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En maka till jultomten
Många designälskare är närmast förälskade i Kay Bojesens träfigurer. Det gäller inte minst den jovialiska
och hjärtliga jultomten som Kay Bojesen tecknade på fyrtiotalet och som sedan dess har pånyttfötts till
alla julfans stora glädje. Men även den mest stressade jultomte kan känna sig ensam och längta efter att
dela risgrynsgröten med någon. Därför lanserar Kay Bojesen Denmark nu en maka till jultomten, som med
skeden i högsta hugg gör julen till kärlekens fest. Nissemor är en ny design som skapats som jultomtens
avbild, i linje med Kay Bojesens design-DNA. Den sprider garanterat massor av julkärlek.

Ända sedan Kay Bojesen Denmark tog fram Kay Bojesens rundkindade jultomte ur designarkivet 2013 har
den finurliga träfiguren fått en självklar plats i julhjärtat hos både designälskare och högtidsfans. Med kritvitt
skägg, helröd dräkt och fylld säck charmar han sig in även hos de mest inbitna minimalisterna, precis som Kay
Bojesens övriga trädesign som är känd för sina leende linjer och sin smittsamma glädje. Men även en hyllad
jultomte kan bli trött på singellivet, och därför ger Kay Bojesen nu den älskade tomten en äkta tomtefru, som
med mjuka kurvor, ett fast grepp om träsleven och rosor på kind av sitt hektiska liv håller jultomten sällskap
och kretsar kring risgrynsgröten när dagens julklappsskörd har delats ut.

Skapad för tvåsamhet
Nissemor, som hon kallas, är en ny design. Hon är visserligen inte skapad av Kay Bojesen själv, men väl helt i
hans anda och i tätt samarbete med designerns efterlevande. Många av Kay Bojesens träfigurer är nämligen
gjorda för att leva tillsammans – från de färgstarka sångfåglarna till aporna, vakterna och hundarna – och
självklart ska även jultomten ha chansen att uppleva glädjen i ett liv tillsammans.
Som en kvinnlig variant av jultomten har Nissemor samma leende och livfulla linjer i träet som kännetecknar
Kay Bojesens träarbeten, och gör dem till något mellan fantasifigurer och designobjekt. Nissemor är samtidigt
full av ljuvhet och håller huvudet högt – julstämningen infinner sig omedelbart när hon stiger in på bordet, i
fönsterskärmen eller i mysiga hörn i vinter. Hon kan komplettera sin bättre hälft jultomten eller stå för sig
själv. Nissemor startar egna traditioner, fulla av julkänsla och girl power.
Kay Bojesen Nissemor (H: 20 cm) i målat bokträ kostar 649 SEK (rek. pris) och finns i handeln från början av
september.
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