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Som i Finn
Juhls spisestue
MØBELDESIGN: Flere af den verdensberømte arkitekts
møbler relanceres i
dette forår

»I Louvres fine samling stod
jeg for første gang overfor
en velbevaret egyptisk stol
med dens karakteristiske
sidebillede, hvor en trekant
dannes af det lodrette bagben, rammen der holder den
skrå ryg, og den vandrette
sarg mellem for- og bagben.
En fast og enkel konstruktion, som jeg har brugt i en
spisestuestol, der originalt
nok kaldes Egypterstolen.
Jeg har ærligt indrømmet
hugget konstruktionen, ligesom jeg har hugget den
rette vinkel og cirkelslaget.«
Sådan har arkitekten Finn
Juhl selv fortalt om, hvor
han fik inspirationen fra til
den såkaldte Ægypterstol,

som fi rmaet Onecollection
relancerer i dette forår.
Finn Juhl kopierede dog
ikke bare, men gav konstruktionen sit eget unikke
præg. Stolen debuterede i
1949 med den sidenhen så
velkendte Høvdingestol på
Snedkerlaugets Efterårsudstilling, som gav Finn Juhl
hans internationale gennembrud og var med til at
sætte dansk design på verdenskortet.
I Finn Juhls eget hus blev
Ægypterstolen brugt som
spisestuestol, hvor den blev
sat sammen med det såkaldte Sølvbord, som Juhl designede til sit selv i 1948. Det
ovale bord, som også relanceres nu, har fået sit navn
efter de 30 indlagte søvplaketter i bordpladen, og det
hed oprindeligt Judasbordet
med henvisning til den pris,
som Judas tog for at forråde
Jesus. Se mere på www.onecollection.com.
/bb

At have god tid til sine børn er en høj prioritet i de fleste familier, men det behøver ikke alene handle om sol, sommer og strand. Det handler
lige så meget om at være fælles om de daglige praktiske opgaver derhjemme, når børnene har en alder, hvor de kan være med.
Foto: Per Vangsø

Hjælp til den stressede børnefamilie
Ægypterstole
og Sølvbordet, som
tidligere hed
Judasbordet.
Foto: PR-foto

Designikon
i nye farver
DESIGN: Verdens
mest populære termokande får jubilæumskulører.
Den er verdens mest solgte termokande, er kommet

Ole Palsbys termokande i én af
de fire nye farver. Foto: PR-foto

på museum og har vundet
adskillige priser. Kuglekanden, som danske Ole Palsby
tegnede for det tyske fi rma
Alfi i 1985, er virkelig blevet
en designklassiker, hvis popularitet når mange andre
end de kaffe- og termokandeelskende danskere, selvom Palsby, der også stod bag
blandt andet Eva Trio-gryderne, ikke havde nogen formel designuddannelse med i
bagagen.
Alfi runder 100 i år, og det
markeres blandt andet med
fi re nye jubilæumsfarver
på Palsbys hit, nemlig indigoblå, sand, lindegrøn og
grønblå. Den vejledende udsalgspris på kuglekanden i
de nye farver er 250 kroner,
og man kan finde en forhandlerliste på www.tj.dk.
/bb

FØRSTEHJÆLP: Kvalitetstid på hjemmefronten er også
at være fælles om
hverdagsting, og
med planlægning
kan man også slippe ud af det værste
tidspres.
Foto: Morten Koldby

Af stresscoach Louise Rønde
Kapløb med tiden fra morgen til aften er ofte et velkendt fænomen hos de fleste børnefamilier. Der skal
smøres madpakker, pakkes
skoletaske og børnene skal
hentes og bringes til både
børnehave, skole og fritidsaktiviteter. Når vi kommer
hjem om aftenen er det ofte i

gang med aftensmaden med
det samme.
Børnefamilier er et travlt
folkefærd. Tiden til nærvær
og til de ting, som står øverst
på ønskelisten er knap. Ved
hjælp af enkle og effektive
værktøjer kan der frigives
tid og luft i hverdagen til de
sjove ting.

Planlæg dig til stressfri tid
Tid er ikke noget man har,
tid er noget man tager. Man
vælger, hvad man ønsker
at bruge sin tid på. Gennem
planlægning kan der frigives mere tid i hverdagen til
den ønskeseddel, som ligger
forenden af regnbuen.
Weekenden er et godt tidspunkt til at sætte sig ned og
få styr på den kommende
uge. Afsæt 10 minutter til
fælles nedskrevet planlægning. Skriv ned og lav liste
over madplaner og indkøbslister til hele ugen. Find ud
af, hvem der henter, og hvem
der bringer i løbet af ugen.
Både til skole eller daginstitution og eventuelt også til
fritidsaktiviteter.
Indkøb er en af hverdagens store tidsrøver. Der
er både meget tid og mange
penge at spare ved at købe
ind en gang om ugen. At lave
større portioner til to dage
eller fryseren er også med til
at frigive tid til familien.
En af de måder, hvor drømmen om mere tid kan blive

en realitet, er ved at få hjælp
til nogle af de praktiske opgaver i hverdagen. Det kan
være rengøringshjælp, vinduespudser eller lektielæsning. Desuden kan det give
luft i tidsbudgettet, hvis
man vælger at dele opgaverne med andre. Det kan være
at gå sammen flere forældrepar og skiftes en gang om
ugen til at hente børnene.
Børnene får hygget sig med
sine venner, og de 3 andre
forældrepar får frigivet tid
til en eller flere ting, som
står på ønskesedlen. Det
kan være ønsker som fordybelse, leg med andre børn i
søskendeflokken, motion eller opladning til en selv. En
sidste ting som jeg anbefaler
til mine klienter er kun at
vælge en fritidsaktivitet per
barn.

Lettere i hverdagen
Som børnefamilie er det
både praktisk og hyggeligt
at være fælles om de praktiske gøremål. Børnene
kan sagtens hjælpe til med
eksempelvis borddækning
og oprydning. Gør det nemt
og sjovt for børnene at være
med til de daglige pligter.
Så kan hverdagens opgaver
skabe mere tid til nærvær og
kvalitetstid.

Syv gode råd
 Sæt indkøbene i system

 Gør brug af madplaner
 Lav mad til flere dage ad
gangen

 Få hjælp udefra til nogle
af de huslige opgaver

 Lad børnene hjælpe til
med de huslige pligter

 Del opgaver med andre
forældre

 Vælg kun en fritidsaktivitet

Ønsker du at vide mere om
stress og behandling af
stress, kan du skrive til louise@louiseronde.com eller besøge www.louiseronde.com.

FAKTA
Syv
symptomer
stress:

 Uro i kroppen
 Træthed
 Sover dårligt om
natten
 Glemmer ting
 Irritabel
 Anspændt
 Maveproblemer

på

