








Året var 1987 och den australiensiske 
reklammannen och konstnären Ken Done 

bjöds in som gästformgivare på Kosta. 
Resultatet blev ett antal produkter med härlig 
semesterkänsla från ”Down Under”. På Växjö 

Auktionskammare hade man fått in 15 vinglas 
Palm Trees. Den digitala klubban slog på 
2 651 kr (2 000). Glasen är 16,5 cm höga.
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men blandades med nyinköpta stålrörs
möbler med skinnklädsel. De trendiga 
sovrummen inreddes med kraftiga rotting
möbler från DUX målade i svart, vitt eller 
i olika pastellfärger. Gärna med svartvit
rutiga sängöverkast i blankt tyg. Böcker, 
vinylskivor och prydnadssaker fyllde  
Avantibokhyllor i olika färger. Och kan
ske satt det en Harlekindocka och ding
lade med benen i översta raden?

I dag är ”More is more” återigen en 

tydlig trend. Efter flera års försiktighet på 
inredningssidan frossar vi i mönstrade 
tyger och tapeter. De caffe lattefärgade 
 sofforna och fåtöljerna kläs om i turkost 
och vinrött. De vita gardinerna ersätts av 
nyinköpta lime och medelhavsgrönran
diga. Detta kryddar vi med rullvagnar, 
lampor och speglar i glas och mässing. Vi 
blandar stilar. Eller rättare sagt, det är 
inte så viktigt vilken stil vi har hemma, 
bara den tilltalar oss. Hjärtat får styra 

snarare än det funktionella och praktiska. 
Den här trenden har tydliga stråk av 

det färgstarka och upplevelsespäckade 
80talet, men i en annorlunda tappning. 
Det blir intressant att se vart den tar vägen 
nu. Kommer vi att få en backlash där vi 
helt återvänder till det avskalade och färg
lösa? Eller kommer vi att strama till mönst
ren och färgerna och närma oss 80talet 
mer? Vi hoppas på det senare. Välkommen 
tillbaka 80talet.          ●
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Öppet lördag och söndag 
klockan 11–17. Den nuvarande 

utställningen Female Traces 
pågår fram till 1 mars.

Läs mer på www.mobel - 
design museum.se

Ulf Hanses (f 1949) 
leksaksbil Streamliner för 

Playsam från 1984 har 
blivit en designikon. Just 

det här exemplaret är i 
nyskick. Sista budet på 

RA Auktionsverket 
Norrköping blev 

300 kr (800). Bilen är 
knappt 14 cm lång.

Bordet kallas för Flamingo 
och är formgivet 1984 av en 

av medlemmarna i Memphis-
gruppen, Michele De Lucchi 

(f 1951). Det amerikanska 
auktionshuset Wright 

sålde en stor samling med 
föremål från Memphis-
gruppen i oktober 2019 

och där ingick detta. 
Klubbatpriset blev hela 

3 250 dollar (700–
900). Bordet är 91 cm 
högt och 51 cm brett.

Mattan från Kinnasand är typisk för 
det geometriska 80-talet. Mönstret 
heter Dixie och är formgivet 1987  

av den skickliga Ingrid Dessau 
(1923–2000). Utropet på 2 000 kr 

överträffades och  vinnande bud blev  
4 100 kr. Måtten är 279x284 cm.
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