
En blygsam ikon
Under efterkrigstiden producerades en tredjedel av Danmarks porslin på  

Porcelænsfabrikken Danmark i Kongens Lyngby, en dryg mil norr om  
Köpenhamn. Men ingen vet vem som designat deras ikon – Lyngbyvasen.  

En minimalistisk skönhet som låter blommorna ta plats.
Av ELLINOR THUNBERG

Lyngby Porcelæn – Porcelænsfabrikken Danmark öppnade 
1936 och under efterkrigstiden var de en av de största 
porslinstillverkarna i landet med runt 500 anställda. Med sin 
Bauhaus-influerade stil stack Lyngbyvasen ut från den tidens 
rådande ideal om sirligt utsmyckat porslin. Istället hade den 
en tidlös stil inspirerad av den tyska Bauhaus-rörelsen. Form 
och funktion var i fokus och den räfflade, vita porslinsvasen 
fick ett uttryck som känns lika aktuellt idag. Men ingen vet 
vem som formgav den – eller exakt när. Porslinsfabriken 
stängde 1969 och med tiden blev det enkla bruksföremålet ett 
eftertraktat samlarobjekt. Några av alla de som såg Lyngby-
vasens charm var Christian Elving och Daniel Hilfling. På 
varsitt håll planerade de att börja nyproducera vasen. Daniel 
Hilfling och företaget Lyngby ApS hann först, men bara 

Lyngbyvasen
Vad: Vas
Vem: Designern är okänd
När: Porcelænsfabrikken Danmark 1936 – 1969
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några månader senare – i början av 2013 – nådde ännu en vas 
marknaden. Det var varumärket Lyngby Porcelæn som 
återfötts under Christian Elvings ledning, med rätt att 
producera alla tidigare produkter. Så, vilken är då den äkta 
Lyngbyvasen? Svaret är båda två. Det hela blev en rättssak 
som slutade med förlikning och eftersom ingen original- 
designer finns omnämnd, får båda företagen idag tillverka 
och sälja vasen. För två år sedan köptes Lyngby Porcelæn av 
Rosendahl Design Group, som i sin portfolio även har 
bland annat varumärket Kay Bojesen. Under åren sedan 
nylanseringen har en rad olika versioner av vasen sett dagens 
ljus – Lyngby ApS har bland annat tillverkat en jubileums-
version i svart marmor och hos Lyngby Porcelæn finns bland 
annat en nyhet med rinnande glasyr i svart, vitt eller rosa. ◆

Porcelænsfabrikken Danmark 1956. 
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Det sägs att en stickling ska stjälas för att rota sig – och 
genom åren har säkert en och annan växtdel knipsats av i 
smyg under middagsbjudningar och kafferep. Till en början 
var det just de krukväxter som var lätta att driva upp från 
stickling som blev populära, eftersom det inte fanns 
blomsteraffärer på samma sätt som i dag. De första 
krukväxterna dök upp inomhus i botaniska trädgårdar och 
orangerier, men redan under 1800-talet började vi ha växter 
i våra egna hem. Då, liksom nu, härstammar många 
krukväxter som trivs bra inomhus från länder med tropiska 
klimat. Under de senaste hundra åren har modet varierat 
kraftigt. Från 1930-talets kaktusvurm till 1940-talets 
klätterväxter och 1950-talets monstera och svärmorsdröm 

vid sidan av blommande favoriter som begonia. Under 
1970- och 1980-talen var fönstren gröna och frodiga – och 
växterna hängde ofta i amplar. De kommande tjugo åren 
karaktäriserades främst av en mer sparsmakad stil och i 
början av 00-talet blev orkidéer stapelvara. Under de 
senaste åren har trendväxterna varit allt från rejäla 
monsteror till taggiga kaktusar och lilafärgade palettblad. 
Nu pekar trenden på stora dekorativa bladverk och även om 
det finns utrymme för variation så är en sak säker. Intresset 
för odling och växter är större än på länge. Just nu finns 
även en förkärlek för det unika och personliga – en ärvd 
krukväxt eller stickling från en kär vän får en speciell plats i 
både hem och hjärta och vårdas ömt. ◆

Växande trend
Prunkande grönt i hemgjord ampel eller minimalistisk kaktus i terrakotta. Vad vi  
placerar i fönstret har varierat genom åren – men en sak är säker – odling i alla  

dess former har sällan varit mer hett än nu. Vi kikar i backspegeln.

FOTO: PETER CARLSSON
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Kaféet och blomsterbutiken 
Krukor och kaffe öppnade 

i Stockholm 2016. Där säljs 
exempelvis paketet kaffe och 

kaktus för 99 kronor.
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1990
Nu rensar vi ut och placerar 
kanske en ensam svärmors-
dröm i fönstret. Eller köper 

hem ett citrus- eller olivträd.

1930
En sparsmakad kaktus, gärna  

i särskild kruka, är ett  
vanligt val.

1940
Nu får växterna gärna klättra 

– gullranka eller murgröna 
letar sig uppåt i fönstret eller 

kanske längs en spaljé av 
rotting.

1950
Monstera, Paradisträd,  

Elefantöra och Svärmorstunga 
är några favoriter nu.

1960
Palettblad och ampellilja hör 

till trendväxterna, men ett 
ökat slit och släng gör även att 
det finns fler växter med kort 

livstid i butikerna. 
1970

Stora gröna växter som  
ormbunkar är trendiga, gärna  
i ampel. Kanske till och med  

en DIY:ad i makramé?

1980
Den lummiga trenden håller  

i sig – gärna rejäla växter  
som paraplyaralia eller  

benjaminfikus.

2000
Ljust och fräscht så klart –  

kanske en orkidé eller  
kryddväxt i köksfönstret?

2010
Sticklingsfeber, DIY-amplar, 

retroväxter… Intresset för 
odling är stort. Vi gillar åter  
stora, dekorativa bladverk –
monsteran är en av många 

retroväxter som fått en 
comeback.
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