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PRESSEMEDDELELSE BOLIGKOLLEKTIONEN EFTERÅRET 2017

GRAFISK ENKELT, LANDLIG 
PATINA, BLOMSTRENDE GRØNT 
OG FARVERIG FOLKLORE  
“I efterårets BOLIGkollektion viser vi, hvor nemt det er at skabe 
forandring med tekstiler. Vi har designet en masse håndvævede  
tæpper, duge, gardiner, puder, frotté og porcelæn og viser det hele  
i forskellige hjem. Et grafisk sort-hvidt i Hornstull, et gråbrunt  
hjem på Siggesta Gården og så farverigt ude i mit eget skærgårdshus.  
Alt i vores eget design og i naturens holdbare materialer.  
Det er lige til at hænge op, rede eller dække op med – HERLIGT”, 
siger Gudrun Sjödén, adm. direktør og grundlægger.

BOLIGKAMPAGNEN NÅR UD TIL  
GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER D. 15. AUGUST. 

Gudrun Sjödén Design har i dag kunder i 52 lande. Salget sker via kataloger, 
hjemmesiden og egne butikker i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, 
Storbritannien og USA.  Gudruns webshop fejrer 20 år i 2017 og står for  
ca. 70 % af virksomhedens salg globalt.

HJEMME HOS – DEN LILLE LEJLIGHED I HORNSTULL, GÅRDEN 
PÅ LANDET, DEN GRØNNE LEJLIGHED OG SKÆRGÅRDSHUSET
Med efterårets boligtekstiler har vi indrettet fire hjem med forskellige person-
ligheder og farvevalg. Ungkarlehyblen i Hornstull er helt enkel i sort-hvid og det 
grafiske mønster “Origami” på puder, duge og viskestykker. På gården i  
Siggesta er der brugt herligt rustikt hør til de store duge og puder og rosenmøns-
ter til sengen. I den grønne lejlighed har vi ladet alle de blomstrende tekstiler 
skabe stemning. Det er luftige gardiner i voile, stormønstrede puder og duge.  
Hjemme i Gudruns skærgårdshus kombinerer hun de farverige lasurvægge med 
gardiner, duge, tæpper og puder i stærke farver.

HÅNDMALET KERAMIK OG TRÆÆSKER
Kombiner boligtekstilerne med håndmalet keramik som kander, krus og  
fade med klassiske Gudrun-mønstre som “Tulpan” og “Kungsfågel”.  
Med hjælp fra dygtige håndværkere i Kashmir har vi skabt en serie af håndmalede 
trææsker med inspiration fra folklore i hele verden.

UNIKKE TÆPPER – KUNSTVÆRK PÅ HØJESTE NIVEAU
Vi har i mange år fremstillet unikke håndvævede tæpper. De bliver fremstillet i en 
by ca. 100 km fra New Delhi. Her har man længe været specialiseret i at  
håndvæve på traditionelle væve. Uldgarnet bliver farvet, så hver nuance  
bliver helt efter vores ønske, broderierne bliver lavet med håndbroderimaskiner, 
efter at man har tegnet mønsteret op i hånden. Det er et stort arbejde,  
der afsluttes med sømning, naturligvis også i hånden. 

“GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR MED FARVER OG DESIGN”
I 1976 åbnede Gudrun Sjödén sin første butik i Regeringsgatan i Stockholm. Forretningsidéen er 
stadig bekvemt farverigt tøj i naturmaterialer med et nordisk formsprog. Men der er sket meget 
i årenes løb. Blandt andet har Gudrun Sjödén arbejdet meget bevidst med flere bæredygtige og 
miljøbevidste materialer. Og der bliver stadig flere kunder. Tøjet sælges i dag via netbutikken, 
kataloger udsendt til kunder i 52 lande, hvor Tyskland, Storbritannien og USA er de største 
vækstmarkeder. Gudrun Sjödéns har gennem årene modtaget et utal af priser som designer og 
iværksætter, f.eks. den svenske konges fortjenstmedalje Litteris et Artibus og ELLE’s pris for 
bæredygtighed, og har i flere år været førende inden for svensk eksport af modetøj.

FOR YDERLIGERE INFORMATIONER, KONTAKT:
Holm & Bertung – Palle von Onsberg Rahbek (0045) 33 26 21 01 palle@holmogbertung.dk  
Kommunikations- og pressechef Monica Ekervik Hedman +46 (0) 850 528 064  
monica.hedman@gudrunsjoden.se 
GUDRUN SJÖDÉN DESIGN AB
Box 47 633, Upplagsvägen 1, SE- 117 94 Stockholm, Sverige
Tlf: (+46) 8 505 280 80, Fax: (+46) 8 505 280 81, www.gudrunsjoden.com
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