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Charlotte Sandbergs have er et
bevis på, at en have kan være livlig,
selvom den er midlertidig og billig.
Side 4

Indretningen er i konstant forandring
hos dekoratør Susanne Bak, der bor
i et bjælkehus midt i skoven.
Side 16

Han lever
af at tænke
som et
spædbarn
Det skal føles som at ligge i livmoderen
– et blødt, varmt og ﬂydende univers,
fortæller Stig Leander fra Silkeborg.
Han laver møbler til spædbørn. Side 8

Personlige huse bygget med omhu

Stjernespækket dansk designgruppe
står bag et nyt porcelænsstel,
der har været 10 år undervejs.
Side 21
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Stig Leander har aldrig lært at tegne, så han begynder med knappenåle og murersnor, når han skal forme nye børnemøbler. Fotos: PR

»Jeg har sympati for de små.
De har behov, de ikke kan udtrykke.
Hvad kunne være skønt for dem?«
61-årige Stig Leander er oprindeligt uddannet smed, men arbejder i dag for at ﬁnde
svarene på netop det spørgsmål. Han er iværksætter, designer og manden bag den
succesfulde møbelvirksomhed Leander, der specialiserer sig i børnemøbler.
LOUISE WITT
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LEANDER
Møbelvirksomheden
Leander har base i
Silkeborg og blev stiftet
i 1998, da iværksætter
Stig Leander ﬁk ideen
til en ny type vugge.
Hans svigerinde ventede
tvillinger, og vuggen
var i første omgang en
julegave til hende.
Med Stig Leander som
designer har Leander de
seneste 20 år udviklet
et større sortiment inden
for børnemøbler. En af
de seneste successer er
puslepuden Matty, der
er blevet hædret med
German Design Award
2019 i børnekategorien.
Herhjemme sælges
Leanders børneprodukter
gennem de største
børnekæder, Illums
Bolighus samt individuelle webbutikker.
Leanders produkter
eksporteres desuden til
40 lande verden over.
Virksomheden beskæftiger 14 medarbejdere
i Silkeborg, og produktionen foregår i Europa.
Leander har oplevet
stor vækst de seneste
år og havde sidste år
en omsætning på små
50 mio. kr.

Leander-sengen kan
trækkes ud og tilpasses,
efterhånden som barnet
bliver ældre og længere.
Formsproget er enkelt
og nærmest skulpturelt
med for eksempel de
afrundede hjørner.

E

t røvbaldeformet traktorsæde. Hvad har det
med et nyt, succesrigt design til de danske
børneværelser at gøre? Det kan designeren
bag, Stig Leander, forklare. Han er stifter af
Silkeborg-virksomheden Leander og har skabt
puslepuden Matty med udgangspunkt i det klassiske traktorsæde.
»Jeg så en havetraktor med sådan et formstøbt
røvbaldesæde og tænkte: Det er en super behagelig kombination af materialer, som jeg kan bruge
til en puslepude. Materialet er dejlig blødt, og så
kan det modstå vand og let gøres rent. Samtidig
havde sædet en god stabil bund med en træplade,« fortæller han og tilføjer:
»Det er typisk sådan, jeg får mine ideer. Ikke
på baggrund af markedsundersøgelser.«
I dag ligger 15 procent af alle nyfødte, danske
børn på puslepuden Matty, når de får skiftet ble –
og tallet er stigende. 61-årige Stig Leander kan
desuden glæde sig over, at puslepuden er blevet
hædret med en German Design Award 2019.
Globetrotter i 10 år
Stig Leander har ikke et cv som de ﬂeste designere: Han er uddannet smed fra Hundested
Motorfabrik og brugte sine unge år på at rejse

verden rundt, inden han vendte hjem og helt tilfældigt kastede sig over at konstruere en vugge
til sin svigerinde, der ventede tvillinger.
Sådan blev han iværksætter og skabte den succesrige børnemøbelvirksomhed Leander. Den har
nu eksisteret i mere end 20 år, og udover den i
dag klassiske Leander-vugge har virksomheden
adskillige børnedesign i sortimentet.
De bliver sendt ud til over 40 lande, og sidste
år havde Leander en omsætning på små 50 millioner kroner.
Forældrene var oprindeligt ret bekymrede for
sønnens fremtid. Skoletiden i Hundested var ikke
lige noget for Stig Leander, der voksede op i et
hjem, hvor faderen var selvstændig cykelsmed,
og moderen var medhjælpende. Når hun altså
ikke tog sig af de seks børn, hvoraf Stig Leander
var yngste medlem af ﬂokken.
»Da jeg gik ud af skolen, var det noget med at
håbe på, at det ikke gik helt galt for knægten. Min
far tog mig med ned på den lokale fabrik for at
høre, om de ikke ville have mig som lærling,«
siger han.
Stig Leander blev smed, men lysten til et dansk
hverdagsliv som en del af et arbejdssjak havde
han ikke. Han drømte i stedet om et liv som glo-

betrotter, og aldrig så snart han som 18-årig
havde fået sit svendebrev, drog han ud i verden.
Sådan levede han, til han var næsten 30 år.
Første stop var USA, hvor han boede hos en
god ven af familien. Siden søgte han arbejde i
Australien, hvor de manglede håndværkere i
1970’erne. Bagefter kom han hjem og tjente typisk
en sjat penge ved en korttidsansættelse, inden
han rejste ud igen. Et år kørte han og kæresten
for eksempel Vestafrika tyndt i deres Citroën
2CV.
»Hvis jeg arbejdede på stålvalseværket i Frederiksværk hver dag i tre uger om sommeren, hvor
alle andre havde fri, kunne jeg måske tjene 25.000
kroner. Det var nok til at holde mig rullende i et
helt år ude i verden,« husker Stig Leander, der
også på et tidspunkt tjente penge ved at have en
lille hjemmeproduktion af brændeovne.
Billedhugger i Portugal
Som årene gik, begyndte Stig Leander dog at
opleve rodløshed.
»Da jeg var 28 år, begyndte jeg at tænke: Hvor
hører jeg egentlig til? Det begyndte at blive lidt
for sigøjneragtigt hele tiden at være på tur. Jeg
havde lyst til hver dag at komme ind på den

Jeg tænkte
meget på,
hvordan det er
at være en lille
baby og ligge i
det bløde, varme
og ﬂydende
univers, som
livmoderen er.
Stig Leander

Fortsættes E

.

10

Bolig

Tema: Silkeborg

SØNDAG DEN 25. AUGUST 2019

E samme fabrik og få en ostemad, en kop kaffe
og en løgnehistorie. Jeg ﬁk brug for rutiner,
kunne jeg mærke,« fortæller Stig Leander.
I retrospekt er det let for ham at få øje på vendepunktet, hvor han fandt sit kald.
Det var et halvt års tid i Portugal, hvor han
arbejdede for den anerkendte, danske billedhugger Jørgen Haugen Sørensen. Af de granitstykker,
der blev til overs ved Jørgen Haugen Sørensens
arbejde, skabte Stig Leander rustikke bordplader.
»Nogle gange møder man mennesker, som gør
noget ved én. Jørgen sagde til mig, at jeg havde
proportionssans og formgivningssans. Når du
kommer fra et arbejderhjem, er det ikke et samtaleemne – der handler det om at få en læreplads
og et job. Jørgen kunne fornemme, at jeg kunne
formgive. Det satte sig i kroppen, og jeg ﬁk smag
for det mere abstrakte,« siger han.
Leander-vuggen
Stig Leander slog sig ned i Silkeborg sammen
med sin kæreste – midt mellem hendes familie i
Nordjylland og hans i Hundested.
Af metaldele, som han loddede sammen,
begyndte han i en periode som arbejdsløs i
1990’erne at udvikle modeller af spisebordsstole
og lænestole: Blandt andet havde han en idé om
en stol, hvor sæde og ryg kunne skiftes ud –
akkurat som man skifter pudebetræk. Så skulle
svigerinden have tvillinger, og julegaven til
hende kom til at deﬁnere hans liv: en vugge til de
to nevøer, der var på vej.
»Jeg tænkte, det ville være frygteligt med to på
en gang,« husker Stig Leander.
Hans idé var at skabe en vugge, der havde de
samme kvaliteter som en livmoder: Tvillingerne
skulle føle sig godt tilpas, selv når moderen ville
være optaget af gøremål med den anden tvilling.
»Jeg tænkte meget på, hvordan er det at være
en lille baby og ligge i det bløde, varme og ﬂydende univers, som livmoderen er. Det tog jeg
med i formgivningen: en blød oval af stof, som er
ophængt. Du har stoffet, der er det bløde, du har
den ovale form fra livmoderen, og du har det

svævende i kraft af stropperne,« siger Stig Leander og fortsætter:
»Undervejs i processen talte jeg med sundhedsplejersker og en børnelæge. De syntes, det
var rigtig fedt. Jeg kunne bare mærke, det var
godt – og der blev også overskud i virksomheden
lige fra starten.«
Et familie-projekt
Den udadvendte Stig Leander tog selv ud i landet
og solgte vuggerne til butikker. Hjemme i stuen
sad en ansat syerske og producerede stoffet,
resten lavede han selv, og så havde han sine børn
til at hjælpe med blandt andet at pakke. Stig
Leander er far til tre børn på i dag henholdsvis
23, 30 og 31 år.
Siden den spæde start har han solgt omkring
80.000 eksemplarer af Leander-vuggen, anslår
han. Og mange andre Leander-produkter er kommet til i mellemtiden. Det gælder blandt andet
Leander-sengen, der kan trækkes ud og tilpasses,
efterhånden som barnet bliver ældre og længere.
Alle design bygger på de samme værdier om
sanselighed, nærhed og funktionalitet – og så
skal det være til at betale for de ﬂeste.
Stig Leander er fortsat selv ansvarlig for alle
design. Han har aldrig lært at tegne, men har sin
egen metode, hvor han stikker knappenåle i en
stor blød plade, og så vikler han murersnor om
knappenålene og tegner efter. En designassistent
overfører ideerne til computerskitser.

Leander-vuggen, som Stig Leander udviklede i slutningen af 1990’erne til sine
nevøer, er i dag blevet en klassiker, som er solgt i 80.000 eksemplarer. Foto: PR

Det var lidt tilfældigt, at du begyndte med at
skabe en vugge, men hvorfor er du blevet i det univers i så mange år?
»Jeg kan godt lide det her med at tænke på en
anden verden end min egen. Den udfordring kan
jeg virkelig godt lide. Jeg har sympati for de små.
De har behov, de ikke kan udtrykke. Hvad kunne
være skønt for dem? Det prøver jeg at ﬁnde svar
på. Men det handler også om den voksne, der
står med ungerne. Sådan er hverdagen jo i en
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Find inspiration til din nye seng!
-se det fulde udvalg af DUX senge og
tilbehør i dit Dux-center
Nordjylland.
HUSK!
Fri levering i Danmark
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Den ene side på sengen ”Linea Side-by-side” kan klikkes ned med en enkelt hånd, hvis barnet er uroligt
og har brug for at mærke forældrenes beroligende hånd – eller trille over i sengen til dem. Fotos: PR

E børnefamilie. Der er så meget, man skal gøre.
Alt den energi, man bruger på de små børn. Det
må gerne være lidt fedt at stå der og skifte en ble
med de ting, man har omkring sig«, siger han.
Det seneste, der har inspireret ham, har været
faconen på en dråbe.
»Jeg tænkte, hvad nu hvis man tæmmede en
dråbe og brugte formen til et puslebord, der kan
hænge på væggen? Det kunne være så smukt. Vi
har lavet forsøg med at støbe dråben i det samme
skum som Matty-puslepuden, som føles varmt,
blødt og hudagtigt, og så har udfordringen været
at skabe et skelet, der kan bære dråben, men
nærmest er helt usynligt. Det har været en spændende proces,« siger Stig Leander.
Har du været overrasket over den succes, du har
fået inden for design til børn?

»Nej, jeg har nok bare ikke tænkt så meget over
det,« griner han og tilføjer:
»Generelt har jeg aldrig været bange for at
kaste mig ud i noget nyt.«
Stig Leander nævner rejsen til Vestafrika som
eksempel, for undervejs på turen brød bilen sammen midt i en sandstorm..
»Jeg troede, at jeg skulle dø. Jeg kan huske,
hvordan vores hund lå livløst hen, og der kom
nogle svaler og drak af min hånd. Det lykkedes os
alligevel at ﬁnde vej, da sandstormen var ovre.
Der var 100 kilometer til nærmeste by. Vi endte
med at bruge en lille uge på at transportere bilen
med 10 km/t.,« siger han.
»Sådan nogle oplevelser gør, at jeg ikke går i
panik over noget, der ikke lykkedes. Til sammenligning er det jo slet ikke farligt at drive virksomhed, vel?« N

Højstolen fra Leander er designet, så den laver små bevægelser, når barnet
bevæger sig i sædet. Det skal hjælpe barnet med at sidde mere roligt.

Nu har du chancen for at blive ejer af en af de ekstraordinære luksuslejligheder i Kolding
Foruden en gennemtænkt indretning får du en mageløs altan, der løber hele
vejen rundt om lejligheden og byder på en 360 graders udsigt til sø, golfbane
og skovområde.
Du møder et bemærkelsesværdigt byggeri af en helt særlig kaliber. Ejendommen
taler et minimalistisk formsprog med store, enkle glasflader og symmetriske proportioner, og det hele er opført i kvalitetsmaterialer.
Hver etage er en selvstændig bolig med direkte elevatoradgang til entréen, og du
kommer således til at bo helt privat og ugeneret.

danbolig
Kolding.
danbolig
Kolding.
Ejendomsmægler, MDE
· danbolig.dk

Indenfor fortsætter den gennemførte arkitektoniske vision, der især har sit fokus
på lyssætningen. De mange imponerende vinduer inviterer derfor gavmildt solen
ind og der skabes et fantastisk lys gennem boligen, som blot understreges af de
åbne rum.

ser, et bryggers, en entré og et køkken-alrum med stue i åben forlængelse. Dertil kommer den enestående altan, som du kan tilgå fra stue, køkken og begge
værelser. Altanen tilbyder et fantastisk landskabsvue, og indrammes af grønt altanglas, der foruden en æstetisk effekt mindsker indkig.

Lejlighederne viser overordnet, hvordan din drømmebolig kan udfolde sig. Det
er nemlig dig, der bestemmer materialevalget, hvorfor du kan designe dit eget
hjem præcis efter dine individuelle ønsker og behov. Her er kvalitetsrammerne
sat, og du får således en velindrettet bolig med to til tre værelser, to badeværel-

Du kommer til at bo i et både smukt og centralt kvarter med golfbaner samt
skovarealer på den ene side og Kolding Storcenter på den anden. Ydermere er
området ren luksus for pendleren, der kommer til at bo i et centralt punkt midt i
landet med få minutter til motorvejsnettet.

Ejendomsmægler, MDE · danbolig.dk
Skippergården, Buen 12, 6000 Kolding · Tlf. 7550 2600 · kolding@danbolig.dk
Skippergården, Buen 12, 6000 Kolding · Tlf. 7550 2600 · kolding@danbolig.dk
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