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Mød designduoen Welling/Ludvik
Siden 2010 har islandske Gudmundur Ludvik og danske Hee Welling sat deres aftryk på
designverdenen. De to designere både udfordrer og supplerer hinanden i deres designproces,
hvorigennem de mødes i et fælles æstetisk udtryk.
Den dansk islandske design duo sorterer overflødige elementer fra i deres designs. Alle detaljer der er i
deres design har en funktion. Kvalitet, komfort og fleksibilitet er yderst vigtige elementer for Ludvik og
Welling, og netop den høje kvalitet som Erik Jørgensen er kendt for tiltalte dem, da de i 2012 indledte et
samarbejde med møbelproducenten om sofaen Lagoon.
”I tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere, forsøger vi altid at skabe det bedst mulige produkt, hvor
alle detaljer er optimeret og møblet er produceret i de bedste materialer” udtaler Welling.
Lagoon sofaen skal illudere en svævende langstrakt sky, man kan smide sig ned i og nyde hinandens samvær.
Derfor var designernes ønske, at minimere berøring med gulvet, hvilket det nye minimalistiske stel fremhæver.
”Vores mål var at lave en ’flyder’ og skabe et rum, hvor man følte sig hjemme. Et sted hvor hele familien
kunne samles og nyde hinandens samvær alt imens, at de flyder sammen i lagoonen. Det skulle være et
sted for nærvær og varme” fortæller Ludvik.

Den nordiske stil og de traditioner, der kendetegner folk i Skandinavien, så som hygge, var en inspirationskilde for designduoen. Lagoon skulle være enkel, smuk og indbydende.
”Sofaen var fra starten af tænkt i flere versioner. Med chaiselong modellen ønskede vi at tilføje en funktion
til diverse genstande, man ønsker at opbevare i nærheden. På den måde opstod idéen til sidebordet, der
kan udstyres med en serveringsbakke eller man kan tilføje en opbevaringsboks med tilhørende bakke”
forklarer Welling.
De to designere mødte hinanden på Danmarks Designskole i København. Ludvik er også uddannet snedker
og skulptør fra Kunstakademiet i Reykjavik, Island, og Welling har studeret på møbellinjen på University of
Art and Design i Helsinki, Finland.
”I kraft af vores forskellige baggrunde supplerer vi hinanden godt som designere. Det er vigtigt for os, at vi
kan se os selv som købere af vores egne produkter. Hvis vi selv kan se værdien i et produkt, er vi overbevist
om, at det også vil være værdifuldt for mange andre” siger Ludvik.
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Erik Jørgensen blev grundlagt i 1954 i Svendborg i Danmark, af sadelmager og møbelpolstrer Erik Jørgensen. Erik Jørgensens
kollektion består af kendte klassikere fra Hans J. Wegner og Poul M. Volther, såvel som nye møbler lavet i samarbejde med unge
designere. Hos Erik Jørgensen bestræber vi os på at lave møbler, der holder. Ikke bare til at kunne bruges, men også til at
forskønne vore omgivelser og åbne øjnene for nye måder at se og lave møbler på. Passion for design og godt håndværk er
kendetegnende for Erik Jørgensen.
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