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Wiinblads julbord
Bjørn Wiinblad var en riktig livsnjutare. Han älskade levande ljus, god mat, gott sällskap och glädjen i att
ge – allt som julen handlar om. Därför innehåller Bjørn Wiinblad Denmarks sortiment förstås också en äkta
julservis, Guirlande, som genom en fusion av kritvitt porslin och röda draperingar utstrålar modern nordisk
tradition. Servisen kan användas för lunch, adventsmys och julmiddag, och eftersom Wiinblad skulle ha
fyllt 100 i år har vi naturligtvis något extra att presentera. Nu kompletteras Guirlande nämligen med ett
oumbärligt serveringsfat och stämningsfulla ljuslyktor, samt en matchande porslinsfågel som landar fint
och finurligt som dekoration överallt i hemmet på julen.

Röd är julens färg. Men färgen kännetecknar också kärlek, passion och värme. Därför passar den här
trendfärgen perfekt för Bjørn Wiinblads kärleksfulla konst och sagolika skisser. Wiinblad återvände ofta till
den röda färgen, bland annat i sin skildring av årets gång och årstidsväxlingarna, och porslinsservisen
”Guirlande” bjuder på säsongsbetonad bruksdesign i särklass.
Guirland har tagits fram just för julens många stunder och måltider. De mörkröda draperingarna som
dekorerats med romber, guldkulor och virvlande snöflingor ramar in servisens olika delar och ger en härlig
stämning på muggar, tallrikar, portionsskålar och serveringsskålar redan innan de ställs fram på bordet. Det
äkta julbordet blir perfekt först när det lyses upp av massor av levande ljus i olika höjd. Därför kompletteras

serien nu med snygga kulstakar för kronljus och ett avlångt serveringsfat. Det kan användas för att servera
hembakta lussebullar, matiga sallader och skinka med klassisk charm och härligt röd julvärme.
Flygfärdigt julpynt
Bjørn Wiinblads motiv var fulla av fåglar. Det är därför ingen överraskning att Bjørn Wiinblad Denmark nu
släpper ett julpynt som skiljer sig åt från klassiska hjärtan, julstrutar och stjärnor. Inspirationen till det nya
”fågelpyntet” kommer från Wiinblads konstnärbostad och verkstad, där den naivistiska Flygande fågel
användes som dekoration året runt och gav en känsla av naturen inomhus. För julen har Wiinblads fågel, som
ursprungligen var blå, klätts i röd fjäderprakt. Den kan användas som julgranspynt, i en krans, på
dörrhandtaget och i fönstret, samt som finurlig detalj på julklappar som förtjänar det lilla extra.
Guirlande ljuslykta (H: 5 cm) och serveringsfat (40 cm × 23 cm) i vitt porslin, målat med rött och guld kostar
129,00 resp. 499,00 SEK (rekommenderat pris).
Flygande fågel (H: 7 cm) i vitt porslin, målad i rött med vitt silkessnöre för upphängning kostar 179,00 SEK
(rekommenderat pris).
Nyheterna finns i butik från mitten av september.
Guirlande mugg, tallrik, portionsskål och serveringsskål finns redan i butik och kostar från 199,00 till 449,00
SEK (rekommenderat pris).
Bilder och pressmeddelanden kan laddas ned från www.bjornwiinblad-denmark.no
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