellem hænderne. Han har simpelthen lært sig selv snedkerfaget gennem amerikanske artikler og videoer på internettet.
Blandt andet blev han inspireret af den amerikanske kunsthåndværker Sam Maloof.
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»Der er noget skulpturelt hos ham, som jeg også ser i Finn Juhls
design,« fortæller han.
Efterfølgende lavede han en kopi af Wegners Butterfly-stol. Og
året efter en kopi af Harpen, som er designet af Jørgen Høvelskov.
»Det gik op for mig, at jeg ikke havde lyst til at lave kopier, jeg
ville selv designe møblerne,« siger han.
Morten Stenbæk begyndte at designe og fremstille sin første
stol, Bulldog, som er meget skandinavisk i udtrykket og lidt i Wegner-stil med flet.

Gyngestolen
I 2014 gik Morten Stenbæk i gang med at lave en amerikansk gyngestol for at udvide sit formsprog og prøve noget nyt.
»Jeg havde købt nogle tegninger af en herre ved navn Hal Taylor,
der havde lavet sin version af en Sam Maloof Rocker. Det var
samlingerne og de skulpturelle kvaliteter ved disse amerikanske
gyngestole, der fangede min opmærksomhed,« siger han.
Hans egen gyngestol er mere en variation over det amerikanske
gyngestol-design.
»Nej, jeg har ikke opfundet den gyngestol som sådan. Min
gyngestol, low rockeren, har jeg tilpasset efter mine principper. Jeg

>>>

her bliver drømme
til virkelighed

lundhilds
tegnestue

vitus berings plads 1, 1. • 8700 horsens • tel 44 49 00 54 • www.lundhild.dk • info@lundhild.dk

MS81 Lounge Chair
hedder stolen, hvis
design leder tankerne
hen på gyngestolen,
bare uden mederne.

Morten Stenbæk har altid en blok liggende og går jævnligt fra
det projekt, som han er i gang med, hen for at skrive eller tegne
nye idéer ned. Der ligger dynger af papir med små skitser rundt
omkring på værkstedet, og nogle gange passer det ind i noget.
»I dag arbejder jeg snildt 100 timer om ugen. Heldigvis er det
mig, der laver mad derhjemme, så jeg også laver andet. Men jeg
arbejder, når jeg er vågen. Jeg føler mig ydmyg, glad og nervøs. Jeg
lever fandeme af min drøm. Det skal ikke være dovenskab eller
slendrian, der skal afgøre, at drømmen går i stykker.«
Han fortæller, at han i forrige uge blev kontaktet af et amerikansk firma, der over en weekend solgte to hval-stole.
»At eje sådan et stykke møbel, som et menneske har tegnet og
gået i lang tid og fremstillet med hænderne, er noget andet end
at købe en massefremstillet klassiker. Det er derfor, der sidder en
mand i USA, der siger, at den køber han, og så står stolen i hans
penthouselejlighed i Atlanta med udsigt over hele byen. Det giver
en fed følelse for mig som møbelskaber at tænke på, at min stol
står som en skulptur i hans hjem,« siger Morten Stenbæk.
I udlandet er det ikke særligt at eje et designmøbel på samme
måde, som det er for os danskere, vurderer han.
»Vi er med god grund stolte af dansk design, bestemt, men det
har nok også betydet, at danskere ikke kigger helt så meget ud i

<<<

ser på sin vis Hal Taylor som en slags læremester. Jeg skrev frem og
tilbage med ham, hvis der var nogle ting, jeg var i tvivl om. Vi har
efterhånden nærmest et venskab kørende.«
At fremstille gyngestolen blev skelsættende for Morten Stenbæk.
Han fandt så stor glæde og stolthed i at lave et så komplekst og
skulpturelt møbel, at han besluttede sig for at gå ”kunsthåndværker-vejen” frem for designer-vejen.
»Det, at man ikke skal designe til industrien, altså forsøge at
sælge en idé, der kan blive en kommerciel succes, giver en kæmpe
frihed. Man skal ikke tage hensyn til trends og produktionsomkostninger, men kan i stedet designe fra hjertet.«

Udlandet
Nu er Morten Stenbæk begyndt at blive repræsenteret i galleriverdenen, de såkaldte designgallerier i udlandet. Han har haft sin
Whale Chair udstillet på Como Design Fair i Italien, på Galleri
Tools Gallerie i Paris og senest på den meget eksklusive design fair
Collectible i Bruxelles, hvor et galleri som det meget fashionable
designgalleri i New York, Todd Merrills Studio, også udstiller,
forklarer han.
I den verden er der kun tale om et eksemplar eller et meget begrænset antal for designs/værker i denne kategori. Han erkender,
at det er lidt ”snyd”, at hans Whale Chair får lov til at blive udstillet
der, men tak for det, som han siger. Det er hans skulpturelle borde
som Fluctus og en stol som Magnus, der passer ind som samlerobjekter.
»De første år, da jeg begyndte at designe selv, gjorde jeg meget
ud af ikke at kigge på andres ting for at undgå, at det kom til at
ligne. Jeg har garanteret mange indtryk inden i mig, og man kan
ikke undgå at blive påvirket, men når jeg står ude i værkstedet og
arbejder, kommer der ofte nye idéer frem.«

18 · Villa // INTERVIEW

	
Det gik op for mig, at jeg ikke havde
lyst til at lave kopier, jeg ville selv
designe møblerne. At eje sådan et
stykke møbel, som et menneske har
tegnet og gået i lang tid og fremstillet
med hænderne, er noget andet end
at købe en massefremstillet klassiker.
verden. Det engelske begreb bespoke, som måske bedst kan forklares som et andet ord for custom-made, altså lavet på bestilling,
eksisterer ikke rigtigt herhjemme. Den danske møbelsnedker Peder
Moos, der i designkenderkredse anses som den ypperste møbelhåndværker, designede og lavede primært på bestilling. Han satte
ikke sine ting i produktion. I dag bliver hans ting vurderet virkelig
højt. Det er jo, fordi der er meget mere sjæl i sådan et møbel.«
Morten Stenbæk fortæller, at der i øjeblikket kører en ”col
lectable”-bølge hos de udenlandske gallerier, der ofte kalder sig
design galleries. De har nærmest ikke noget hængende på væggen,
men mere skulpturer og møbler på gulvet, der appellerer til
samlere.
»Jeg har en amerikansk agent, som også arbejder for et galleri
i New York. Hun præsenterer mine ting for arkitekter og indretningsfolk. Det er et rigtig godt samarbejde for mig.«
Selv om Morten Stenbæk har lavet en del hval-stole, vil det altid
være en sjælden stol, og sådan er det for alle hans møbler.
»Hvis man skal ind på det der ”collectable”-marked, må der
maksimalt eksistere f.eks. seks eksemplarer af et møbel. Magnus er
lavet til at være ”collectable”, et samlerobjekt, som en skulptur, du
kan sidde i. Det er klart, at unika, hvor der kun laves et møbel eller

Magnus hedder loungestolen i asketræ. Den er bygget op af lag på lag ligesom et hus. Det er
et gigantisk arbejde, fortæller Morten Stenbæk. Der findes kun en af stoleskulpturen, som
samtidig er et funktionelt møbel. Magnus er tænkt som samlerobjekt.

Sunflower hedder denne unika-lysskulptur. Det er ikke
det, Morten Stenbæk laver
mest af, men det hænder, at
han ikke kan lade være.

Fluctus er latinsk for bølge.
Uden bordpladen er det
nemlig en bølgende skulptur. Sofabordet er udført på
bestilling i rød elm med en
epoxy-bordplade, som også
er organisk i sin form.

>>>
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Low Rocker-gyngestolen, som
Morten Stenbæk efterhånden
har lavet 40 af de seneste tre år
på bestilling. Prisen starter fra
lidt under 40.000 kr.

Low Back Lounge Chair MS 83
i olieret valnød.

Pedem betyder en fod på latin.
Det lille sofabord blev skabt,
da Morten Stenbæk skulle lave
et speciallavet barbord. Så
designede han formen, som
viste sig at passe godt til et
lille sofabord.

<<<

et værk, har en anden pris end møbler fremstillet i flere eksempla
rer,« siger Morten Stenbæk.
Han vil ikke længere afvise, at det på et tidspunkt kan blive aktu
elt, at der er nogen, som køber nogle af hans designs og ændrer lidt
ved dem, så de kan serieproduceres.
»Men det er ikke noget, jeg gør noget aktivt for. Jeg oplever jo en
stigende efterspørgsel, så jeg kan efterhånden tillade mig at tage
en rimelig pris for mit arbejde.«
Han har masser af visioner endnu. Foreløbig kører det rigtig
godt, men det er også hårdt fysisk arbejde at håndlave møbler.
»Jeg ved, at der er arbejdsfunktioner, som jeg ikke vil kunne
klare, når jeg f.eks. er 75. Det kræver en virkelig god fysik at lave
tingene i hånden, som jeg gør. Så uanset hvad skal der en udvik
ling til. Jeg er på sin vis allerede i mål, og alligevel er der masser af
muligheder forude. Det, der sker for mig nu, er drømmen. Jeg har
opnået noget, som jeg er stolt og taknemmelig over,« siger Morten
Stenbæk.
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Spisestuestolen
Flamingo Beak MS20,
hvor ryglænet folder sig
ud som et flamingonæb
i hver side. Pris fra
11.000 kr.

MORTEN STENBÆKS UNIKKE,
HÅNDLAVEDE MØBLER
Alle møbler designes og fremstilles personligt af
Morten Stenbæk. Møblerne bliver som det sidste,
inden olieringen, brændemærket med hans logo,
serienummer og dato. Leveringstiden på møblerne
er mellem 3-6 måneder.
Inden bestilling er det muligt at kigge forbi hans
værksted i Lisbjerg til en fremvisning af møbler i alle
hans forskellige designs og evt. prøvesidde stole.
www.mortenstenbaek.dk

Kvänum Køkken København, Strandvejen 145, Hellerup. Tel 33322288
Kvänum Køkken Aarhus, Skt Pauls Kirkeplads 7, Aarhus. Tel 86174288
Kvänum Køkken Lyngby, Lyngby Hovedgade 53, Kgs. Lyngby. Tel 31393788
kvanumkøkken.dk

TID TIL HYGGE I HAVEN
Med sommeren lige om hjørnet trækker udendørs-livet. For det
er blevet tid til at hygge sig på terrassen og i haven.
Tekst: Astrid Ellemo, Media Movers
Foto: PR

SOL PÅ LIGGESTOLEN – Når solen skinner, er det skønt at kunne slænge sig på en god solseng, hvor hynden er så tyk, at
den minder mere om en sofa end en solseng. Danske BoConcept har til deres kollektion Rome netop lanceret en solseng som
supplement til loungemøblementet af samme navn, hvor man ud over en sofa og sofabord også finder loungestole. Solsengen måler
H 32, B 80, D 20 cm og koster 11.127 kr.
www.boconcept.com

HAVETID ER POTTETID – Når kalenderen siger forår og sommer, kribler det
i fingrene for at komme udendørs og plante sommerblomster i krukkerne. De
findes i et hav af variationer, men de helt klassiske er lerpotter, som egner sig
fint til at stå ude året rundt. Lerpotterne fra Bergs Potter har været produceret
siden 1942 og har den specialitet, at de er håndlavede af førsteklasses italiensk ler.
Det giver dem bl.a. den delikate, lyse farve, som kendetegner terrakotta-krukker
fra Norditalien. Leret brændes ved ekstra høje temperaturer, hvilket gør dem
vejrbestandige også i Norden. De koster fra 75 kr. for en potte med Ø 12 cm og
H 18 cm. Den viste hedder Helena.
www.bergspotter.dk
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DELEPLANTER I AARHUS – De fleste haveejere kan godt lide
at gå på jagt efter nye, spændende planter. Det har den grafisk
designuddannede Rikke Kryger taget konsekvensen af med sit
haveunivers, Mellemhaver, hvor ligesindede kan udveksle frø,
planter, tip og ting.
»Jeg blev haveejer i 2008 og efter at have delt frø, planter og tip
med venner, naboer og familie, fik jeg lyst til at dele med andre.
De står måske lige netop med det, som jeg drømmer om og
mangler i min have. Derfor fandt jeg på idéen til Mellemhaver.dk,
som er en online markedsplads, hvor private kan dele, bytte,
købe og sælge alt fra haven,« siger Rikke Kryger, som også gerne
vil være med til at udbrede den bæredygtige tankegang via sit
haveunivers.
www.mellemhaver.dk
REN RÅHYGGE – Hvad siger du til at slappe
af et sted i haven i en luksuriøs hængekøje
med en blød madras og masser af puder
– og mulighed for at blive lullet i søvn af
gyngende bevægelser? Hængekøjen Nestrest
er designet af Daniel Pouzet og Fred Frety
for tyske Dedon, som er kendt for eksklusivt
havemøbeldesign i den dyre ende. Den
lyse fiberrattan minder lidt om en blanding
mellem en puppe og en fuglerede, så designet
vil glide fint ind i haven – f.eks. ophængt i
et stort træ – eller i den stående model. Den
vejer 100 kg på grund af metal-skelettet, så
find et stærkt træ. Fås også i hvid og koster
omkring 70.000 kr.
www.paustian.dk

KURVE TIL DET GRØNNE – Kurvene af galvaniseret stål,
messing eller kobber – uden sammensvejsninger – er håndlavet
håndværk. Trådkurvene fra svenske Korbo kan både bruges
som plantekummer eller til opbevaring, da der findes tilbehør
som f.eks. bomuldspose, underskål, vægophæng og plantepose.
Med bomuldsposen kan man forandre en plantekurv til en
vasketøjskurv. Smart! Korbo har produceret trådkurve siden 1922,
og de er bl.a. blevet brugt af fiskere og landmænd som uopslidelige
beholdere til opbevaring og transport. Priser fra 550 kr. for den
mindste størrelse med hank.
www.korbo.se
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STEMNING MED LEVENDE ILD – Havetid er lig med
tid til at hygge sig med bål i haven. Et helt nyt koncept
af bålfade – af den transportable slags – kommer fra
Aduro, som netop har lanceret Aduro Fire Ball. Det er
designet, så man kan tage det med på tur og lave mad i
det fri. Selv om det er fremstillet af støbejern, vejer det
nemlig kun 17,5 kg og har følgende mål: Ø 47 cm og H
25 cm. Uden risten foroven kan man nøjes
med at bruge Aduro Fire Ball
som en stemningsskaber
med levende ild. Vil
man bruge det til
madlavning i det fri,
følger der opskrifter
på bålmad med,
som er skabt af den
århusianske gastronom
Martin Ib. Pris: 999 kr.
www.aduro.dk

HYGGE MED RATTAN – Naturens eget
både slidstærke og bæredygtige materiale til
havemøbler er rattan, og man ser det vinde mere
og mere frem til havemøbler i moderne design.
Et godt eksempel er det lille sofabord Penang
fra Living and More, som Coop forhandler.
Sofabordet i et rundt design med glasplade på
toppen – og en højde på kun 39 cm – passer godt
ind i stilen med loungemøblementer i haven,
enten som et sofabord eller et sidebord. Det
måler: B 69, D 69, H 39 cm og koster 1.299 kr.
www.coop.dk
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TÆNDSTIKKERNES OVERMAND
– Når der skal tændes for hyggen
i form af f.eks. fyrfadslys, pejsen
eller bålfadet, leder man ofte huset
igennem for en æske tændstikker.
Den traditionsrige lille æske er måske
ikke det mest hypede design at have
på havebordet, så hvis du gerne vil
have noget mere stylet i et cool
design, kan bordlighteren Mignis
Sculpture være til inspiration. Den
er designet af Mencke & Vagnby i
støbt, legeret zink og fås i farverne
sølv og titanium-messing. Den er
fremstillet med en såkaldt ”jetflame”-teknik, som giver en stærk
og lige flamme. Den koster 599 kr.
www.mignis.com

DRIK DIT UKRUDT – Hvorfor blive irriteret over ukrudtet i din have, hvis
du bare kan bruge det i salaten eller drikke det som vitaminrige juicer? Det er
budskabet i bogen ”Super grønne juicer & smoothies. Drik dit ukrudt” skrevet af
forfatter og juicer Mads Bo. I bogen kommer han med opskrifter på juicer lavet af
f.eks. brændenælder og mælkebøtteblade – dog ikke rene, men tilsat f.eks. mynte,
jordbær, banan, så de nemmere glider ned, hvis man er nybegynder inden for
grønne juicer. Bogen er udkommet på forlaget High on Life og koster 148 kr.
www.highonlife.dk

ROCK MED GYNGEN – Hollandske FatBoy er bl.a. kendt for deres mange
design til haven, og nyeste skud på stammen er denne gyngestol, som har
det sigende navn Rock’n’Roll. Humoren fornægter sig ikke, og det er da
sikkert også en fornøjelse at sidde på terrassen en lun sommeraften og
”rokke” og kigge på stjernehimlen med et glas vin i hånden. Den består af et
pulverlakeret, galvaniseret metalstel med tværgående stropper af polyester,
hvorpå hynden, en beanbag, lægges. Benene har anti-slip lag, så den har
et ordentligt greb på underlaget. Den vandtætte overflade gør, at den kan
stå ude året rundt, og så er den nem at samle og skille. Gyngestolen koster
1.269 kr. Fås fra september 2019.
www.fatboy.com/da

Giv dit hjem et unikt fingeraftryk
Ligesom naturen træder i nye klæder i disse uger, så
har du måske også lyst til forandring i hjemmet, på
kontoret, i sommerhuset eller…
Galleri Art Expo er sprængfyldt med kunstværker der
bringer liv og glæde. Og giver et personlige strejf.

Glæden ved kunst…
Kunst kan mere, end det blotte øje kan se.
Den har en funktion. Den påvirker dig. Så tænk
virkning ind, når du vælger kunst. Rådgivning i Galleri
Art Expo er gratis, så tag nogle fotos med af dit hjem
og spørg mig.

Du kan låne kunst med hjem
Det kan være svært at vælge og svært at forestille sig
kunsten i eget hjem. Få hjælp til størrelse, farver og
placering, da det ofte er her, det driller. Hos Galleri Art
Expo kan du låne et udvalg med hjem, inden du
beslutter dig.

GALLERI ART EXPO

.

Kunst er glæde der følger dig gennem livet…
Søvejen 35 , 8362 Hørning , Tlf. 86147796 , artexpo.dk

KONTRASTER OG KÆRLIGHED
I TRE PLAN
Stine Andsbjerg fra indretningsfirmaet Happy Mountain Studio følger ikke nogen opskrift i
sin indretning. Hvis hun falder for en ting, får hun det til at passe ind i hjemmet.
Tekst: Helle Kjærulf
Foto: Mikkel Berg Pedersen
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På det smalle sortmalede konsolbord står Stines
bedste loppefund, et massivt håndskåret hestehoved.
Saltlamperne er fra Sirocco Living. De er designet af
Iza fra Siwa Oasen i Sahara-ørkenen. Den franske
bulldog Max får sig en lur.

>>>
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Når vejret er til det, er det nemt at flytte spisepladsen ud på terrassen. Vitrineskabet er af jern og købt hos Muubs. Det huser en del af Stines samling af kongeligt
porcelæn. De originale champagnekølere, der skimtes på køkkenskabene, er i dag ofte ret svære at få fat i. Lampen over spisebordet er fra finske Secto Design.

<<<

S

amlinger, grupperinger, design, loppefund, nyt og gammelt. Hjemme hos Stine Andsbjerg fra Happy Mountain
er der tænkt over indretningen. Ikke mindst, fordi det 108
m2 store rækkehus i Løgten i det nordlige Aarhus kræver,
at noget skal ud, når nyt kommer til. Og der kommer hele tiden
nyt til, for Stine Andsbjerg har en passion for et godt fund enten
på loppemarkeder, hos marskandisere, i genbrugsbutikker eller via
Instagram.
Det vigtigste for hende i boligindretningen er, at hun ikke følger
nogen opskrift.
»Hvis jeg falder for noget, som jeg synes, er pænt, så får jeg det
til at passe ind her. Ingen tvivl om, at mit hjem har ændret sig,
siden jeg gik loppemarkedsvejen. Tidligere var det nok lidt mere
stift og kantet,« fortæller hun.
Det var først for tre-fire år siden, at Stine Andsbjerg opdagede
loppefundenes tiltrækning og muligheder.
»Men det er dér, jeg finder det unikke og det med historie. Jeg
kan godt lide selv at finde de ting, der har historie. Om det er
personlighed eller ej, ved jeg ikke, men det, jeg har i mit hjem, skal
betyde noget for mig.«
Hun indretter gerne med kontraster, så ikke alt er nyt eller
gammelt, men et miks. Som for eksempel en gammel krukke på et
designermøbel.
Egentlig skulle det hedde ”hjemme hos Happy Mountain”, for
Stine Andsbjergs partner i firmaet, Lars Birklykke, er i dag også
hendes kæreste. Han flyttede ind sidste år, så navnet på bloggen,
der er sammensat af Bjerg fra Andsbjerg og Lykke fra Birklykke, er
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for alvor en sandhed nu. Her er lykke og udsigt ud over de åbne
marker og Aarhus-bugten.
Også Stines tre børn, Kamille, Mikkeline og Nicolaj på 8, 10 og 12
år samt den franske bulldog Max bor i rækkehuset, som hun købte i
2017. Børnenes værelser er placeret på øverste etage, køkkenet med
udgang til terrasse foran huset er i stueplan, og så ligger stue og
soveværelse nederst. Fra stuen er der udgang til endnu en terrasse
og en lille have. Det er herfra, udsigten er ret overvældende.
»Vores fantastiske udsigt gør mig glad hver dag. Det er nærmest
som et levende maleri, som altid er i forandring.«

Bloggen
Stine Andsbjerg og Lars Birklykke fik kontakt med hinanden via
Instagram på grund af deres fælles interesse for Royal Copenhagen. En dag mødtes de. Han boede i Frederikshavn og kom til
Aarhus en dag. Kemien var god, og så holdt de efterfølgende lidt
bedre kontakt.
»Jeg havde længe tænkt, at jeg gerne ville lave en interiørblog.
Sammen med Lars gik det op i en højere enhed. Vi arbejdede så
sammen long distance om bloggen. Efter fem måneders forberedelse gik vi i luften i 2014,« fortæller Stine, der i det daglige
er salgskoordinator hos danbolig i Åbyhøj, dvs. hun varetager
ejendomshandler.
I første omgang var de æstetiske soulmates, som der står på
bloggen, men sidste år flyttede de sammen her i rækkehuset.
»Det var et match made in heaven,« siger Stine Andsbjerg med
et smil.
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Parret har selvfølgelig en fælles interesse for indretning og især
Royal Copenhagen.
»Meget af det, Lars havde, havde jeg også, så nogle ting er der bare
blevet to af. Vi er sammen om indretningen og følges ret godt ad.«

Alt skal bruges
Stine Andsbjerg er ikke øm over sine arvestykker eller dyre nyanskaffelser. Alt skal bruges, mener hun. Så Royal Copenhagen-stellet
ryger rask væk i opvaskemaskinen, og det gælder både det ældre
musselmalede og det nyere Megamussel.
»Det skal ting også kunne. Jeg har ikke noget, der bare står. Det
er dyrt, hvis det ikke bliver brugt, det gælder også Royal Copenhagen,« siger hun.
Hun tror, at langt de fleste ligesom hende selv har et tilhørsforhold til det musselmalede.
»Det betyder meget for mig, at Royal Copenhagen stadig producerer porcelæn med stor respekt for det oprindelige. I en tid, hvor
vi har travlt, værdsætter jeg, at kaffen serveres i en håndmalet kop.
Det giver følelsen af luksus i hverdagen.«
De gamle tyske Rømerglas, der troner i et af vitrineskabene, har
hun arvet fra sin mormor. De forskellig-farvede højstilkede glas
kommer også på bordet til både jul, påske og andre festlige lag.
Allerede som 7-årig nævnte Stine for sin mormor, at de glas ville
hun godt arve. Så det gjorde hun.
Interessen for boligindretning og pæne ting har altid været der,
fortæller Stine Andsbjerg, der er vokset op i Risskov.
»Set i bakspejlet har min mormor nok haft en stor indflydelse.
Hun gik op i pæne ting, og jeg ville ønske, jeg kunne besøge hende
i dag og høre hende fortælle historierne om tingene i hendes hjem,
men hun er død for mange år siden«, siger Stine Andsbjerg.

Sættekassen er købt på Instagram hos @lopper_deluxe og kostede
omkring 400 kr. Hver gang Stine og Lars drikker champagne,
gemmer de propperne, der får plads her.
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Den dekorative gren har Stine hentet i en skov i Hjortshøj. Lerkrukkerne er købt i Aarhus-butikken La Maison, som hun elsker at komme i. PH 3/2-lampen er købt fra ny og er en special edition i messing
fra 2018. En mere er placeret i soveværelset. I den kakigrønne
Montana-reol står der bl.a. også smukke sommerfugle arrangeret
i glasklokker fra buildabutterfly.dk. Joachim Hansen fra Fyn laver
dem på bestilling.

>>>
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Den fine samling af Rømerglas er et
arvestykke fra Stines mormor.

De tre meget forskellige sølvfarvede champagnekølere, der fylder
godt oven på køkkenskabene, er loppefund i den dyre ende. De
originale champagnekølere er i dag ofte ret svære at få fat i.
»Den mindste købte jeg først, og den kostede over 2.000 kr.
og de to andre cirka 1.700 kr. per styk. De bliver brugt flittigt om
sommeren med is i til at holde drikkevarer kolde, især når vi sidder
på terrassen.«

Ind med farver

En del af Stines samling af porcelæn
fra Royal Copenhagen.

Stine Andsbjerg er helt sikker på, at loppemarkeder aldrig går af
mode. Ligesom tidløst design som f.eks. Arne Jacobsens Syver-stole
rundt om Piet Heins elipsebord, er noget, man aldrig bliver træt af.
Hun er ikke bange for farver og drømmer om et grønt køkken.
»Det bliver også mere og mere in at give væggene en farve i
stedet for den evindelige hvide.«
I stuen står en Montana-reol i farven Boulevard. Stine Andsbjerg
overvejer at male væggen bagved terracotta eller give den kabe,
som er en indfarvet spartelblanding, man påfører væggen. Tidligere hed spartelbladningen KabeCopenhagen, men har nu fået nyt
navn, Detale Cph.
»Det var naturligt for mig at vælge Montana-kubikreolen i en
kakigrøn. Jeg er generelt glad for jordens farver, og for mig findes
der ikke nogen regler, når det kommer til sammensætningen. Det
er netop kombinationen, der skaber det personlige hjem.«

Det bedste fund
Især gamle krukker, skrin og ting af træ eller sten kan få Stine
Andsbjerg op af stolen. Når hun finder noget, ingen andre har,
glæder hun sig.
Et vue fra køkkenniveauet ned til stueplan.

>>>
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LIVSTIL OG TREND
Vi byder alle kunder velkommen i vores butik, hvor vi samlet
har 2000 kvm udstilling.
I butikken finder du altid det sidste nye inden for gulv- og gardinløsninger til alle typer hjem.
Garant Aarhus V er en af Jyllands største butikker inden for
området, og har et stort udvalg - også udover det der ses på
hjemmesiden. Især det store udvalg gør, at Garant Aarhus V
er en af landets mest spændende butikker at besøge inden for
gulve, tæpper og gardiner.

ÆGTE TRÆGULVE
Østjyllandsstørste udvalg i unikke plankegulve m. m

I butikken finder du altid det sidste nye inden for trægulve til alle
typer hjem. Brede og lange planker, sildebensparket og masser
af udvalg i lakeret og olieret gulve.
Garant Aarhus V er en af Jyllands største butikker inden for
området, og har et stort bredt udvalg i trægulve - også udover
det der ses på hjemmesiden……mange flere!

Besøg vores trægulvsafdeling og få inspiration.
Vi udfører selv alle monteringsopgaver inkl. undergulve, gulvvarme, fodlister, pæne afslutninger og mindre tømrer arbejde.

Aarhus største Gardin afdeling
Besøg vores udstilling eller ring efter vores gardinbus.
Alt i indvendig og udvendig solafskærmning - Markiser
- stofgardiner - alt i motorstyring

Garant Aarhus Vest
Tilst Søndervej 3, 8381 Tilst

Tlf. 86 27 50 00
aarhusvest@garant.nu
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Soveværelset er lille, men
funktionelt. Og herfra er
der en spektakulær udsigt.

Det massive hestehoved håndskåret i træ er et af Stines bedste
loppekøb. Hun fandt det i Tilst øverst på en af de der loppehylder,
hvor private kan leje en hylde. Men hun købte det ikke i første
omgang. Da hun vendte tilbage efter tre-fire uger, stod figuren der
endnu. På bedste loppemanér fik hun pruttet lidt ned og endte
med at give 1.600 kr. for det.
»Da jeg havde aftalt handlen, stillede de hovedet på disken,
og de fortalte, at det vakte stor opmærksomhed, og at de kunne
have solgt det mange gange. Jeg er virkelig glad for det,« understreger hun.
Hestehovedet står på en smuk gammel, smal, sortmalet trækonsol med metalunderstel, der kan klappes sammen og kunne ligne
et tapetbord. Bordet er købt til ca. 1.800 kr. hos Gamle Minder

Tversted, et af de steder i sommerlandet, som Stine ynder at gå på
jagt i.
Ud over de fysiske butikker rummer Instagram mange fristelser,
ved Stine Andsbjerg af erfaring. For eksempel følger hun #antique_brocante_vintage, der tilbyder antikviteter fra Europa, og
her har hun købt kvindetorsoen, der står i stuen og flankerer de to
Ikea-sofaer.
»Torsoen er kommet hjem fra Sydeuropa. Kvinden, der står bag
profilen, bor i Tjekkiet. Hun køber ind i hele Europa, samler sammen og kommer til Danmark med det.
Faktisk drømmer Stine Andsbjerg også selv om at tage på
loppemarked i Tjekkiet for at se på glas eller tage bilen med på et
tre-ugers loppemarkedsraid i Sydeuropa.

Stine Andsbjergs bedste instagramprofiler til køb af genbrug:
@antique_brocante_vintage: tilbyder antikviteter fra Europa.
@lopper_deluxe: fra Randers, men leverer i Aarhus, Vejle, Odense og København.
@skrotdeluxe: har gratis levering i Aarhus en gang om måneden.
@igenibrug: vintage interiør og custommade lampeskærme.
@ohlalacamille: autentisk fransk vintage decor.
Stines egen instagramprofil: @andsbjerg
Om Happy Mountain
Stilen hos interiørbloggen Happy Mountain er nordisk og maskulin. I 2015 fulgte
Stine Andsbjerg og Lars Birklykke op på bloggens succes og stiftede Happy
Mountain Studio. Ud over at tilbyde sig som konsulenter for bl.a. designvirksomheder, indretter de også private hjem og showrooms for virksomheder. Derudover er de begge udnævnt ambassadører for Royal Copenhagen.
www.happymountain.dk
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Stine Andsbjerg, der er den ene halvdel
af interiørbloggen Happy Mountain,
sammen med den franske bulldog Max.

ITALIENSKE HAVEFLISER
Hos Aarhus bad & fliser finder du et af Danmarks største udvalg af
keramiske havefliser! Se vores elektroniske havekatalog på vores
hjemmeside eller besøg vores flotte udendørsudstilling og find din
favorit.
Dine fordele ved keramiske havefliser
Fliserne har en tykkelse på 2 cm, hvilket sikrer en høj belastningsevne, er frostsikker, formstabile, ridsefaste, syre- og
saltresistente. Fliserne skal ikke behandles/imprægneres, hvilket
sikrer du kan anvende fliserne hvor som helst, uden fliserne
tager synlige forandringer til forskel fra f.eks. beton og natursten.
I terrasseområder kan fliserne lægges på græs, sand, grus,
flisefødder og der skal således ikke støbes et fundament eller
klæbes.

Se mere i vores online
katalog, som du finder på
aarhusbadogfliser.dk

R. Stone 85.
40 x 120 cm
Se mere i vores online
katalog...

Find os på www.aarhusbadogfliser.dk / Instagram / Facebook / Pinterest
Gåseagervej 14, Baggården 8250 Egå - Tlf. 7199 3199 - info@aarhusbadogfliser.dk

ET ÅRTI UNDER HAMMEREN
Danske designklassikere, hip samtidskunst, sjældne antikviteter og meget mere er
gennem ti år blevet skippet ud fra auktionshallen hos Bruun Rasmussen i Aarhus.
Tekst: Peter Beck
Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

I

år er det ti år siden, at Bruun Rasmussen lancerede net-auktioner i Aarhus fra det højloftede showroom på Søren Frichs
Vej. Bygningen husede tidligere Aarhus Maskinfabrik.
Hver uge skifter mellem 300 og 400 emner ejer, når der
holdes auktioner via hjemmesiden. Siden åbningen er det blevet
til mere end 120.000 hammerslag med købere fra nær og fjern, fra
Åbyhøj og Aarhus til Japan og Australien.
Med vurderinger fra ca. 2.000 kr. op til 150.000 kr. er der emner
for enhver pengepung, og med et univers, der både tæller ægte
tæpper, smykker og ure, design, antikviteter, ældre og moderne
malerier m.m., er det kun den indretningsmæssige fantasi og kreativitet, der sætter grænsen.
Den øgede fokus på genbrug har siden åbningen skærpet forståelsen for, at et velholdt brugt møbel er et glimrende alternativ til
køb-og-smid-væk-kulturen. De fleste er da efterhånden også enige
om, at satsningen på kvalitet − ny som gammel, er den eneste

rigtige vej at gå i bestræbelserne på at skabe et mere bæredygtigt
samfund.
Bæredygtigt var det måske ikke, da en køber fløj hele vejen fra
Kina for at se og siden hen købe en Buddha til 500.000 kr.
Eksemplet illustrerer imidlertid, at den eksponering, som
net-auktionerne kan tilbyde, har effekt kloden rundt. I dag tegner
Bruun Rasmussens salg til udlandet sig da også for 50 pct. af husets
omsætning.
Den globale eksponering er godt forankret i en hverdag, hvor
de 20 ansatte også har stor fokus på det lokale: Gennem årene
med specialauktioner fra afviklingen af Ceres og Hingelberg til en
specialauktion over Jakob Marks turnéfotos af Thomas Helmig,
alle unika-koncertfotos. Alt sammen i bestræbelserne på at sikre
kunder fra nær og fjern en god handel.
Peter Beck er vurderingschef hos Bruun Rasmussen, Aarhus.
Kontakt: pb@bruun-rasmussen.dk

Fotograf Jakob Mark indfangede mindeværdige
fotos fra Thomas Helmigs 2018-tour. Her med ægte
Aarhus-stemning fra koncerten i Rådhusparken, der
var startskuddet til sidste års festuge.
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Michael Kviums værker er til stadighed populære: “Nattens fangst” er
med et hammerslag på 250.000 kr. et af de dyreste malerier, der er solgt
på net-auktion.

JYLLANDS

STØRSTE UDVALG
Stavneagervej
8250
Tlf.
22 24 88 - www.manilla-aarhus.dk
Stavneagervej 37 - 37
8250- Egå
- Tlf.Egå
86 22- 24
8886
- www.manillahuset.dk

I forbindelse med fejringen af de 10 år i Aarhus holdt maleren
Martin Bigum et velbesøgt foredrag. To dage senere blev hans
værk “Splitvision” solgt for 155.000 kr.

Havetema

SOMMERENS FRODIGE, GRØNNE OASER
Hvordan ser fremtidens have ud? Hvordan sikrer du bedst en høj biodiversitet i din have, og
hvordan ruster du den til klimaforandringer som

tørke og skybrud? Villa fejrer den nye sæson med
et tema, der giver inspiration til haveejere og tips
til den bæredygtige have.

FREMTIDENS HELENDE HAVE

Haven kan fremover komme til at spille en vigtig rolle som et skærmet refugium, hvor det er muligt
at trække sig helt fra en stresset hverdags larm og krav. Et sted, hvor man kan søge tilflugt, opleve
mental renselse og hente ny energi.
Tekst: Lotte Edberg Loveless
Foto: Haveselskabet

’F

remtidshaven’. Det er overskriften på landskabsarkitekt
Catrine Hanckes showhave på Haveselskabets storstilede
haveshow, Cph Garden 2019, der kan opleves i slutningen
af juni i Ballerup (se boks).
Hendes 60 m2 store have bliver én af i alt otte showhaver på
udstillingen.
Normalt arbejder den aarhusianske landskabsarkitekt i langt
større skalaer og tegner ikke privathaver. Men showhaven kunne
hun ikke sige nej tak til.
»Haveselskabets udfordring er en spændende mulighed for at
få lov til at give et bud på, hvordan fremtidens have kan se ud.
Forhåbentlig kan haven også være med til at inspirere gæsterne på
Cph Garden,« siger Catrine Hancke.
Som afsæt ind i udformningen af haven har landskabsarkitekten sparret med trendforsker Louise Kongsholm fra Pej Gruppen,
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der har hjulpet hende med at lodde fremtidsånden ved at opridse
megatrends for både den helt nære og den lidt fjernere fremtid.
»Trendforskeren har givet mig et godt indblik i de strømninger,
der vil fylde de næste ti år. Det er slående, at en stor del af dem
handler om mental sundhed. Et stadigt stigende antal menne-

	
Fokus vil være

på stilhed,
nydelse og nærvær.

sker vil føle sig presset af en krævende, fortravlet hverdag med
et konstant bombardement af informationer. Fremover vil vi se
endnu flere med udbrændthed og søvnproblemer. Den mentale

I Catrine Hanckes bud på
fremtidens have skal sanserne
beroliges, ikke pirres.

>>>
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sundhedstilstand vil være i frit fald, og rigtig mange vil have brug
for hjælp til at geare ned,« siger hun.

Afskærmet refugium
Catrine Hanckes overordnede vision bag Fremtidshaven er derfor
at skabe et helende, afskærmet refugium, hvor man kan søge ro og
tilflugt fra den hæsblæsende verden udenfor. Ikke nogen helt ny
tanke. Haver − og natur − har på tværs af tider og kulturer været
brugt til rekreation. Men i Fremtidshaven går Catrine Hancke
linen helt ud for at skabe ro på alle planer.

	
Stauder og græsser har

en kæmpe rigdom af
forskelligartede bladformer.
»Der er skruet ned for alle støjende sansestimuli. Sanserne skal
beroliges, ikke pirres. Der bliver ingen anmasende, stærke farver
som gul og pink, men hovedsageligt planter i grønne nuancer
brudt af få afdæmpede farvestænk. Fokus vil være på stilhed,
nydelse og nærvær. Haven vil på begge langsider være afgrænset af

Den fortrinsvis grønne showhave bliver et afskærmet refugium, hvor man
kan søge tilflugt fra den hæsblæsende verden udenfor.

støjskærme med grønne slyngplanter, der både skærmer mod udefrakommende lyd og visuel støj,« fortæller landskabsarkitekten.
Fremtidshaven er designet til at være en kravfri have, hvor man
kan geare fuldstændig ned og bare være.
»Haven vil kræve et minimum af arbejde. Der må ikke være
noget, som signalerer pligter.«
Det afdæmpede farvevalg øger fokusset på former.
»Stauder og græsser har en kæmpe rigdom af forskelligartede
bladformer. Haven vil både rumme planter med store og grove
blade og planter med florlet, fliget løv,« fortæller Catrine Hancke.
Fraværet af pangfarver giver også blik for de mange forskellige
nuancer i den grønne beplantning.

Enkelhed og kvalitet
Ifølge trendforskeren fra Pej Gruppen er en anden markant
tendens de kommende år, at vi i stigende grad vil stræbe efter at
blive en bedre version af os selv. Det giver sig bl.a. udslag i, at vi
fremover vil vælge at omgive os med færre, men bedre ting.
»Vi har fået tingsforstoppelse. I fremtiden vil vi i stedet opsøge
enkelhed og kvalitet. Det afspejles i Fremtidshaven, som konkret
kommer til at bestå af tre elementer: Den rolige, grønne beplantning, en super smuk belægning i sandsten og et lækkert drivhus i
asketræ,« fortæller Catrine Hancke.

Der vil ikke være noget, der signalerer krav og pligter i Fremtidshaven.

>>>
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BELIEVE IN BEAUTY
Arne Jacobsens elegante Svanen™ loungestol forbliver en tidløs klassiker.
Stolen fås nu i vores Christianshavn™ tekstiler, og vi fejrer det med en særlig pris.

KAMPAGNEPRIS 19.995 KR.

Svane™ kampagnepris gældende t.o.m. 31 august, 2019

Køb nu hos Bolighuset Ry · Kyhnsvej 6, 8680 Ry · 86 89 10 66 · og online på bolighuset-ry.dk

Havens afdæmpede farvevalg giver øget fokus på bladformer.

<<<

Det rene design betyder, at de enkelte elementer accentueres –
f.eks. sandstensbelægningen.
»Ikke to af de store sten er ens. Der er noget stofligt over sandstenens lagdelte struktur – lidt ligesom skifer. Og det flammede
farvespil i fliserne er helt specielt.«

I haven vil der være plads til en skvalderkål eller to i hjørnerne.
»Faktisk er skvalderkålens blomster ret flotte. Det handler om at
finde ro i det uperfekte, så man ikke springer op efter lugejernet.
Rammen vil være så klar og robust, at haven fint kan klare lidt vild
natur,« siger Catrine Hancke.

CPH GARDEN 2019
Med inspiration fra de store engelske haveshows arrangerer Haveselskabet denne sommer for anden gang Cph
Garden. Udstillingen, som er en storstilet festival for havefolket, løber af stablen 20.-23. juni i Ballerup. Der er otte
store showhaver med temaer som ’Dansk jungle’, ’Skærsommernatsdrøm’ og ’Fremtidshaven’, og man kan bl.a.
opleve tolv mindre udstillingshaver og mere end hundrede
stande. Derudover er der et omfattende aktivitetsprogram
med Garden Talks, foredrag, workshopper og arbejdende
værksteder.
Læs mere om Cph Garden 2019 på
haveselskabet.dk/cphgarden.
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Haveselskabets storstilede haveshow, Cph Garden, byder bl.a. på
otte forskellige showhaver. Billedet er fra en af showhaverne på
Cph Garden 2017.

Villum

Kr. 7.990,-

Unfurl Stripe
Str. 120 x 200cm.

Kr. 5.190,-
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www.futonhouse.dk
Dronning Margrethes Vej 1 · Aarhus Nord · 86 10 47 70 · info@futonhouse.dk
Åbent mandag - fredag 11.00 - 17.30 · Lørdag 11.00 - 14.00

Naturlig have med
høj funktionalitet
Robuste hjemmehørende planter, færre kemikalier og høj biodiversitet. Det er
nogle af de trends, som haveekspert Jesper Carl Corfitzen fra Bolius – Boligejernes Videnscenter – spår, vil være i centrum denne sæson i haven.
»Vi har i nogen tid haft fokus på den naturlige have. Men hvor det hidtil måske
mest har handlet om et naturligt look, så kommer der mere og mere interesse
og viden omkring naturlige funktioner. På grund af klimaforandringerne kommer vi i de kommende år i højere grad til at samtænke en have, som kan holde
til en længere periode med tørke og kan klare absorbering af regnvand på
grunden,« siger han.
»Biodiversitet og insektvenlige planter har vundet indpas gennem de senere
år, og den trend bliver kun stærkere og kommer til at omfatte større dele af
haven. Det gælder eksempelvis, når sarte græsplæner reduceres til fordel for
tørketolerante bede og vådområder i haven,« siger Jesper Carl Corfitzen.
Ifølge ham behøver det ikke kræve en større indsats at fravælge græsplænen
til fordel for beplantede bede. Nærmest tværtimod.
»Med planter, som naturligt trives på vores breddegrader, får du et bed, som i
mindre grad kræver gødning og vanding sammenlignet med eksempelvis en
græsplæne. Særligt hvis du lægger vægt på planter, som kan tåle en længere
tørkeperiode,« understreger Jesper Carl Corfitzen.
»Der kommer mere og mere fokus på det cirkulære forbrug. Det gælder både
for genanvendelsen af kompost, og når det kommer til opsamling af regnvand.
Vi holder i stigende grad ressourcerne på egen grund og genanvender det i
haven,« siger han.

Kilde: Bolius
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AJ Kampagne
Kampagneudgave i grafitgrå
AJ Gulv kr. 5.495
AJ Bord kr. 4.995
AJ Væg kr. 3.695
Design: Arne Jacobsen
Kampagneperiode: 1. juni til og med 7. juli 2019.

Design to Shape Light
Alle priser er vejl. kampagnepriser inkl. moms

Man-fredag .  .  . 10.00-17.30
Lørdag  .  .  .  .  .  .  10.00-15.00

Viborgvej 175, 8210 Aarhus V.
Tel. 8675 2999
www.thorsen.dk

Flittige bestøvere på arbejde i
Økologiens Have.

HAVEBRUG I BALANCE
Samarbejd med naturen, efterlign den og skab gode forhold for bier, sommerfugle og andre insekter.
Det er Økologiens Haves opskrift på en bæredygtig have, hvor planterne trives.
Tekst: Lotte Edberg Loveless
Foto: Lene Askhim/Økologiens Have

S

ommeren står for døren og et af de steder, hvor østjyske
haveejere kan få gode råd og købe nye planter, er Økologiens Have, der ligger i Odder. Haven er Nordens største
økologiske besøgs- og demonstrationshave, og med over
2.000 forskellige planter er der mere end rigeligt at blive inspireret
af. Der er åbent for besøgende hele året, og i sommerhalvåret er
der hver søndag guidede rundvisninger under skiftende temaer.
Økologiens Have tilbyder også eksterne oplæg i f.eks. grundejerforeninger, der gerne vil vide mere om økologisk havebrug.
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I havens butik oplever man bl.a. en stærkt stigende interesse for
permakulturelle dyrkningsprincipper. Og så har de lidt gammeldags stauder, som findes i vilde varianter i naturen, for alvor fået
en renæssance.
»Stauder som solhat, ærenpris, kulsukker, digitalis og alle slags
storkenæb er blevet meget populære de senere år. Det er gamle, danske bondeplanter, som er smukke, robuste og nemme at holde. De
blomstrer det meste af sommeren og er rigtig gode insektplanter,«
fortæller Sanne Rubinke, som er daglig leder i Økologiens Have.

Lavendel og guldvalmue mellem porrer og ærter.
Blomsterne tiltrækker insekter, som hjælper med
at holde skadedyrene nede i urtehaven.

Tagetes pynter og gør nytte i kålbedet.

I sæsonen sælger Økologiens Have sommerblomster, stauder og krydderurter.
Haven rummer også café og butik.

Det giver en pejling på jordforholdene, og hvilke typer planter du
kan få succes med.
I Økologiens Have tror man ikke på pertentlig lugning og bar jord
mellem planterne. Vil du forbedre din jord, så den bliver sund og
bedre til at holde på vand og næring, er det en god idé ikke at fjerne
organisk materiale fra haven. Udover at samle det i almindelige
kompostbunker kan du med fordel fladkompostere ved i vinterhalvåret at dække bar jord med vissent kvas klippet i små stykker.
Det sidste er en væsentlig pointe, når man driver en økologisk
have.
»Vi allierer os med insekterne og bruger dem som nyttedyr.
Svirrefluer og mariehøns æder bladlusene på planterne. Vi sår
også insektvenlige planter mellem vores nytteplanter for at holde
skadedyrene nede.
Og når der er mange insekter i haven, tiltrækker det fugle, som −
udover at være skønne at se på − også tager skadedyr,« siger Sanne
Rubinke.
»Når man ikke anvender kunstgødning og andre former for
kemi, handler det om at bruge hårdføre og sunde planter, der
passer til danske forhold. Netop de gamle stauder kan tåle ret store
udsving i temperaturer.«

Udnyt dit haveaffald
Skal du købe nye planter til haven, kan det være en idé at skele til,
hvad der trives godt i den lokale natur og i haverne i dit område.

	
Vi

allierer os med insekterne
og bruger dem som nyttedyr.

»Når jorden er dækket, er fordampningen mindre, og jorden
tørrer ikke ud på samme måde. Afdækningen giver også varme og
gode betingelser for regnorme, biller og det øvrige mikroliv, som
holder jorden sund. Samtidig dæmmer afdækningen op for ukrudt,
så man sparer noget lugearbejde. Vi samarbejder med naturen og
forsøger at efterligne og bruge dens muligheder, hvor vi kan,« siger
Sanne Rubinke og fortsætter:
»Frem for at forstyrre jorden ved at luge voldsomt under hækken eller i staudebedet opfordrer vi vores kunder til at fylde op
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Staudebed i flor. De gamle, danske stauder er robuste. Her er det bl.a.
løvemund og katost.

<<<

med bunddække-planter. Når planterne er etableret, slipper man
for meget lugearbejde og sikrer samtidig en god balance i jorden.
Tænker man have på denne måde, vil meget regulere sig selv, når

	
Får ligusterhækken lov til at blomstre, før
den klippes, tiltrækker de hvide blomster
masser af bier og andre bestøvere.
planterne er ordentligt etablerede,« siger hun.
Sanne Rubinke opfordrer til, at vi venter med at klippe plænen,
til insekterne har fået lov til at få lidt ud af mælkebøtte- og bellisblomster. Og står det til hende, kan vi også roligt skrotte rigide
regler om hækklipning før sankthans.
»Får ligusterhækken lov til at blomstre, før den klippes, tiltrækker de hvide blomster masser af bier og andre bestøvere,« siger hun.

Anvendelige urter
Krydderurter er blevet meget populære de senere år. Også hos
Økologiens Haves kunder. Haven har et par hundrede forskellige
urter i sit urtehaveafsnit og sælger 40-50 sorter fra planteskolen i
løbet af sæsonen.
»Det er en blanding af gamle lægeurter og urter, vi bruger i
madlavningen – f.eks. løvstikke, bronzefennikel, timian og rosmarin. Krydderurterne er både sanselige og meget anvendelige. Det
er nemt at blende urter og salt til en dejlig urtesalt eller at hælde

Rosmarin er en hårdfør krydderurt, som er populær i køkkenet. De sarte, lilla blomster er fine som pynt i f.eks. salatskålen og kan også bruges i urtete.

Mange af krydderurterne egner sig rigtigt godt til krukker, så
man kan også have glæde af dem på en altan eller i vindueskarmen.
»Både de gamle, danske krydderurter og mange af de træede
middelhavsurter som rosmarin, salvie og timian er ret hårdføre.
Om sommeren kan man supplere dem med sartere urter som basilikum og ananassalvie. Krybende varianter af timian og oregano
kan også bruges som bunddække og mellem belægning. De tåler
tørke og at blive trådt på,« siger Sanne Rubinke.
Læs mere om Økologiens Have og dens aktiviteter på okologienshave.dk

LAV DIN EGEN URTETE
Urteteer er lette at lave. Nogle brygges, fordi de smager godt. Andre for at lindre skavanker i hverdagen.
Hele sommeren kan man bruge friske planter direkte
fra haven. Man kan også høste små bundter og hænge
dem til tørre indsvøbt i en avisside på et skyggefuldt
sted. Når urterne er fuldstændig tørre, hældes de på
mørke glas, så man har et forråd til vinteren.

Lindrende urteteer
Søvnbesvær: Lavendel har en beroligende og søvndyssende effekt, men er også vanddrivende, så drik kun
en enkelt kop før sengetid. Humle og baldrian virker
stærkere. Fordi de sløver, bør de ikke bruges, før man
skal køre bil.
Stress: Citronmelisse, lavendel og hvidtjørnsblomster
er gode mod stress.
Forkølelse: Te af pebermynte giver luft i næsen. Te af
kamilleblomster renser og desinficerer.

Økologiens Have har også et lille dyrehold, der bl.a. tæller geder, får,
høns, æsler og ponyer.

kogende vand på en håndfuld mynteblade og brygge sig en potte
velsmagende urtete,« siger Sanne Rubinke.
»Vi sælger også en plante som fliget vejbred, der af mange
betragtes som ukrudt. De friske skud kan bruges som krydderurter
og giver et ekstra pift til salatskålen.«
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Oppustethed: Fennikelfrø, anisfrø, kommenfrø, sar,
timian og ægte krusemynte har god effekt.
Prøv også at lave din egen blomster-te. Gode blomster
er f.eks. duftende roser, mynte- og timianblomster,
blomster fra duftgeranium og lægestokroseblomster.
Kilde: Økologiens Have
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SPAR

60%
Nu 9.799.VIVA LUX KONTINENTALSENG
Ergo-zone pocketfjedersystem med
7 zoner i madrassen. 2 lag af pocketfjedre for maksimal støtte. Vælg
mellem 4 farver. Inkl. 8 cm topmadras
med kerne af latex eller memoryskum.
Ekskl. ben, sokkel, gavl og tilbehør.
160/180 x 200 cm.
Normalpris 24.498.-
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Finansiering

RENTEFRI FINANSIERING
Pris pr. måned 196.- i 50 mdr.

B E D R E S E N G, B E D R E D I G
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Gratis levering

Prisgaranti

Finansiering

Ombytningsret

Der tages forbehold for svigtende leverancer, udsolgte varer, afgiftsforhøjelser devaluering samt trykfejl.

(Dog ikke i forvejen nedsatte varer)

”Den danske stol - en international affære”
Christian Holmsted Olesen, 336 sider, 349,95 kr.
Strandberg Publishing
Pantonstolen (1960),
Verner Panton.

DE DANSKE STOLES FAMILIEHISTORIE
Historien om danske designeres verdensberømte
stole bliver fortalt i bogen ”Den danske stol −
en international affære”.

Jakkens Hvile (1953),
Hans J. Wegner.

Foto: Pernille Klemp

D

esign blev det kulturelle fænomen, som satte Danmark på verdenskortet
midt i det 20. århundrede. Danske designere som Kaare Klint, Hans J.
Wegner, Arne Jacobsen, Børge Mogensen, Finn Juhl og Poul Kjærholm
er verdensberømte for deres smukke og funktionelle stole. Bogen ”Den
danske stol − en international affære” fortæller hele historien.
Brandet ”Danish Design” opstod i 1949, da amerikanske journalister begyndte at
skrive om danske møbler fra Snedkerlaugets møbeludstilling i København. Det blev
ikke kun starten på et stort eksporteventyr, men også en udfordring for de danske
designere, som blev verdenskendte for deres besættelse af at skabe den perfekte stol.
Designerne stræbte konstant efter at videreudvikle de eksisterende stoletyper, og
stolen fik status som designernes prøvesten; det er hér, de virkelig viser, hvad de kan.
”Den danske stol” er en visuel introduktion til den danske stol i det 20. århundrede og bygger på en permanent udstilling af samme navn på Designmuseum Dan-

Stol nr. 10, Skagen (1985),
Jørgen Gammelgaard.

Knoglestolen (1944),
Finn Juhl.

Trinidad (1993),
Nanna Ditzel.

	
Stolen er en meget svær genstand. Alle, som har prøvet
at lave én, ved det. Der er uendelig mange muligheder
og problemer − stolen skal være let, den skal være
stærk, den skal være komfortabel. Det er næsten
lettere at bygge en skyskraber end en god stol.
Ludwig Mies van der Rohe, tysk-amerikansk
arkitekt (1886-1969)

mark, som åbnede i 2016. Bogen er opbygget efter stoletyper som f.eks. foldestole,
dambøjede stole og skalstole. Den fortæller, hvordan stolene er i familie, og hvordan
de i detaljer, konstruktioner og idé har krydsbefrugtet hinanden.
Forfatteren Christian Holmsted Olesen er udstillings- og samlingschef på Designmuseum Danmark og har bl.a. siddet i Designrådet siden 2008.

Y-stolen (1950),
Hans J. Wegner.
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Karmstolen (1917),
Kaare Klint.

7’eren (1955),
Arne Jacobsen.
Mikado III (1996),
Johannes Foersom og
Peter Hiort-Lorenzen.

Metropolitanstolen (1949),
Aksel Bender Madsen og
Ejner Larsen.

Påfuglestolen (1947),
Hans J. Wegner.

EKC12 (1962),
Poul Kjærholm.

Sløjfestolen (1963),
Grete Jalk.

Mågen (1970),
Arne Jacobsen.

Kunst skaber debat.
Husker du at indtage
varieret debat?
Stil spørgsmål ... Hvis du vil vide mere

Tomatsalat med majs, hvor der
bl.a. er anvendt cherrytomater og
peberfrugt i forskellige farver.

TOMATSALAT
MED MAJS

Regnbuemad er sund mad, lyder det fra Claus Dalby. Han er kendt som havemand og blomsterelsker, og nu er
han også sprunget ud som kogebogsforfatter og grøntsagskender. Ligesom han elsker at arbejde med farver
i bede og buketter, bruger han sin farvesans, når han skaber salater. For vi spiser også med øjnene, og smuk
mad skærper appetitten, som han siger. Her præsenterer han en farvespækket tomatsalat med majs til.
Opskrift/tekst/foto: Claus Dalby

Opskrift til 4 personer
Her har jeg anvendt cherrytomater og peberfrugter i forskellige
farver. En delikat detalje er de grønne bladselleriblade. Friske majs
smager dejligt, så dem bruger jeg ofte i mine sommersalater.
Bemærk, at alle mål svarer til rengjorte råvarer.

Tomatsalat med majs
300 g cherrytomater i forskellige farver
300 g peberfrugt i forskellige farver
100 g bladselleri
100 g friske majskorn
100 g rødløg
100 g agurk
bladselleriblade

Dressing
4 spsk. økologisk jomfru olivenolie
1 spsk. hvidvinseddike
1 fed presset hvidløg
1 tsk. sennep
1 tsk. rørsukker
salt og friskkværnet peber
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Claus Dalby
bruger ofte
friske majs i sine
sommersalater.

Fremgangsmåde:
Skær tomaterne i kvarte, peberfrugten i mindre stykker, bladsellerien i skiver, og tag de grønne bladselleriblade fra. Blancher
majskolben et minut eller to, afkøl den og skær majskornene af.
Skær rødløget i mindre stykker. Halver agurken, skrab kernerne ud
med en ske og skær den i skiver. Hak bladselleribladene groft.
Bland tomat, peberfrugt, bladselleri, majskorn, rødløg, agurk og
bladselleriblade i en skål. Kom ingredienserne til dressingen i en
beholder med låg og ryst dem godt sammen. Bland dressingen i
salaten. Anret og pynt med bladselleriblade.

Masser af cherrytomater i skønne farver.

>>>

Gulerødder kan også være andre farver end orangegule.

Danmarksbilleder
Jyllands-Postens fotografer oplever Danmark
og danskerne helt tæt på og i alle afkroge af
landet. Vi vil gerne dele de unikke øjeblikke,
når vi fotograferer folk – både når livet gør
ondt og når det gør godt.
Vi er vidner til både hverdagen og livets store
begivenheder, som kan være lykkelige og
svære.
Følg med, når vi alle hverdage publicerer et
nyt danmarksbillede i a visen, på jp.dk samt
på vores profiler på Facebook og Instagram.

Et overflødighedshorn af grøntsager i
alle farver og former.

OM REGNBUEMAD
<<<

Det visuelle betyder meget for mig, og arbejdet med farver har
altid været en stor passion. Ikke mindst som havemenneske og
blomsterelsker.
Gennem et kvart århundrede har jeg arbejdet med farver i bede
og buketter, så da jeg begyndte at fokusere på grøntsager, fik det
mig til at tænke mere koloristisk i køkkenet. Ved sammensætningen af de forskellige salater i bogen har min farvesans vist sig at
være en vigtig faktor.
Når jeg vælger ingredienser, er det smagsmæssige absolut den
vigtigste faktor, men på en tæt andenplads kommer udseendet.
Og jeg nyder at tilpasse rettens ingredienser til hinanden og
servere i en matchende skål eller et fad, der står godt til maden.
Nøjagtigt som med en buket i en vase.
Jeg er altid på jagt efter grøntsager med særlige nuancer: blå
kartofler, rød spidskål, røde gulerødder, bolsjefarvede rødbeder og
stribede tomater – for blot at nævne nogle få.

Jeg elsker farver på tallerkenen, og det er ikke kun smukt, men
også uhyre sundt. Som kogebogsforfatter Kirsten Skaarup skriver
på kirstenskaarup.dk:
”Jo flere forskellige farver, der findes i et måltid, desto flere
næringsstoffer er man sikker på at få. Det er velkendt, at grøntsager indeholder vitaminer og mineraler. Mindre kendt er den store
gruppe af plantenæringsstoffer, der kaldes flavonoider. Nogle af
flavonoiderne er de pigmenter, som giver planterne deres farve,
blandt andet lilla i aubergine, rød i tomater og orange i gulerødder. Andre flavonoider giver planterne deres duft og smag som for
eksempel bitter eller sød. Flavonoiderne beskytter planterne mod
angreb af sygdomme og skadedyr, og når vi spiser dem, booster
flavonoiderne også vores immunsystem. De bekæmper betændelsestilstande i kroppen og nedsætter risikoen for sygdomme som
hjerte-kar-lidelser og nogle former for kræft. Stofferne sænker
desuden det dårlige kolesterol og øger det gode.”

Claus Dalby, 40 kilo
lettere efter sin livsstilsændring, hvor
grøntsager er hovedbestanddelen og kød
og fisk tilbehør.

I marts 2018 valgte Claus Dalby at tage (gryde)skeen i den anden hånd
og lægge kosten om. Den fede og søde mad blev erstattet af ikke alene
sunde, men også smukke salater, supper og andre plantebaserede retter. Efter blot ti måneder resulterede det i et vægttab på 40 kilo.
I bogen fortæller Claus Dalby om sin rejse frem mod et sundere liv og
kommer med forslag til og opskrifter på over hundrede grønne retter.
”Slank. Plantemad fra mit grønne køkken”
Claus Dalby, 304 sider, 299,95 kr., Forlaget Klematis
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Vi elsker markiser
Vi elsker udelivet og vi brænder for at lave lækre
overdækninger af terrasser.
Vi har markiser, solsejl og parasoller af højeste
kvalitet i udstillingen og de gode ideer har vi i hovedet.
Tag et foto af terrassen og kom ind i Danmarks
største specialbutik for markiser og lad os få en
snak om mulighederne på din terrasse.

Moogio Aarhus
Møllevangs Alle 114
Tel 86 24 80 88
Man- fre 10-17.30, lør 10-14
www.moogio.dk

BØGER
Comfort food til venner og familie

Trine Hahnemanns gastronomiske hjerte banker for bæredygtighed, friske, økologiske
råvarer og mad, der følger årstiderne og traditionerne. Hun laver mad med udgangspunkt
i vores egen madkultur, men med masser af inspiration fra resten af verden. I hendes nye
kogebog ”Comfort food til venner og familie” er der mere end 130 af hendes opskrifter, der
bygger på og nyfortolker den danske madtradition.
»Det er moderne, dansk hverdagsmad, der smager godt. Ganske simpelt. Og så forsøger jeg
at give tips til, at man kan få ordentlig mad i hverdagen, uden at man behøver bruge fire
timer i køkkenet,« siger Trine Hahnemann.
”Comfort food til venner og familie”
Trine Hahnemann, 288 sider, 299,95 kr., Gyldendal.

At sanke i naturen

Githa Bennorth, som blev nr. 3 i Masterchef i 2017, elsker at sanke, dvs. at gå på jagt i naturens
spisekammer. Med kogebogen ”Sanke” stræber hun efter, at vi skal bringe naturen ind i vores
køkkener og udnytte de enorme ressourcer, vi bliver budt på derude. Med en opvækst i to
forskellige typer køkkener hos sine to sæt bedsteforældre har Githa Bennorth siden barnsben
været eksponeret for alverdens blandede retter og teknikker. Både det gode gammeldaws
danske køkken og det mere eksotiske køkken. Githa Bennorth fortæller livligt om, hvordan
hun, så længe hun husker, har haft en passion for mad, som endte med at føre hende ind i
gastronomiens verden – og nu har hun været i branchen i mere end 30 år.
”Sanke”
Githa Bennorth, 224 sider, 249,95 kr., muusmann´forlag.

LêLês gadekøkken

I det sunde vietnamesiske køkken har grøntsager og krydderurter hovedrollen, mens kød
og fisk fungerer som tilbehør. Bogen ”LêLês gadekøkken” indeholder 80 opskrifter på
friske forårsruller, krydrede supper, overraskende salater, grill- og nudelretter, fingermad
og eksotiske desserter. LêLê-familien kom til Danmark som bådflygtninge for cirka 40 år
siden og åbnede grillbar i Nordjylland. I dag driver de en kæde af spisesteder, sælger LêLês
vietnamesiske mad i supermarkederne, og datteren, kogebogsforfatter Anh Lê, er fast kok på
TV 2’s Go’ morgen Danmark. ”LêLês gadekøkken” er genoptrykt adskillige gange, siden den
udkom første gang i 2008.
”LêLês gadekøkken”
Anh Lê, 168 sider, 299,95 kr., Gyldendal.

Pileflet

Bogen ”Pileflet” byder på over 20 projekter – blandt andet brødkurve, bakker, hegn, kurve og
forskellige pyntegenstande. Naturlige materialer bliver den dag i dag stadig brugt til at skabe
smukke brugsting i hjemmet, og pileflet er ingen undtagelse. Pilefletter Jenny Crisp forklarer
alt, der er værd at vide om piledyrkning og høst for dem, der gerne vil klare det hele selv.
Anden afdeling viser projekterne, der passer til både nybegynderen og den øvede pilefletter.
Pileflet er nemt at gå til og kræver ikke avancerede redskaber. Teknikkerne er nemme at
følge med de enkle trin for trin-instruktioner.
”Pileflet”
Jenny Crisp, 144 sider, 349,95 kr., Turbine.
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Jyllands DUX center
DUX - Hvorfor?
Alt for mange vågner om morgenen med ondt
i ryggen og nakken eller føler måske slet ikke
de har sovet. Måske det er på tide at se på
hvilken seng man har og hvor gammel den er
ved at være...

To kritiske punkter: lænden og skuldrene,
størst smerte og ubehag findes som regel her.
En DUX-seng afhjælper problemet.

De fleste rygproblemer som opstår ved
forkert sovestilling kommer fra dette punkt
– hvor ryggen og bækkenpartiet mødes.

At købe en DUX-madras, er at investere i
bedre nattesøvn. Årelange videnskabelige
undersøgelser, af forskellige madrassers evne til
at give den bedste nattesøvn og hvile, har givet
følgende konklusion:
"DUX-madrassen giver gennemgående mere af
den dybeste søvn SWS (Slow Wave Sleep) pr.
nat, end alle andre testede madrasser."
Omregnet pr. år svarer det til en hel måneds
ekstra ration af den bedste og mest hvilegivende
søvn, uden at sove mere, bare bedre, med
bedre søvnkvalitet.
I en DUX-madras kan skuldrene og hofterne
synke ned i de tværgående fjedre, som følger
kroppens former, som hvis du lå på tangenterne

Hvis sengen ikke er fleksibel
her, må ryggen lide.

DUX fleksible spiralsystem lader skuldrene synke ned,
så både nakkestilling og blodcirkulation forbedres.

på et klaver. Skulder og hofte finder hvile i
en lodret stilling, som lader rygsøjlen finde et
naturligt leje.

naturmaterialer som stål, fyrretræ, bomuld og
latex - Til gavn for både miljøet og din sengs
levetid.

Når skulderen får lov at synke ned i madrassen,
lettes belastningen af nakken og problemer
med cirkulationen reduceres.

Omhyggelige levetidstests viser, at en DUXseng holder op til 4 gange så længe, som andre
senge på markedet.

Materialevalget har stor betydning for sengens
kvalitet - Derfor har DUX valgt stærke og robuste

DUX er en daglig glæde… også om natten!
-Tænk over det, når du vågner i morgen…!

DUX 3003
180x200 cm inkl. topmadras
2 stk. 3003 90x200 cm
1 stk. Xupport plus 180x200 cm

Vejl. DKK 35.680

DKK 29.700

Læs mere og
se priser på
timm.dk

BØGER
Bogserie om ny dansk arkitektur

En bogserie om ny dansk arkitektur vil gennem 10 bind præsentere nogle af de mest
nytænkende projekter, som dansk arkitektur kan byde på i øjeblikket. Hvert bind
udfolder et enkelt bygningsværk og portrætterer derigennem tegnestuen bag. Bind 1
fortæller om Dorte Mandrups anmelderroste Vadehavscentret i Ribe (2017), som er et
uhyre vellykket eksempel på forankring af en bygning på et særligt sted under hensyn
til klima, geografi og stedets traditionelle byggeskik. Bind 2 går tæt på tegnestuen
Cobe, der med The Silo i Københavns Nordhavn har forvandlet en markant kornsilo
til moderne luksuslejligheder. Forfatteren Kristoffer Lindhardt Weiss er en af landets
fremtrædende arkitekturskribenter.
”Ny dansk arkitektur, bind 1 og 2”
Kristoffer Lindhardt Weiss, 96 sider, 249,95 kr. pr. bind, Strandberg Publishing.

Håndbryggerens bog om humle

Karl Christian Gubi Schmidt er en mand med en vision: »Lad os gøre Danmark til et
humleproducerende land.« Det er 140 år siden, der sidst er udgivet en bog om humledyrkning
herhjemme. Det har den passionerede humledyrker og ølbrygger nu gjort noget ved
med ”Håndbryggerens bog om humle”. Uden humle ville øl smage som opblødt brød.
Og humlen er en nem plante, som man ikke kun har glæde af i ølproduktionen. Den er
gennem århundreder blevet anvendt som et beroligende middel og er også interessant i
madlavningen. F.eks. kan de nye skud, der kommer i marts, anvendes i salater, idet de smager
som friske bønnespirer. Bogen giver nogle forslag til, hvordan humlen kan give skønne daglige
smagsoplevelser.
”Håndbryggerens bog om humle”
Karl Christian Gubi Schmidt, 148 sider, 249,95 kr., Turbine.

Den skjulte forstoppelse

Bogen ”Den skjulte forstoppelse” bryder det tabu, mange helst ikke vil tale om, og oplyser
læseren om forstoppelses- og fordøjelsesproblemer. Samtidig giver bogen gode råd og
lærer dig at få et langt bedre forhold til dine tarme – og måske endda slippe helt for din
forstoppelse.
Bogen fortæller, hvorfor din fordøjelse er så vigtig for din sundhed og dit velvære, uden
at det skal blive for højtravende og kedeligt. Du får både konkrete råd og vejledning til,
hvordan oppustethed og mavesmerter kan forsvinde, og afføringen lettes. Forfatterne er dr.
med. Dennis Raahave, ph.d. speciallæge i kirurgi og kirurgiske mave-tarmsygdomme, og Pia
Brixved, der har drevet tarmskylningsklinikken Colonic siden 2005.
”Den skjulte forstoppelse”
Pia Brixved & læge Dennis Raahave, 136 sider, 189,95 kr., muusmann´forlag.

Hej have

Bogen ”Hej have” er familiens svar på en grønspættebog til haven. Den indeholder praktiske
tips og tricks til, hvordan I får succes med jeres egne gulerødder og ærter, vælger og planter
det helt rigtige æbletræ, får vejens højeste solsikke, dyrker jeres eget juletræ og tryller
smågrene og brændenælder om til verdens bedste kompost. Både store og små kan med
bogens hjælp lære at kende forskel på de forskellige træer, sangfugle og sommerfugle, så I
kan se, om det er en Admiral eller en Nældens Takvinge, der sidder i jeres stolte kavalerer.
Bogen fortæller jer også, hvilke blomster der er spiselige og kan blive til smukke kager og
desserter, og hvilke der er dødeligt giftige.
”Hej have”
Karina Demut, 188 sider, 299,95 kr., Gyldendal.
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