
X-LINE I HISTORISKE 
OMGIVELSER HOS 
DESIGNMUSEUM DANMARK 
I anledning af relanceringen af X-Line serien 2022, er 
den ikoniske stol og det dertilhørende bord nu blevet 
 signaturmøblet i haven hos Designmuseum Danmark. 

Den ikoniske X-Line, designet af Niels  Jørgen  Haugesen 
og fra arkiverne hos Magnus Olesen, står i hjertet af 
 museet og bringer design, kultur og  natur  sammen. 
X-Line bliver således også en del af  udeserveringen i 
 museumscaféen.
I juni 2022 genåbnede Designmuseum Danmark efter 2 år med renovering og nedlukning. 
  I  anledning  af genåbningen introducerer museet X-Line serien, som hovedværk i deres vellidte have 
kaldet, Grønnegården. 
60 ikoniske X-Line stole i blå og 16 matchende borde pynter nu haven og giver de besøgende ekstra 
plads til fordybelse i afslappende og inspirerende omgivelser. 

Siden tilblivelsen af X-Line i 1977 har stolen vakt opmærksomhed i både Danmark og på den 
internationale designscene og er blevet en favorit blandt interiørstylister. I 2022 relancerer 
 Magnus  Olesen X-Line i det originale designudtryk i krom, og med respekt for det originale design 
og håndværk, lanceres stolen i fire monokrome farver, der også egner sig til udendørs brug. 
 Møblerne er lokalt produceret i Danmark og stålet kommer fra Sverige. 

X-Line har siden 80erne fungeret som publikumsstol gennem museets udstillingssale. I samarbej-
de med Magnus Olesen har Designmuseum Danmark nu indrettet haven med X-Line i en blå farve 
der matcher den ny renoverede café.   
X-Line serien er en del af den permanente udstilling og kan nydes af alle besøgende på museet og 
caféen fremover. 
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Om Designmuseum Danmark  
Med en unik placering i midten af Københavns historiske centrum udgør Designmuseum Danmark et levende 
arbejdsarkiv og indgang til Danmark som designdestination. Midt i museet ligger den åbne museumshave 
Grønnegården som et åndehul midt i byen. Om sommeren er haven åben med udeservering og bruges også 
som udstillingsrum. 
Udover X-Line huser museet også yderligere designs fra Magnus Olesen.  
Om Magnus Olesen 
Magnus Olesen A/S udvikler og producerer møbler af høj kvalitet i samarbejde med tidens førende designere og 
arkitekter. Resultatet er funktionelt, æstetisk og unikt design, der er med til at fremhæve og løfte de rum, det 
er en del af – uanset om det er mindre indretninger eller store konceptuelle arkitektur- og designløsninger.

Virksomheden blev grundlagt i 1937 og er i dag en anerkendt møbelvirksomhed, der udvikler og producerer 
funktionelle designmøbler af høj kvalitet og lang holdbarhed.  Magnus Olesen har altid fokuseret på produkter-
nes lange levetid og bæredygtighed. Virksomheden har produktion i Durup, Danmark og to showrooms placeret i 
smukke omgivelser i København og Stockholm.
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