Styleguide: Drik te med Finn Juhl
Af Pernille Albers, base@fyens.dk

Gammelt designguld
Finn Juhls mere end 60 år
gamle testel er blevet sat i produktion og er smukt sammen
med de rosa og lilla nuancer,
vi ser i boligindretningen
Så er ferien forbi, og jeg er efter flere
ugers skøn ferie tilbage på min pind. Jeg
håber, at alle I læsere har haft en dejlig
sommer.
Her i Base er vi igen klar med masser
af designnyheder, sjove DIY-idéer og
lækkerier til din bolig.
Jeg indleder sæsonen med at vise jer
et gammelt testel, som den kendte arkitekt Finn Juhl tegnede for mere end
60 år siden, men stellet blev aldrig sat i
produktion. Oprindelig designede Finn
Juhl FJ Essence til porcelænsfabrikanten Bing & Grøndahl, men kompleksiteten i designet og udformningen resulterede i, at Bing & Grøndahl efter flere
forsøg til sidst måtte opgive at sætte
porcelænet i produktion.
Firmaet Architectmade fandt de gamle tegninger og kunne efter en lang proces lancere FJ Essence i sit oprindelige,
strømlinede design lige før sommerferien.
Testellet er klassisk og tidsløst, og jeg
er helt og aldeles forelsket i de fine kopper, der bare får teen til at smage meget,
meget bedre. Det tynde porcelæn får
lokket ens fine engelske lady frem, og
man kan kun blive glad, når man skal
dække et lækkert tebord til familien eller veninderne.
Stellet er så smukt, at det fortjener at
stå fremme og ikke gemmes væk. Placér
det i køkkenet på en hylde eller i et
åbent skab.
Miks med lidt æsker i sarte toner og
dine andre yndlinge.
:

TIP

Mal et gammelt bord i sart
lilla og sæt et helt tidsløst,
hvidt stel på til dine sommergæster.

Tidsløst design mikset med de nye
lilla toner giver fornemmelse af
sommer, sol og god stil. Testellet fra
Architectmade, kasserne fra House
Doctor og Hay, mens bordpladen
og væggen er malet med maling fra
Jotun. F oto: Skovdal.dk
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