
Ikea holder d. 26. nov. Green Friday ved at sætte 76 stykker
vintage design til salg i de fysiske butikker landet over. Gen-
nem lodtrækning kan man som kunde få mulighed for at kø-
be et af møblerne til den originale pris fra dengang, møb-
lerne blev lanceret. En stol som Vilbert (se foto) fra 1995 af
Verner Panton er før solgt for over 4000 kr. på Lauritz, og den
koster til auktionen bare 698 kr. Læs mere på ikea.com
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Hvis du trænger til inspiration til nye måder at
dække julebord eller til nye juletraditioner, er
der masser at hente ved Royal Copenhagens
årlige udstilling af juleborde i flagskibsbutik-
ken på Amagertorv i København. 

I år er temaet netop “Nye Traditioner”, og
borddækkerne repræsenterer i år forskellige
generationers tilgang til julebordet, fra Cecilie
Haugaard (f. 1990), influencer, model og tv-
vært, til Lotte Freddie (f. 1935), der er skribent,
tidligere fotomodel og moderedaktør på Bør-
sen og Berlingske Tidende. Her på billedet ses
Claus Meyer og Christina Meyer Bengtssons
spisekøkken rekonstrueret med stole af både
forskellige farver og designere.

Der er gratis adgang til de fem juleborde, der
er udstillet til og med 31. december på 2. sal i
butikken og online på royalcopenhagen.com

Slægt skal
følge
slægters
juleborde
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De tyske Nagel-lysestager, der blev rasende populære i slut-
ningen af 1960’erne, har gennem længere tid som vintage-
stager været samlerobjekter. Nu er de blevet relanceret af
danske Stoff og fås både i messing, krom og sortlakeret zink.
De udgør små moduler med plads til tre lys og kan bygges op
og ud i det uendelige. Messingstager koster fra 399 kr. på
stoff.dk
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Vintage lysestager
relanceret

Hvordan klemmer man en familie ned på under 40 kvm? Og
hvordan kan vi lykkes med at bo mere grønt og bæredygtigt,
uden at det går ud over vores livskvalitet? 
De spørgsmål stiller den nye udstilling “Bo bedre bæredyg-
tigt” på Dansk Arkitektur Center, der viser tegnestuen
Vandkunstens bud på svarene. 
Er åbnet og kører til og med 18. april 2022. dac.dk

Foto: Melissa Ørnstrup

Ny udstilling om at
bo bedre bæredygtigt
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