
J
eg var vist bare på det rigtige sted
på det rigtige tidspunkt«, siger
Lars Vejen om den dag for 20 år si-
den, da han bankede på døren
hos tegnestuen Schmidt, Ham-
mer & Lassen. »Og så passede min

streg godt til deres. Så jeg blev i 18 år«. 
Som nyuddannet arkitekt med speci-

ale inden for møbeldesign opsøgte Lars
Vejen det aarhusian-
ske arkitektfirma, der
siden er vokset fra at
have omkring 30 an-
satte til i dag at være
en af Danmarks stør-
ste tegnestuer med
opgaver i hele verden.

Schmidt, Hammer & Lassen havde net-
op vundet opgaven med at skulle tegne
tilbygningen til Det Kongelige Biblio-
tek i København, og det så Lars Vejen

som sin store chance. 
»Jeg gik ned og bankede på og spurg-

te, om de ikke havde brug for en ung
arkitekt som mig. Jeg ville rigtig gerne
være med til at tegne møblerne og ind-
retningen til det bibliotek«. Han blev
stort set ansat lige på stedet, og snart
var han ansvarlig for indretningen af
tilbygningen, der kom til at hedde Den
Sorte Diamant. 

»Det var lidt skræmmende, for det var
jo så stort. Og jeg var helt ny. Jeg sad der
med det hvide papir og havde virkelig
vide grænser«. 

Lars Vejen er i dag selvstændig arki-
tekt og designer. Han har tegnet smyk-
ker og glasvaser, designet lounge-
møbler, et stort møbel i genanvendelig
plast til udendørs brug og udviklet et
akustikloft i fibergips. Han er en travl
mand, for ideerne vælter ud af ham.

Hos Schmidt, Hammer & Lassen ar-
bejdede Lars Vejen sammen med Mette
Wienberg, som han også læste sammen
med på Arkitektskolen i Aarhus. 

»Lars Vejen er ret klar i mælet, når det
handler om at vælge opgaver. Han laver
kun det, han brænder for, og følger på
denne måde på forbilledlig vis sit hjer-
te«, siger Mette Wienberg.

»Det resulterer i, at hans arbejde
spænder mellem udvikling af smykker
og stel af keramik og omfattende opga-
ver, som det tager år at udvikle. Hans
dybe interesse for at løse et praktisk
problem og en glæde ved materialer-
nes karakter udgør, som jeg ser det, en
rød tråd gennem Lars’ virke«. 

Klassisk formsprog

De seneste 2 år har Lars Vejen drevet sin
egen tegnestue. Efter 18 år hos Schmidt,
Hammer & Lassen var han i dialog om
at skulle blive partner, men sådan følte
han ikke selv, det skulle være. I stedet
blev man enig om at lade Lars Vejen
overtage en større del af designafdelin-
gen og køre den videre i hans navn.

»Jeg er nok ret selvkørende, og jeg har

ikke det store behov for at sidde i store
teams. Jeg har en ret god fornemmelse
af, hvad jeg vil«, siger Lars Vejen. »Jeg
kom længere og længere væk fra det,
jeg syntes var sjovt, og ville gerne være
helt tæt på alle faserne i en designpro-
ces«. 

Efter opgaven med Den Sorte Dia-
mant, hvor han både tegnede læselam-
per, stole, borde og specialinventar, var
Lars Vejen blevet leder af designafdelin-
gen hos Schmidt, Hammer & Lassen. I
takt med at firmaet ekspanderede, kom
der større og større indretningsopga-
ver i hele verden, som Lars Vejen elske-
de at være med til at løse. 

Da muligheden kom for at blive selv-
stændig og overtage en del af den for-
retning, han selv havde været med til at
bygge op, var han ikke et sekund i tvivl.
Han ville igen kunne være helt tæt på
samarbejdspartnerne, prototyperne og
selv træffe alle de små og afgørende be-
slutninger. Og hele tiden med udgangs-
punkt i et lavmælt designsprog. Lars
Vejens møbler larmer ikke. Han bruger
helst naturmaterialer, og unødvendig
dekoration går han langt uden om. 

Da designeren Lars Vejen forrige år besluttede sig for at
blive selvstændig og forlod et godt job, var det for at følge
sine drømme. Han vil kun designe ting, han selv kan lide,
og han drømmer om at indtage det japanske marked. 

Han designer med hjertet

STILRENT. Lars Vejens loungestol er designet, så den både kan bruges i private hjem og offentlige miljøer. Han har skåret alt overflødigt væk, så den

fremstår så enkel som muligt. Bag ham står modeller til det rillede akustikloft i fibergips, som han netop har fået sat i produktion. Foto: Joachim Adrian

Det, jeg 
tegner, skal
være meget
enkelt
Lars Vejen, 
arkitekt og 
designer

LARS HEDEBO

OLSEN

SKYLINE. De enkle vaser er lavet i

samarbejde med glaspuster Mikkel Yerst. 

SPIN. Den helt enkle bænk er

designet for Hags. 

CUTS. Med guldsmed Bodil Binner har

Lars Vejen lavet ringe til mænd.



»Jeg har aldrig været flamboyant. Mit
formsprog er meget klassisk«.

Sådan var det, allerede inden han be-
gyndte hos Schmidt, Hammer & Lassen,
men her fik han skærpet sit blik for de-
taljen og for, at ting skal være gennem-
arbejdede. 

»Jeg lærte en masse om konsekven-
sen af tingene. Der sad jo nogle dygtige
arkitekter. Alt det overflødige skulle
væk. Form og funktion skulle hænge
sammen«, siger Lars Vejen roligt og
tager en slurk af sin sorte kaffe. 

»Jeg har en klar holdning om, at det,
jeg tegner, skal være meget enkelt, det
skal have en holdbarhed. Jeg har altid
gået efter at lave tingene, så de holder.
Er der noget, jeg ikke kan med, så er det
den brug-og-smid-væk-kultur. Det kan
jeg slet ikke holde ud«, siger Lars Vejen
og tilføjer: »Jeg kan godt lide ting, der
kan holde længe og bliver smukkere«.

Design er som børn
I vinter præsenterede Lars Vejen et af de
største projekter, han har været med til:
et akustikloft, der er udviklet i samar-
bejde med den tyske fibergipsprodu-
cent Fermacell. 

»Det var et kæmpe projekt, men også
vildt spændende«, fortæller Lars Vejen,
der har designet to komplette systemer
med slidser, som kan sættes op og kom-
bineres, så de fremstår som mønstrede
lofter i unikke kompositioner efter øn-
ske.

»Jeg ville gerne lave et produkt, der
kunne være en aktiv del af arkitekturen,
og som man aktivt ville vælge til et rum.
Loftfladen er ret afgørende i forbindel-
se med akustikken i et rum«.

Lars Vejen har ikke arbejdet så kon-
kret med akustik før, men han ved, hvor
meget dårlig akustik kan ødelægge. 

»Akustik er en sindssygt vigtig para-
meter, for at et rum kan fungere. Vi ken-
der jo selv det med at sidde på en re-
staurant, hvor man bliver nødt til at spi-
se hurtigt, så man kan komme væk, for
man kan ikke holde ud at sidde der«.

Markedet for gode akustikløsninger
er stort i Skandinavien, siger Lars Vejen.
Meget moderne byggeri indeholder
højloftede rum, glasfacader og hårde
materialer, og derfor har Lars Vejen ud-
viklet et akustiksystem, som både kan
bruges på kontraktmarkedet og i pri-
vate hjem. Det er de integrerede slidser
i gipspladerne, der regulerer akustik-
ken, og det er samtidig slidserne, der gi-
ver gipspladerne en visuelt interessant
overflade. Ønsket har været at udvikle
et system, som både fungerer og er
smukt at kigge på. 

»Jeg har flere gange set kolleger, der
har været udfordret af de muligheder,
der var, og som har måttet acceptere de
løsninger, man kunne få. Og de gange,
hvor man har tænkt, at det nok skulle
gå, hvis man hængte gardiner op og sat-
te et par potteplanter, der har det bare
aldrig fungeret«.

Gipsloftet er nu i produktion, og fra
august ruller de første plader ud fra
fabrikkerne. Og Lars Vejen er spændt. 

»Jeg tænker, at det må være som at se
sine børn tage de første skridt. Sådan
har jeg det altid med mine ting, når jeg
sender dem på markedet. Jeg er altid
spændt på at se, hvordan de vil klare
sig«. 

Lars Vejen kan godt lide at være i dia-
log med de folk, der skal producere
hans ting. Han stoler nok på sin egen in-
tuition, men det er i samarbejde med
producenterne, at han får tingene til at

svinge. Sådan er det, uanset om han de-
signer en fingerring til mænd, en loun-
gestol eller et stort plastikmøbel, der
skal kunne bruges i offentlige rum. 

»Jeg har masser af billeder på nethin-
den af ting, jeg gerne vil lave. Men det er
jo sjovt, når nogen kommer med en op-
gave til én«. 

Sådan en opgave fik han for nylig, da
virksomheden Veksø kontaktede ham
og spurgte, om han ikke kunne designe
et møbel, der både kan bruges ude og
inde, og som er fleksibelt. Det blev til en
stor rund plastikbænk, som er 240 cen-
timeter i diameter. En ring, hvor man
kan sidde i det store hul i midten eller
plante træer i det eller fylde det med
sand. 

»Det er vildt at få lov at lave et pro-
dukt, der er så unikt og så stort«, siger
Lars Vejen og fortæller, at møblet skal
kunne bruges på offentlige pladser,
men også i aulaer på skoler og andre
offentlige bygninger. 

»Bænken vejer 95 kilo, så man kan
godt flytte rundt på den. Men fylder
man sand eller vand ind i dens hulrum,
vil den stå helt fast«. 

Veksø, der normalt arbejder i stål og
træ, har udviklet et nyt værktøj for at
kunne producere møblet. Og møblet er
stort set kommet til at se ud, som Lars
Vejen forestillede sig fra første skitse. 

»Jeg har været udfordret på finish og
detaljer med den bænk«, erkender Lars
Vejen. »Byrummet bliver brugt rigtig
hårdt, og det bliver brugt virkelig alsi-
digt. Det, man måske bare troede skulle
være en bænk, bliver brugt som en ska-
terrampe, og det, man troede skulle væ-
re en affaldsspand, bliver brugt til at stå
på«.

Hans runde bænk vil dog kunne tåle
lidt af hvert og er nu sendt på marke-
det, hvor den kommer til at få følge af
spiseborde, tæpper, der matcher aku-
stikloftet, og snart også en serie tasker
til mænd. 

På vej til Japan
Lars Vejen har dog ikke tænkt sig at sid-
de stille. Han drømmer om at komme
ind på det japanske marked og måske
åbne sit eget kontor i Kyoto, hvor han
har opholdt sig utallige gange – første
gang da han som studerende var i prak-
tik i Japan. 

»Jeg er på vej til Japan for at holde mø-
der med nogle lampe- og møbelprodu-
center. Jeg elsker at være i Japan, men
det er hårdt arbejde at komme ind på
markedet«, siger Lars Vejen. 

»Den erfaring, jeg har fra Europa, tæl-
ler ikke rigtig i en japansk sammen-
hæng. Det vigtigste er de personlige re-
lationer, og at man kan lave noget til de-
res marked. Så jeg skal over og overbevi-
se dem om fordelene ved at arbejde
sammen på tværs af geografi og kultur
og vise dem, at man kan komme langt
med blyant, papir og en god idé«.
lars.hedebo@pol.dk

PÅ BÆNKEN. Lars Vejen har designet

bænken Grid, som kan anvendes både

ude og inde og laves så lang, som bruge-

ren måtte ønske. Foto: Joachim Adrian


