


2 · Villa

REN JAPANSK MAGI
Designer og arkitekt Lars Vejen har rødder i både danske og japanske designtraditioner og 
kulturer. I dag driver han eget designstudio i Aarhus og Kyoto. 

Tekst Helle Kjærulf
Foto  Dejan Alankhan

Renheden, kvaliteten og æstetikken i den japanske kultur 
drager Lars Vejen, både som designer og menneske.

Siden han som arkitektstuderende fik tilbudt et 
 praktikophold i Japan, har han haft en særlig relation til 

landet og formsproget.
»Jeg blev blæst bagover. Det var helt magisk at være der. Jeg 

blev hurtigt klar over, at hvis jeg havde levet før, var det i Japan. Jeg 
følte mig hjemme, selv om jeg ikke kunne sproget. Mad, æstetik, 
håndværk, loppemarkeder − alt fascinerede mig. Det er også der-
for, at jeg i dag har mit andet hjem i Kyoto,« fortæller Lars Vejen, 
der er arkitekt med speciale i møbeldesign.

I mødet med Japan blev han forelsket i enkeltheden og æste-
tikken. 

”De har en oprigtig æstetik og sans for, hvordan det går op i en 
højere enhed. Det handler om tradition og den måde, man f.eks. 
serverer en kop te til en gæst. Den raffinerede og udviklede kultur, 
bundet op i traditioner, religion, håndværk  osv. − mange elemen-
ter, der tilsammen udgør Japan. Når vi møder en ny kultur, tager 
man de bedste ting med sig.« 

Soloudstilling i Kyoto og København
Lige nu er Lars Vejen godt tilfreds. Han kan se tilbage på sin stør-
ste og ambitiøse soloudstilling ”Design Collaborations”, først i Kyo-
to, Japan sidste år og siden i København. Udstillingen i København 
sluttede i februar 2018 og blev præmieret af Statens Kunstfond. 
Lars Vejen designede omkring 30 meget forskellige produkter i tæt 
samarbejde med japanske og danske håndværksbaserede virksom-
heder. 

Alt på udstillingen var nye brugsdesign med rod i originale 
og traditionelle håndværk - lige fra tasker, smykker og tekstiler til 
lamper, møbler og keramik. Udstillingen var et bidrag til fejringen 
af 150 års samhandels-jubilæum mellem Danmark og Japan i 2017.

Lars Vejen forklarer, at samspillet mellem hånd og materiale, tra-
dition og innovation løber som en rød tråd gennem udstillingen. 

»Idéer og formgivning udfordrer det traditionelle håndværk, 
samtidig med at håndværkets præmis udfordrer designet,« siger 
han.

Japan eller ej, så er det vigtigt for Lars Vejen som designer, at 
funktion og æstetik klikker.

»Jeg er jo ikke en flamboyant og flagrende designer. Mine ting 
er meget geometriske, hvis ikke retvinklede, så er de i hvert falde 
cirkulære eller rene ovaler. Jeg forsøger at tilføre et tvist i designets 
rene stil - eller i den historie, designet har.«

Respekt og kvalitet
Det har aldrig sagt Lars Vejen noget at gå rundt på en møbelmesse 
og se dette års kollektion af et eller andet produkt. 

»Overordnet set har jeg altid forsøgt at skabe godt og lang-
tidsholdbar design i høj kvalitet. Alene i respekt for ressourcer, for 
kunden, som bruger penge på produktet, og miljøet, hvor træet 
skal vokse, eller hvor metallet skal udvindes. I en verden, hvor så 
mange produkter bliver skabt, har jeg ikke behov for den sjove 
sofa, som holder en sæson og så ryger ud. Det er ressourcerne for 
kostbare til.« 

Lars Vejens danske designstudie, hvor der altid er musik til 
arbejdet, ligger på femte sal i Aalborggade i Aarhus. Her er den 

Koban-pendlet har både 
bøjede og lige bam-
buswire og plads til to 
el-pærer. Lyset er på en 
gang diffust gennem pa-
piret og direkte gennem 
åbningen nedad. Desig-
net til papirlampefirmaet 
Ozeki i Gifu, Japan.



 Villa · 3

japanske forbindelse tydelig. Der er mange eksempler på hans de-
signsamarbejde med japanske håndværkere, og alt er gennemsyret 
af det enkle udtryk.

Han peger på de drejede japanske kopper af træ, der står på et 
rundt spisebord udført i Dinesen Douglas, som han også har desig-
net. Den silkebløde, hånddrejede serie af kopper på en hånddrejet 
bakke er tegnet for en japansk virksomhed til soloudstillingen.

»De er lavet på den præmis, som håndværket i Japan kan. Ud 
over det fysiske design er mit design også, at der er kopper med 
tre forskellige højder og forskellige farver på grund af den japanske 
lak, træet har fået. Men min ambition har været, at kopperne skal 
appellere til noget forskelligt hos den enkelte. I stedet for at sætte 
12 ens kopper på, sætter man 12 forskellige kopper på og skaber en 
interaktion mellem dem, der sidder rundt om bordet. Slutbrugeren 
bliver medbestemmende for designet, fordi folk vælger forskelligt 
ud fra deres behov eller lyst til at komponere individuelt.« 

Et ærligt design
Allerede i folkeskolen fandt Lars Vejen et insisterende fællesskab 
med papir og blyant og blev opslugt af skabelsesprocessen gennem 
tegninger og keramik. 

Som designer handler det for ham om at gå enkelt til værks og 
ikke forsøge at skjule, hvad det er, man designer. Tingene skal helst 
ikke gemmes væk eller pakkes ind. Lars Vejen vil gerne designe et 
produkt, som er meget ærligt og rent. 

»Når man arbejder med noget, som skal være meget enkelt, 
bliver tingene ofte også meget komplicerede. Og også nogle gange 
mere krævende produktionsmæssigt. I et simpelt design kan man 

Lampen Stick er 
konstrueret som 
en bevægelse, der 
ligner en rygrad. 
Ved at vinkle de 
indvendige pinde 
forskelligt forandres 
lampens form. De-
signet til Kobishiya 
Chube, Japan.

Det offi  cielle logo til Lars Vejens soloudstilling ”Design Collaborations by 
Lars Vejen / Japan - Denmark 150 years”.
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Dinesen-planker er 
her forvandlet til en 
dør af dørproducenten 
Vahle. Serien hedder 
Dinesen Framed by 
Vahle. Når døren er 
designet i to massive 
planker på – som her – 
2,63 cm, kræver den en 
konstruktion, så døren 
kun bevæger sig der, 
hvor man gerne vil have 
den til det, forklarer 
Lars Vejen.



 Villa · 5

stort set se alting. Hvis man ikke lægger et lag af pyntelister, tyk lak 
eller flødeskum uden på en kerne, er alt synligt.«

Lars Vejen forklarer, at når man vælger at strippe ned til det 
absolutte minimum, også formmæssigt, bliver detaljerne afgøren-
de for, om produktet hænger sammen. Om det ender med at blive 
en plade med to hængsler i, eller om det bliver en meget elegant 
skabsdør med smukke og funktionelle detaljer.

Måske ikke helt overraskende blev Lars Vejen på arkitektskolen 
meget begejstret for møbelarkitekten Poul Kjærholms design.

»Det bliver ikke meget enklere og stramt. Han blev hurtigt et 
stor forbillede for mig. Et møde med, hvor fantastisk tingene kan 
gøres. For mig kom han til at repræsentere det, man ikke kan gøre 
igen, fordi han allerede havde gjort det så godt, som det overhove-
det kan blive. Hans ærlighed i designet, når to materialer mødes i 
en ypperlig konstruktion, er eminent. Det bragte mig i den rigtige 
retning, og derefter var Japan en enorm inspiration.«

I dag har Lars Vejen været i Japan 40-50 gange. Han har mødt 
sin mand, Dejan Alankhan, der er halvt indonesisk, halvt japansk 
og fotograf, i landet, de bor sammen i Aarhus og har huset i Kyoto. 

Og hans allerbedste japanske veninde, som han kalder både sin 
japanske familie, en slags mor og mentor, er Takako Murakami, 
der nu er oppe i 70’erne. Hende mødte Lars Vejen, da han var prak-
tikant i Kyoto i 1995. Hun er selv møbeldesigner og var professor 
på flere forskellige designuniversiteter i Japan, USA og England.

»Takako havde studeret på akademiet i København i slutnin-
gen af 60’erne og kunne engelsk og også lidt dansk. Hun tog mig 
under sine vinger, og vi fik et fantastisk venskab, som har holdt ved 
lige siden.« 

Akustikplader og udendørsmøbel
I september 2014 tog Lars Vejen springet og blev selvstændig efter 
18 år i arkitektbranchen. Han overtog en stor del af den design-

Lars Vejen driver eget 
designstudio i både 
Aarhus og Kyoto, Japan.

Trækopperne i Saibi-serien er designet til Gato 
Mikio, og tinkopperne til Seikado. Begge Japan.
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virksomhed, som han var chef for og etablerede Design Studio Lars 
Vejen. 

Hans uundværlige skitseblok er altid lige ved hånden. Den 
ligger ved siden af sengen og er med, når han er ude at rejse, så han 
kan lave en hurtigt notits eller skitse, når noget dukker op. 

I dag har han mange samarbejdspartnere og er ikke bange for 
at kalde sin dagligdag privilegeret. Nogle gange byder han selv ind 
med et design, som f.eks. med det store udendørsmøbel Moove, 
som han designede for virksomheden Veksø.  

»Jeg vidste, at de var på jagt efter et møbel, og jeg spurgte dem, 
om de havde mod på at lave Moove-bænken. Den er af genanven-
delig plast og industrielt produceret i en proces, man kalder rota-
tionsstøbning, og virksomheden måtte investere i en kæmpestor 
form på over 2,4 m i diameter. Møblet er både legende og seriøst 
afhængig af, om det bliver placeret på en legeplads eller i foyeren 
hos en advokat.«

Andre gange opdager en virksomhed Lars Vejen og vil gerne 
have designet et bestemt produkt. Det skete med den store tyske 
fibergipspladeproducent Fermacell.

»Det eneste, de ikke havde, var akustiske plader. De faldt over 
mig og kunne godt lide enkelheden i mit design. Så jeg designede 
fibergipspladen fermacell ACOUSTIC til dem. Det er et projekt, 
som hele tiden udvikler sig, faktisk er der lige kommet nye de-
sign,« siger han.

Udstillingen i Kyoto har bl.a. ført til en varm kontakt til ol-
dermanden for de japanske håndværk i Tokyo. Det åbner for flere 
samarbejdspartnere i Japan, helt i tråd med Lars Vejens drøm om 
at designe nye ting i en traditionel sammenhæng med japanske 
håndværkere. 

»Det kræver sit håndværk og sin historie at kunne finde den 
virksomhed, der kan lave den rigtige finish osv. Jeg er fuldstændig 
afhængig af og meget bevidst om, at jeg skal og vil have dette sam-
arbejde med dygtige håndværkere, som ved, hvordan man skal lave 
tingene. Det er der, hvor magien opstår, og man får lavet noget 
unikt sammen,« forklarer Lars Vejen.

Furoshiki Wool hedder betrækket, som kan forvandle gæstesenge-
tøjet til en pude, som man kan bruge til hverdag. Det er designet for 
møbelpolstrer Nicolai Bisgaard fra Nølev ved Odder.

Asa-stentøjsserien er designet til Satoshi Masuda Pottery.
Hver enkelt stykke keramik er unikt.



 Villa · 7

Soloudstilling i Japan og Danmark

›› Arkitekt Lars Vejens største soloudstilling ”Design Collaborati-
ons by Lars Vejen / Japan - Denmark 150 years” til dato var et 
bidrag til fejringen af 150 års samhandels-jubilæum mellem 
Danmark og Japan i 2017. Først på Kyoto Museum of Traditional 
Crafts og siden hos A. Petersen Collection & Craft i København.

›› Udstillingens omkring 30 designs var et tydeligt resultat af 
hans særlige relation til landet. 

›› Produkterne blev skabt i tæt samarbejde med japanske og 
danske håndværksbaserede virksomheder - flere med mere 
end 200 års tradition, erfaring og forædlet håndværk bag sig. 
De meget forskellige produkter er alle brugsdesign med rod i 
originale og traditionelle håndværk. 

Se mere på www.larsvejen.dk og www.designcollaborations.dk

De luft- og lystætte tedåser Saibi er designet for japanske Seikado.


