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Nordisk grafik
og spansk glød
Efter en udlandsperiode som bl.a. designer hos det spanske
modehus Zara flyttede Tina Rud Pedersen hjem til Danmark,
hvor hun har indrettet sin lejlighed med et personligt miks af
egne grafiske mønstre, sydlandsk glød og nordisk enkelhed.
Side 8

Haven: Få inspiration til at bygge
loungemøbler eller højbede af
brugte Europapaller. 

Side 4

Den alsidige, koldingensiske designer
Lars Vejen står bag bænke, guld-
smykker og lamper af cement. 

Side 16

Dansk kunsthåndværk og design
skaber international opmærksom-
hed på Mindcraft16 i Milano. 
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A
rkitekt og designer Lars Vejen blev
selvstændig i 2014, hvor han fik
muligheden for at overtage en del af
den designvirksomhed, som han den-
gang var designchef for. Han var ind-
til da ansat i en af Skandinaviens
største arkitektvirksomheder, hvor

han gennem 18 års ansættelse havde været med
til at bygge den designvirksomhed op, som han
altså i dag er blevet selvstændig med en del af.

Hans lange karriere vidner om en ekstremt stor
alsidighed, da han har designet alt fra smykker,
akustiklofter, byrumsinventar, lamper og lounge-
møbler til vaser, knager, hylder, gulvtæpper, kon-
tormøbler, dørhåndtag og solfangere. Det er
næppe mange designere, som kan fremvise pro-
dukter inden for så forskellige kategorier.

»Det er netop bredden i mit virke, som udgør
dna'et i min enmands-designvirksomhed. En af
mine mottoer er “keep it simple”, som ikke bare

»Jeg elsker
at arbejde med
design«
Bredde, alsidighed og bæredygtighed er nøgleord for arkitekt
og designer Lars Vejens mildest talt produktive karriere. Han
har base i Aarhus og har designet alt fra f.eks. møbler til
akustiklofter, lamper, herresmykker og udendørs belysning. 
ASTRID ELLEMO FOTO: PR | bolig@jp.dk

Vaserne Skyline blev skabt i et tværfagligt samarbejde med glaspuster Mikkel Yerst. De skal fungere som en
smuk komposition med og uden blomster. Vasernes farver er nøje afstemt for at understrege og fremhæve
blomster og blades naturlige farver, understreger Lars Vejen.

Hole On Wardrobe opfordrer til, at man ikke bare
hænger overtøjet i garderoben inden middagen eller
mødet, men også efterlader sin mobiltelefon i et af
de filtklædte hulrum. Designet for Jakob Lerche. 

Bænken Spin til udendørs brug kan, som navnet for-
tæller, dreje – endda 360 grader rundt – for således
at give mulighed for selv at vælge udsigt, sol eller
skygge. Designet for Hags. 

Møbeldesign
I temaet Møbeldesign søndag den 24. april 
sætter vi spot på nyhederne fra verdens største 
møbelmesse Il Saloni i Milano. Vi besøger også 
en spændende bolig i Ikast, hvor ægteparret har 
indrettet sig med moderne design og masser af 
kunst.   

For annoncering kontakt
Henrik Rosenløwe
tlf. 2019 4384 | henrik.rosenloewe@jp.dk
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i dansk design
Daybed

Drømmer du om et stilrent hjem med lækkert design? Nu kan du komme et 

godt stykke af vejen med denne lækre daybed fra designteamet hos danske 

Couz. En daybed er et fantastisk møbel der aldrig går af mode – det er 

klassisk, praktisk og kan styles til enhver smag og indretning. 

Køb senest 24. april 2016 på spotdeal.dk

Se alle vores andre gode tilbud på spotdeal.dk. Her fi nder 

du bl.a. tilbud på rejser, skønne weekendophold, storbyferier, 

wellness, spiseoplevelser og kvalitetsprodukter. Tilmeld dig i 

dag og få tilbud tilsendt på e-mail allerede i morgen.

SPOTdeal tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.
Vi er en del af

Normalpris 5.495 kr.

Fra

2.740 kr.

Spar 50%

med solceller
Udendørs LED-lamper 

Med denne udendørs LED-lampe med solceller vælger du en lyskilde, der 

både er god for budgettet og miljøet. Solcellerne sørger for, at lampen bliver 

opladet i dagslys, og den indbyggede lysstyring sikrer, at lysene kun tændes, 

når det er mørkt. Vælg mellem 2 stk. til 99 kr. og 4 stk. til 179 kr.

Køb senest 28. april 2016 på spotdeal.dk

Se alle vores andre gode tilbud på spotdeal.dk. Her fi nder 

du bl.a. tilbud på rejser, skønne weekendophold, storbyferier, 

wellness, spiseoplevelser og kvalitetsprodukter. Tilmeld dig i 

dag og få tilbud tilsendt på e-mail allerede i morgen.

SPOTdeal tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.
Vi er en del af

Normalpris 298 kr.

Fra

99 kr.

Spar 66%

2 STK.

tiltaler mig rent fagligt, men også privat. Jeg kan
godt lide, når design er ligetil og lettilgængelige
samt ærlige,« siger Lars Vejen, som har oplevet
en nærmest eksplosiv vækst i sit designfirma
siden 2014, hvor han forlod det dengang 150 mand
store arkitektfirma.

»Det kræver selvfølgelig is i maven og er lidt
en satstning, når man går selvstændig, som jeg
gjorde. Men det har været det helt rigtige valg, da
jeg nu for alvor kan få lov til at nørde med mine

designopgaver,« forklarer Lars Vejen, som des-
uden oplever, at kunderne har fået en om muligt
endnu større tillid til hans kunnen, da han har en
så bred tilgang til design og en dertilhørende stor
erfaring og viden.

»Det er selvfølgelig super inspirerende at få
lov til at arbejde med så forskellige materialer
som f.eks. guld, fibergips, træ, beton og corian,«
fortæller Lars Vejen, som finder inspiration i bl.a.
den rendyrkede æstetik i Japan, men generelt

mest lader sig inspirere af hverdagen, uanset
hvor den udfolder sig. Han har tilbage i 1995
været på studieophold i Kyoto, efter at en japansk
virksomhed kontaktede ham for at købe en tabu-
ret, som han havde designet. Herefter lavede han
sit afgangsprojekt fra Aarhus Arkitektskole.

Den japanske forbindelse
»Der er helt klare lighedspunkter mellem Dan-
mark og Japan, når det handler om funktion, 

Lars Vejen finder stor in-
spiration i bl.a. Japan,
hvor han i øjeblikket er
ved at etablere et hjem
og et designstudie. 

Det har væ-
ret det helt
rigtige valg,

da jeg nu for al-
vor kan få lov til
at nørde med
mine designop-
gaver. 
Lars Vejen,
arkitekt og designer

Fortsættes E



form og ærlighed i materialer. Jeg er meget
inspireret af den enkelthed, som meget japansk
håndværk står for, og jeg fik positive kommenta-
rer med på vejen derfra for mit afgangsprojekt,
selv om japanerne ikke er kendt for at strø om sig

med ros,« siger Lars Vejen med et smil. Hans
begejstring for det japanske og de mange rejser
dertil har endda ført til mødet med hans halvt
japanske halvt indonesiske mand, og sammen er
de på vej til at overtage et hus i Kyoto, Japan,
hvorfra designstudiet også delvist skal drives.

»Jeg har på min sidste rejse dertil været invite-
ret til møder hos indtil videre fem forskellige
virksomheder, som ønsker en dialog om et sam-
arbejde. Der er nogle for mig spændende åbnin-
ger og et udtryk for en interesse for mit arbejde –
selv i et så forholdsvist introvert land som Japan.
Min fortid som studerende, bosiddende i Japan
og adskillige rejser gennem årene dertil, både
som foredragsholder og underviser på forskellige
designuniversiteter, har i dag givet mig en også
fysisk base i Kyoto, hvorfra jeg planlægger frem-
adrettet at henlægge en del af året for dermed at
være nærmere mine japanske og asiatiske samar-
bejdspartnere samt vores familie i Indonesien,«
fortæller Lars Vejen.

Kvalitet er bæredygtigt
At Lars Vejen har en udpræget fornemmelse for
det tidløse design fremgår med al tydelig af, at
kun fem-seks arbejder ud af hans ca. 50 forskel-
lige design – siden karrierestarten for 20 år siden
– er taget ud af produktion. Resten produceres
den dag i dag og vidner om, at Lars Vejen ikke
går efter de hurtige løsninger.

»Jeg er meget bevidst om, at min portefølje
skal være bred og have et klassisk potentiale. De
hurtige mode-løsninger går jeg en stor bue

udenom, da godt design for mig handler om, at
bæredygtighed er implicit. Godt design, der hol-
der i både materiale, kvalitet, form og funktion,
bliver i sig selv bæredygtigt, da det ganske enkelt
holder længere og derfor ikke bruger ressourcer
på at skulle laves igen. God kvalitet giver også en
helt anden respekt for produktet,« siger Lars Ve-
jen, der som det seneste projekt har designet to
komplette akustikloft-systemer for den tyske
virksomhed Fermacell.

»Vi havde en fantastisk produktlancering for
nylig med over 100 meget veloplagte gæster. Jeg
har ønsket at skabe et akustikprodukt, man rent
faktisk har lyst til at bruge i arkitektur og interiør.
Og som ud over en “top performance” rent funk-
tionelt også er tænkt som aktivt designelement –
bredt anvendeligt på tværs af stilarter og rumlige
funktioner,« fortæller han om lanceringen af ver-
densnyheden inden for akustikprodukter, som er
klassiske løsninger til alle typer rum, og som kan
anvendes på både lofter og vægge.

Selv om Lars Vejen arbejder med den nyeste
designteknologi, som f.eks. med udvikling af aku-
stikløsninger, er han i virkeligheden meget “old
school” i sin praktiske tilgang.

»Jeg har aldrig lært at bruge computerpro-
grammer til at tegne, men foretrækker at bruge
papir og blyant. For uanset hvordan man vender
og drejer det, handler det om at få den gode idé,«
siger Lars Vejen, der har formuleret følgende
citat om sit virke: “From head and heart through
hand as a sketch on paper. Ideas on their way to
life.” Smukt og enkelt som hans design. N

Hoyo er en enkel og let
loungestol, som med sit
design og komfort kan
bruges både i et privat
hjem og som del af et pro-
fessionelt interiør. Den er
fuldpolstret med stof eller
skind og har skind syet om
armlæn for en varm og
imødekommende berøring
af de let udadvinklede og
dermed imødekommende
armlæn,« siger Lars Vejen.

OM LARS VEJEN

Født i Kolding i 1971 og uddannet arkitekt fra 
Aarhus Arkitektskole i 1996.

Hans første job var hos arkitektfirmaet Schmidt,
Hammer & Lassen i Aarhus, hvor han blev ansat 
som en del af teamet til arbejdet med indretning og
produktdesign til “Den Sorte Diamant” i København. 

Mange af produkterne designet til “Den Sorte Dia-
mant” blev dele af grundstenene til den designvirk-
somhed, som senere kom til at hedde SHL Design.

Lars Vejen havde den 1. september 2014 været 
ansat 18 år hos Schmidt, Hammer & Lassen – heraf
de sidste godt 10 år som designchef for SHL Design,
som han dengang overtog en del af og 
fortsatte i eget navn.

Hans eget designfirma hedder Lars Vejen-Jensen/
architect and designer og kan findes på: 
www.larsvejen.dk 

Lars Vejen abejder i dag med kunder fra Danmark,
Sverige, Finland, England, Tyskland og Japan. 

Jeg er meget
bevidst om,
at min por-

tefølje skal være
bred og have et
klassisk potenti-
ale. De hurtige
mode-løsninger
går jeg en stor
bue udenom, da
godt design for
mig handler om,
at bæredygtig-
hed er implicit.
Lars Vejen,
arkitekt og designer

Der er kun tale om 5-6
arbejder ud af en porte-
følje på ca. 50 design,
som er blevet taget ud
af produktion i løbet af
de år, hvor Lars Vejen har
stået bag en lang række,
succesfulde designløs-
ninger i ind- og udland. 

Den rektangulære lampe
Fiber er fremstillet af ce-
ment og designet for fin-
ske Innolux.
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