
X-LINE VINDER PRISEN  
’ÅRETS COMEBACK’  
TIL DESIGN AWARDS 2022

Prisen for ’Årets Comeback’ går i 2022 til den ikoniske 
X-Line stol, designet i 1977 af arkitekt, Niels Jørgen Haug-
esen og relanceret i 2022 af den danske møbeldesignvirk-
somhed, Magnus Olesen.

Siden X-Line første gang så dagens lys i 1977 har den nydt anerkendelse blandt design- 
interesserede, og med en designopdatering er stolen nu tilbage. X-Line fortæller således,  
i 2022, på ny, en historie om, hvordan klassiske danske møbeldesigns også kan se ud, og  
anerkendes med prisen som ’Årets Comeback’ til Design Awards 2022, der udnævnes af Bo Bedre, 
Boligmagasinet og Scandinavian Living.

”Vi er glade for anerkendelsen af X-Line som et designikon inden for dansk møbeldesign med 
prisen som ’Årets Comeback’. Det er en ære for os at have mulighed for at kunne relancere en stol 
som X-Line med alle dens enestående kvaliteter og ikoniske designudtryk. En stol er ikke blot en 
stol, men skal røre noget i os og sætte aftryk, der hvor den placeres. Kun de bedste designs fra 
vores arkiver vil blive taget i produktion, og her har X-Line bevist sin berettigelse.”

 - Nils Knudsen, CEO & ejer af Magnus Olesen A/S.
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Relancering af et designikon: Årets Comeback 
Designdarlingen X-Line findes de senere år i stadigt flere indretninger verden over, og i 2022 relancerede 
Magnus Olesen stolen i dens originale kromvariant samt i fire af tidens farver – creme, brun, blå og sort. 
Sidstnævnte lakerede versioner egner sig som udendørsmøbler – helt i tidens ånd, hvor møbler bevæger sig frit 
mellem ude og inde. 

Med relanceringen føres stolen fra sin plads blandt 80’ernes hightech-klassikere, og får igen en velfortjent plads 
i designverdenen. 

X-Line kan blandt andet findes i den relancerede blå variant, hvor den er fast del af udemiljøet i caféhaven på 
det nyåbnede Designmuseum Danmark, samt hos udvalgte salgssteder verden over.

 
Om Magnus Olesen 
Magnus Olesen A/S har siden 1937 udviklet og produceret 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. På én gang tro mod sine design rødder og samtidigt i takt med tidens udvikling. 
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