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Er tidens mest udbredte mantra virkelig ’jeg-mig-selv-
og-mit’? Er vi så selvoptagede og navlebeskuende? 
Det kan meget vel være, at enkelte er. Og at vi alle 
er sådan ind imellem. 

Men man må ikke forveksle eftertænksomhed med 
selvtilstrækkelighed. At fundere, at reflektere over 
sig selv kan ved et flygtigt blik godt ligne tavshed, 
lukkethed. Men det er stilhed og i modsætning til 
tavsheden, er den åben. Og den er ikke selvtilstræk-
kelig. Tværtimod. Eftertanken, selvrefleksionen, hvor 
den enkelte tænker sig om, tænker selv, tænker til-
bage for at kunne tænke frem, er forudsætningen 
for et civiliseret samfund. hvis vi skal kunne indgå i 
meningsfulde fællesskaber med andre, må vi være 
bevidste om os selv. hver især.

i den hæsblæsende opmærksomhedsøkonomi, hvor 
stadig flere kæmper hårdt om at få vores interesse, 
er udbruddet ”giv mig ro til at tænke, til at være til 
stede” ikke blot forståeligt. Det er nødvendigt. Men 
ro er blevet en mangelvare.

Derfor er Ro™ rette stol til rette tid. Sammen med 
designeren Jaime hayón har vi i år lanceret denne 
skønne lænestol, som kan give dig plads til eftertan-
ken, til et øjeblik med dig selv. Stolen siger ’Lad mig 
være’. Den dækker din ubeskyttede ryg og flanker 
mod verden. Men den efterlader samtidig din bløde 
forside åben og modtagende. Øjeblikket er blevet 
dit, ikke andres. herfra bestemmer du selv rejsen - 
her bliver du til. 

Er det ikke noget af det fineste, man kan sige om et 
møbel?

Jacob holm, cEO

LAD MiG væRE (TiL)
FOTO Egon Gade
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[ QUIET PLEaSE ]

Engang var ro et grundvilkår. 
ude på landet, hvor langt de 
fleste af os levede for bare 100 
år siden, var der stille. Larm var 
undtagelsen, det man lagde 
mærke til. Med moderniteten 
flytter vi ind i byerne, rykker tæt 
sammen – konstant inden for 
hørevidde. Og det er et støjende 
samfund, vi har udviklet. Larmen 
kommer fra biler, mobiltelefoner, 
højttalere, maskiner, computere, 
ventilatorer – og os selv. Der er 
møder, seminarer, brainstorms, 
rundbordssamtaler og general-
forsamlinger, hvor vi snakker og 
taler og er målrettede. vi har 
vænnet os så meget til støjen, at 
når vi drømmer om at slappe af, 
så tænker vi med fødderne oppe 
foran et tændt tv eller YouTube – 
med mere snak og støj. Larmen 
er blevet så indgroet en del af 
vores liv, at vi ikke lægger mær-
ke til den mere. 

Lige indtil vi oplever den absolut-
te ro - stilheden. Den kan virke så 
skræmmende eller fremmed på 
mange af os, at vi går i panik, 
når vi møder den og febrilsk le-
der efter et eller andet apparat, 
der kan fylde tomrummet med 
svalende støj.

For der er også et element af 
glemsel, fortrængning i larmen 
og travlheden. Den tjekkiske 
forfatter Milan kundera hævder 
i bogen ’Langsomheden’, at 
der er tæt sammenhæng mel-
lem langsomheden og erindrin-
gen, og mellem hurtigheden og 
glemslen. når vi er i gang, og 
sanserne er på overarbejde, be-
høver vi ikke at lytte til os selv og 
vores tanker. 

Men uden erindring og eftertan-
ke, kan vi ikke komme videre 
med vores liv, ændre eller tilpas-
se det til nye vilkår. Fortrængnin-
gen dulmer måske en tid. Men 
behovet for refleksionen, for at 
spørge i stedet for at svare er der 
stadig. vi har brug for eftertan-
ken, for tankernes frie løb. brug 
for at give os selv lov til at forta-
be os i øjeblikket. For at komme 
dertil skal du have ro. 

Måske er det derfor, at vi i stig-
ende grad opsøger roen og 
forsøger at skabe plads til efter-
tanken? For med krisen, er pres-
set på os steget yderligere. vi 
mærker den økonomiske utryg-
hed oveni identitetsprojektet, 
kontrolbehovet og de femstjer-
nede ambitioner. Og dermed 
også behovet for at stoppe op 
og tænke sig om. Der er en nær 
sammenhæng mellem krise og 
at være kritisk, så krisetider er 
også tid til refleksion, til eftertan-
ke. hvad skete der? kan man 
gøre noget anderledes. Og 
refleksionen kræver mere end 
noget andet, ro.

En stor anlagt undersøgelse 
af Gerzema og D’Antonio fra 
2011 har fanget en metatrend 
de kalder ’ny eftertænksomhed’. 
i kølvandet på krisen reflekterer 
vi over vores livsstil, revurderer 
mange af vore værdier og gearer 
generelt ned på forbrug, på det 
materielle, på hastigheden sam-
tidig med, at vi dyrker det nære 
og det lokale.

Den ro, du skal bruge til dette, er 
der ingen der forærer dig. Den 
skal du selv tage.

TEKST Søren Nøhr, Branding ekspert
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Med et glimt i øjet og en uhørt høj grad af profes-
sionalisme, har den blot 38-årige spanske Jaime 
hayón forført møbel- og designverdenen. vi er ta-
get et smut til valencia for at lære ham bedre at 
kende. 

Sammen med en lyd- og kameramand er Fritz hansens 
corporate Marketing Manager, Marie ihlemann, 
rejst til Spaniens tredjestørste by for at lave en 
lille film om Jaime hayón. hun fortæller: ”Allerede 
inden vi kommer frem til hans studie, bliver vores 
spørgsmål om, hvorfor han mon har slået sig ned 
netop her, fuldstændig irrelevant. valencia virker til 
at være byen, der har alt. kultur, storslået arkitek-
tur, et vidunderligt klima, palmer og appelsintræer, 
lokale delikatesser, markeder og strande. Selvom 
valencia er en storby virker den både overskuelig, 
frodig og intim”. 

Taxaen har ud på eftermiddagen sat den lille dan-
ske delegation af foran den smukke gamle bygning, 
hvor Jaime har studie, og han kommer løbende ned 
af trappen for at tage imod med kys og kram. ”vi 
ses igen om lidt, siger han efter den hjertelige vel-
komst”, han skal nemlig lige ned og hente sin 20 
måneder gamle søn fra vuggestuen – på cykel vel 

Ris er som porcelæn – man kan 
forme det så smukt

Jaime Hayón

at mærke. Jaime foreslår, at gæsterne tager gitter-
elevatoren, men de vil hellere gå op. ”Trapperummet, 
med de mørke udskårne træpaneler og mønstrede 
mosaikgulve er så imponerende, at vi skal have det 
hele med – også selvom vi skal helt op på femte 
sal”, fortæller Marie ihlemann og fortsætter:

”Da vi træder indenfor i den gamle højloftede her-
skabslejlighed, er vi ved at falde bagover. Overalt 
er der de fineste detaljer, stuk, høje paneler, mosaik-
gulve, karnapper, en lille altan med udsigt over 
den gamle by og et helt vidunderligt lysindfald. 
Jaimes arbejdsværelse er nærmest som en daglig-
stue, smukt og personligt indrettet med et par sofaer 
(hvoraf den ene er en Favn™), sofaborde, tæpper, 
lamper og et skrivebord i karnappen. Og de fyldte 
reoler roder på den der vidunderlige organiserede 
måde, som det kun gør hos kreative mennesker”. 

Længere nede af gangen har Jaimes hustru, den 
hollandske fotograf nienke klunder, sit kontor, hun 
er nemlig også en vigtig del af foretagendet. Og i 
øvrigt højgravid med parrets søn nummer to. i lej-
ligheden er der yderligere to store stuer en-suite, 
der er indrettet som mere traditionelle kontorer med 
arbejdspladser til en tre-fire medarbejdere.  

FOTO KlunderBie

La vuelta 
de 

Hayón

OplEv JaimE livE på

fritzhansen.com/ro-film
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Ure, mobiltelefoner, møbler, tæpper, tekstiler, glas 
af krystal, porcelænsfigurer, keramik, lamper, sko 
og en badeværelseserie. listen er lang og elemen-
terne er vidt forskellige, men Jaime Hayón’s de-
signelementer er præcis ligeså genkendelige som 
hans indretninger. på fornem vis formår han imid-
lertid altid at kombinere sit eget tydelige formsprog 
med den enkelte kundes DNa. ”Jeg lytter meget 
til mine kunder”, forklarer han – ”for i sidste ende 
handler det om, at vi begge skal kunne identificere 
os med produktet og holde af det”.

Der er noget glamourøst over Jaime Hayón’s de-
sign, men der er tale om glamour på en vidunderlig 
uhøjtidelig måde, for Hayón forstår at iblande sine 
designs et humoristisk strejf eksempelvis ved hjælp 
af de klassiske cirkuselementer. Og netop derfor 
bliver de ikke prangende. produkterne er detalje-
rige, finurlige og en smule karikerede. Han leger 
med de traditionelle dimensioner, hans formsprog 
er organisk, han pirrer vores nysgerrighed og yn-
der det skæve – ”fordi det gør designet mere spæn-
dende, mere levende og meget mere interessant”, 
forklarer han. Hayón’s design har en vidunderlig 
tilbagelænet distance til omverdenen og en ting er 
sikker - man tvinges til at forholde sig til det.

Smykkebutikker i Kuwait og Schweiz, skoforret-
ninger i Tokyo, Barcelona og london, porcelæn 
og brugskunst i New York, et museum i Holland 
og restauranter i paris og madrid. Jaime Hayón 
er konstant på farten og hele verden er hans lege-
plads. Hayón indretter ultra personligt med farver 
og fantasi, og ofte finder du ingen kanter i hans 
interiør – kun kurvede og organiske former.

Dimensionerne er elegante, ofte slanke og høje, og 
Jaime Hayón blander med fryd de mest forfinede 
materialer som eksempelvis metalliske mosaikker 
og tunge tekstiler i silkevelour, med det allermest 
rå i form af beton og træ. i mere end en forstand 
elsker han, når der er højt til loftet. 

møblerne er som oftest skræddersyede til de enkel-
te projekter, men fælles for dem alle er den forfø-
rende og drømmende tilstand, han lader os falde 
ind i. Hayón er altid på udkig efter det udefiner-
bare særlige, som kan bygge bro mellem kunst og 
design, og hans fascination af klassiske cirkusele-
menter benytter han sig flittigt af. Hans verden er 
kort sagt - eventyrlig.

han ekstremt nærværende og en fantastisk far – jeg 
ved ikke, hvordan han gør det”. parret fortæller også 
med begejstring, at de netop har købt et nyt hus. på 
en fantastisk vej med smukke gamle huse. huset skal 
igennem en større renovering, men den lille familie 
regner med at kunne flytte ind til sommer.

Da de lidt senere møder Jaime ude i byen, fortæller 
han, at han lige nåede at lave en fiskeret til sin fa-
milie, inden han smuttede ud igen. For har han tid, 
er det ham der står for madlavningen derhjemme. 
han elsker at lave mad og retter med ris er noget af 
det bedste han ved.  ”Ris er som porcelæn – man 
kan forme det så smukt”, forklarer han.

Middagen indtages på en nærliggende restaurant, 
som en af Jaimes venner ejer, og her sørger han for 
alle bestillingerne. Jaime ved nøjagtig, hvad der 
er bedst – måske fordi hans forældre selv havde 
en restaurant i Madrid, da han var barn, og hvor 
han i øvrigt flittigt blandede sig i, hvordan alting 
skulle se ud. vinen har han også godt styr på. han 
ejer nemlig selv en lille vinmark og producerer til 
husbehov.

Da selskabet bryder op ved 1-tiden, er de sidste ord 
fra Jaime, at danskerne skal stå tidligt op næste dag. 
For de SkAL nå at opleve markedet på torvet, hvor 
der sælges alt, hvad hjertet begærer af lokale deli-
katesser. ”hvis man skal konkludere noget på, hvem 
Jaime i virkeligheden er, vil jeg nok sige, at der er 
tale om en mand der sætter pris på det GODE liv og 
som virkelig har forstået at forene sit arbejds- og 
privatliv. En uhyre talentfuld og meget travl mand, 
men det er bestemt ikke gået ud over hans livsglæde”, 
afslutter Marie ihlemann. 

”Meget af kommunikationen med vores øvrige medar-
bejdere, der har base på de små designstudier, jeg 
har etableret i London, barcelona og Treviso i italien, 
foregår på Skype”, forklarer Jaime, der i mellemtiden 
er kommet tilbage fra vuggestuen. videre fortæller 
han, at han her i valencia endelig har fundet den 
ro, der er så altafgørende for, at han kan udføre sit 
arbejde. hustruen supplerer: ”Jaime har rigtig man-
ge rejsedage om året, men når han er hjemme, er 

IndREtnIngER
Camper, Faberge, Ocium Jewellery, 

Lladro, Groninger Museum, 
Le Sergent Recruteur, 
La Terraza del Casino.

dEsIgn
Camper, & Tradition, Rug Company, au, 

Gaia and Gino, Fritz Hansen, Orolog Watches, 
BD Barcelona Design, Baccarat, Metalarte, Lladro, 
SE London, Moooi, Bernhardtdesign og Bisazza.

Jaime Hayón arbejder i et krydsfelt mellem kunst og design og hans 
værktøjskasse er ligeså propfyldt som hans penalhus. Vi har sat os for 

at kigge lidt nærmere på, hvad det egentlig er, han laver.

Jaime har rigtig mange rejsedage 
om året men når han er hjemme, 
er han ekstremt nærværende og 
en fantastisk far – jeg ved ikke, 

hvordan han gør det
Nienke Klunder

Hvis du vil se hvordan Jaime Hayón arbejder med kunst og installationer: hayonstudio.com

Hayón – Facts



”Det er egentlig lidt interessant, at vi udover ægget™ 
ikke har en rigtig lænestol i vores sortiment”, fortæller 
christian Grosen, der har været ansat hos Fritz hansen 
i otte år – de sidste to år som head of Design. han 
fortsætter: ”Men vi har nok været lidt betænkelige ved at 
kaste os ud i det – måske fordi der er så meget at leve op 
til, men også fordi vi i lang tid ikke har kunnet finde den 
rigtige designer til at tegne stolen for os”. Efter successen 
med FAvn™ var Fritz hansen ikke længere i tvivl. Den 
spanske topdesigner Jaime hayón havde så god en for-
ståelse for virksomhedens DnA, at han fik opgaven, og 
for 24 måneder siden blev han briefet med disse ord: 
”vi ønsker os en komfortabel siddeplads til én person”. 
Stolen skulle kunne fungere sammen med FAvn, men 
ikke blot være en 1-personers FAvn. 

vi skruer tiden små to år tilbage. Jaime hayón er taget 
til Danmark for at starte projektet op. Med sig har han 
sin skitseblok, som han efter sigende er forlovet med, og 
sit enorme penalhus. i skitseblokken har han en masse 
håndtegninger af sit bud på den nye lænestol. han skal 

En

lænEstol

blivEr

til

Den har været 24 måneder undervejs

Fritz Hansens nye lænestol, der er døbt Ro™

Vi har fulgt tilblivelsen fra sidelinjen

FOTO Ditte Isager
STYliNg Christine Rudolph
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mødes med christian Grosen og Fritz hansens model-
bygger og prototypeudvikler, Michael helmer Larsen.  

De tre mænd bevæger sig op i de helligste rum i Allerød 
- værkstederne. ingen kan være i tvivl om, hvem af de 
tre, der er den spanske designer. udover at Jaime hayón 
har et udpræget sydlandsk udseende, er det hans sko, 
der løber med opmærksomheden. De er skriggrønne. 
Samme farve som et Granny Smith æble. både skind, 
såler og snørrebånd. Ellers er han afslappet klædt – nær-
mest skødesløst, men nu skal der jo også arbejdes. ”vi 
begynder med en helt simpel skalamodel, som vi laver 
af udspændt gaze over bøjet ståltråd. Det gør vi ud fra 
nogle skitser i Jaimes bog. Da vi kan se nogle momenter 
i det, vi laver, begynder vi at bygge en primitiv model 
i 1:1 størrelse. ud af nogle blokke i flamingo. Og så 
skærer, saver og hugger vi, indtil vi kan se nogle former, 
vi kan lide. vi arbejder på samme måde som skulptører”, 
forklarer Michael helmer Larsen. 

Efter et par dage i værkstedet rejser Jaime hayón tilbage 
til valencia og Michael helmer fortsætter med at finpud-
se på modellen. nu spartler og modellerer han ovenpå 
flamingoen i gips. når han er klar ringer, de efter Jaime 
hayón igen. Denne gang er skoene ikke grønne men 
knaldrøde. Skind, såler og snørrebånd. Det viser sig, at 
hayón er i gang med at teste de sko, han selv har 
designet for skoproducenten camper. 

Tilbage til stolen, hvis korpus nu har fået et helt menneske-
ligt udtryk. De tre mænd taler da også om dens skulder, 
talje og hals. Men der er også andre tydelige referencer. 
Ser man stolen bagfra og fra en særlig vinkel, er formen 
nøjagtig som på en antik græsk vase. Der foretages min-
dre tilrettelser, som på et skrædderværksted. De er ved 
at være der, og udsnit kan nu sendes til cAD-værkstedet, 
hvor formen digitaliseres. ”Det går hurtigere med denne 
stol end det gjorde med udviklingen af FAvn, måske 
fordi vi kender hinanden meget bedre nu”, fortæller chri-
stian Grosen. Men seks – syv prototyper kommer de alli-
gevel op på, før de er tilfredse. ”vi arbejder meget med 
stolens form, fordi den både skal være ekstremt behage-
lig men samtidig også ekstremt smuk. Man sidder måske 
godt i en stor fed stol. Men en fed stol er ikke smuk. Jeg 
ønsker at skabe en slank og elegant stol. Det var nok 
en af vores største udfordringer”, forklarer Jaime hayón.  
Jaime hayón og Michael helmer går i gang med at 

Jaime Hayón ønskede sig benene på Ro™ spidse. 
Som stiletter, for han er jo ikke skodesigner for 
ingenting. Men af frygt for at benene ville sætte 
mærker på folks gulve, valgte man en knap så 
spids form. Benene er lavet i børstet aluminium.



Vi arbejdede intenst med stolens 
form, fordi den både skulle være 

behagelig og yderst elegant
Jaime Hayón
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udforme ben til stolen. benene skal laves af børstet alumi-
nium og Jaime hayón vil have dem spidse. Som høje sti-
letter - han er jo ikke skodesigner for ingenting. Men her 
kommer Grosen og helmer’s erfaring i vejen. De ved, 
at bliver benene for spidse, vil de lave mærker på folks 
gulve og så får de utilfredse kunder. De bliver nødt til at 
få Jaime hayón overtalt til at gøre benene mindre spidse. 

”Og han er faktisk lydhør. han er meget behagelig 
at arbejde sammen med”. Da stolen er på plads, be-
gynder teamet at kigge på stoffer. Det viser sig hurtigt, 
at noget af det vanskeligste i produktionen bliver pol-
sterarbejdet. ”Stoffet skal syes som en slags kjole og 
vi har kun én syning, der nøjagtigt skal følge stolens 
udvendige kanter. når kjolen er syet, bliver den vendt 
på vrangen og så skal den krænges på. Millimeter for 
millimeter skal den limes på skallen. hvor stolens korpus 
er smalt (ved halsen), er der selvfølgelig overskydende 
stof, og hvor stolen derimod er bred (ved skuldrene), 
skal stoffet strækkes og hives. Det stiller store krav til 
møbelpolstreren, og i øjeblikket har vi kun en person, 
der kan gøre det ordentligt, så vi skal i gang med at 
uddanne nogle flere”, forklarer christian Grosen.

udover at stolens form stiller store krav til polsterarbejdet, 
er det heller ikke alle tekstiler, der er velegnet. Stoffet skal 
være en smule elastisk og det må ikke være for mønstret. 
For at gøre stolen mere levende og interessant, vælger 
Jaime hayón at arbejde med to teksturer i samme farve 
på hver stol. Et tekstil til skallen og et andet til de løse ind-
vendige puder. Og i samarbejde vælger de, at den skal 
lanceres i ni farver. Tre traditionelle (sort, lys grå og taupe), 
tre pangfarver (lilla, blå og gul) samt tre mere afdæmpede 
farver (rosa, salvie grøn og sand). i alle farverne er der 
imidlertid en nuance af grå. ”Et helt bevidst valg, fordi sto-
len så er meget lettere at få til at passe ind i et eksisterende 
interiør. Den er ligesom mere afdæmpet. Men den grå 
nuance gør også, at stolen vil ældes meget smukkere”, 
forklarer hayón. Stolen er nu klar til at blive lanceret, men 
mangler blot et navn. valget faldt på Ro™ fordi det var 
vores tanke, at den skulle emme af imødekommenhed og 
i den grad indbyde til fordybelse”, forklarer christian Gro-
sen og fortsætter: ”Så det kunne ikke være anderledes”.  

Og på spørgsmålet om, hvordan Ro så er i familie med 
FAvn svarer Jaime hayón afslutningsvis: ”De er som 
fætter og kusine”.

Ro™ lanceres i ni farver. Tre traditionelle (sort, lys grå og taupe), 
tre pangfarver (lilla, blå og gul) samt tre mere afdæmpede farver (rosa, 
salvie grøn og sand). For at gøre stolen mere levende har Jaime Hayón 

valgt to nuancer af den respektive farve og to forskellige tekstiler til 
henholdsvis skal og indvendige hynder.



Vi har døbt stolen Ro™, fordi det var vores 
tanke, at den skulle emme af imødekommenhed 

og i den grad indbyde til fordybelse
Christian grosen

 Få mere Ro™ på fritzhansen.com/ro



De har krøllede hjerner, og de vender alt på hovedet. 
Når de støder på problemer og forhindringer, ser de det som udfordringer, 

og deres ideer er utraditionelle og berigende. Vi har talt med de 
talentfulde unge arkitekter på Bjarke Ingels tegnestue BIG. Tegnestuen, 

der arbejder under parolen ”Yes Is More”, og som med kunstnerisk 
konsekvens identificerer sig med tidsånd, samtidig med, at de går frontalt 

løs på arkitekturens kontroversielle krydsfelter og fordomme. 

Urbane
oaSer

T E K S T 
Katrine Martensen-Larsen

F O T O 
Ulrik Jantzen, BIG&Glessner, Jakob Boserup 
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For nylig løb tegnestuen med prisen om at tegne det 
nye forbrændingsanlæg på Amager. Et projekt, der 
kommer til at rumme 1.500 meter kunstskiløjper og en 
skorsten, der laver røgringe.  Måske ikke lige det man 
umiddelbart forbinder med et forbrændingsanlæg, 
men et forfriskende modigt valg af bygherren - de kø-
benhavnske kommuner, der tilsammen ejer forbrænd-
ingen. Og bjarke ingels himself? Ja, han er i mellemtid-
en flyttet til new York for bl.a. at bygge en skyskraber 
på Manhattan og et boligkompleks i Florida.

”new York er hurtigt ved at transformere sig til en grøn 
og levende by. Omdannelsen af havnefronten ved 
hudson River og de grønne parker der er anlagt på og 
langs high Lines gamle togskinner, den igangværende 
indsats for at plante en million træer, fodgængerzoner 
på broadway og oprettelsen af kilometervis af cykelstier, 
er alle beviser på, at urbane oaser myldrer frem overalt 
i byen. Med West 57th forsøger vi at fortsætte denne 
transformation helt ind i hjertet af byen, ind i midten af en 
boligblok", fortæller bjarke ingels. 

En hybrid mellem en boligkarré og et højhus
bygningen kommer med garanti til at vride halsen af led 
på new York’erne. Som en hybrid mellem den tradi-
tionelle europæiske boligkarré og et typisk Manhattan 
højhus, har den en unik form, der kombinerer fordele-

ne ved både at være en karrébygning, der med den 
indvendige gård giver beboerne en følelse af intimitet 
og tryghed, og en skyskraber, der med sin luftighed og 
udsigt, giver en særlig form for storhed. ved at holde tre 
af bygningens hjørner lave og kun løfte det nordøstlige 
hjørne op mod sine 142 meters højdepunkt, åbner gård-
en sig mod hudson River og bringer den lave aftensol 
dybt ind i blokken og gården. herinde kan beboerne 
finde ro – en slags åndehul.  

Et liv langs flodbredden
Længere sydpå og efter helt samme princip er biG 
involveret i endnu et enormt projekt. i Florida, i byen 
Fort Lauderdale, skal en nedlagt strækning langs new 
River floden udvikles til et dynamisk og attraktivt bebo-
elsesområde med i alt 1.000 lejeboliger, små 1.000 
kvadratmeter er dedikeret til restauranter og lidt over det 
dobbelte til butikker. 

En generøs offentlig promenade skal mod syd afgrænses 
af to boligtårne, der skal være med til at skabe liv langs 
flodbredden, men samtidig skal byens eksisterende hav-
neaktiviteter bevares. imellem boligtårnene skabes en 
offentlig plads, der forlænger bylivet ud mod vandet. 
"projektet udfylder hullet i havnefronten i Downtown Fort 
Lauderdale og samler de eksisterende fragmenter af pro-
menade i en ny og revitaliseret park langs flodbredden. 
vi tilføjer tæthed og liv til de naturskønne omgivelser. 
De to bygninger er ”revet” op for at danne en hule og 
en kløft – en åbning for kvarteret mod floden. Et design 
skabt gennem subtraktion i stedet for addition”, forklarer 
bjarke ingels.

vi spørger Jakob Lange, hvad bjarke ingels mon helt 
præcis mener med subtraktion i stedet for addition, 
hvorefter han resolut river et stykke af køkkenrullen, fol-
der papiret og river et hul i midten. ”Se, ved at fjerne 
noget opnås noget nyt og interessant. Et hul, hvori vi 
kan skabe noget”. Derefter placerer han sin egen kaf-
fekop midt på bordet og fortsætter: ”… en bygning, 
der står helt alene har ikke noget at spille op i mod. 
placerer man derimod endnu en bygning i umiddelbar 
nærhed (og nu kommer min kaffekop også i brug) op-
står der et ”rum” imellem de to. Et rum som vi kan bruge 
til noget. Det er i dette rum, vi former den urbane oase, 
som forhåbentligt vil gøre livet for dem, der bor der, 
smukkere og bedre”, afslutter han.   

biG - bjarke ingels Group er en gruppe af arkitekter, 
designere og tænkere, der opererer inden for områder-
ne arkitektur, urbanisme, forskning og udvikling. biG 
har opnået et ry for at skabe bygninger, der er ligeså 
programmatisk og teknisk innovative som de er omkost-
ningseffektive og ressourcebevidste. biG modtog den 
yderst ærefulde titel: ”The innovator of the Year in 2011” 
af Wall Street Journal. Tegnestuen beskæftiger i alt 170 
mennesker, hvoraf 110 sidder i københavn og 60 i 
new York. Læs mere på: big.dk

biG
halvdøde byer, infrastrukturelt kaos, klimaændringer og 
global urbanisering er nogle af de udfordringer, som biG 
med store arkitektoniske greb forholder sig til. 

”vores mission er i bund og grund at bidrage til at gøre 
det sjovere at bo og leve i vores byer”, forklarer partner 
Jakob Lange, mens han viser rundt i de nye rå industri-
lokaler i valby, som tegnestuen netop er flyttet ind i. Det 
syder og bobler, og stemningen er hektisk. Overalt tårner 
store kringlede modeller sig op. bygget af legoklodser, 
skum eller pap ligner det ikke det, vi traditionelt forbinder 
med arkitektur - det er snarere en slags organiske former 
fyldt med grønne pletter og blå vandhuller.

i Danmark står biG blandt andet bag boligbebyggelser-
ne bjerget og 8-tallet i Ørestaden samt byrummet Super-
kilen på nørrebro, der netop er kåret som et af verdens 
bedste projekter. i 2010 blev biG for alvor verdenskendt, 
da de havde fået den fremragende idé at flytte den lil-
le havfrue til kina i forbindelse med verdensudstillingen 
EXpO. Det var også biG, der vandt konkurrencen om 
at udarbejdede den danske pavillon. En pavillon som 
tegnestuen så fantasifuldt døbte: Welfairytales.

Bjerget i Ørestaden kom til verden, fordi der i lokalplanen stod, at 2/3 af 
byggegrunden skulle bruges til parkeringshus og 1/3 til boliger. BIG tænkte, at det 

ville være umådelig uinteressant for de kommende boligejere, at kigge direkte ud på 
et parkeringshus, og de kom på idéen, at bruge parkeringshuset som en forhøjning 

til boligerne. ”En slags arkitektonisk alkymi”.

Intentionen med projektet er at udfylde hullet i havnefronten i 
Downtown Fort Lauderdale og samle de eksisterende fragmenter 
af promenade i en ny og revitaliseret park langs flodbredden. 

BIG's mission er i bund og grund 
at bidrage til at gøre det sjovere at 

bo og leve i vores byer.
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AT æLDES 
MED YnDE

Træ oplever i øjeblikket en renæssance inden for indretningsdesign, så det 
er ingen overraskelse at finde intet mindre end ni forskellige typer træ i Fritz 
hansens finérsortiment. noget af det, der gør træ så attraktivt, er den patina, 
det opbygger – den helt specielle glans, som opstår efter flere års anvendelse 
og slid. hos Fritz hansen er patina også et tegn på kvalitet og et bevis på 
kompetencen hos de håndværkere, som skabte det, der er blevet en vinta-
ge-stol eller et vintage-bord.

De klassiske stole Myren™, Syverstolen™, Lily™ og Grand prix™ er alle 
produceret af Fritz hansen. De fremstilles ved hjælp af finérteknikker og er 
perfekte eksempler på det engagement og den dedikation, det kræver at 
producere nogle af markedets ypperste træmøbler. Finértræ er opdelt i 
inderfinér og yderfinér. En Syverstol består f.eks. af ni lag finér. De indvendi-
ge lag er bøg, limet sammen på tværs af årestrukturen for at gøre konstruk-
tionen ekstra stærk. De udvendige lag fås i en række forskellige trætyper og 
kræver således også forskellige behandlinger.

Først udskæres den udvendige finér til lameller. Lamellerne vendes derefter 
og limes sammen til ark med et jævnt mønster. herefter limes et lag indisk 
bomuld på bagsiden for at gøre træet ekstra stærkt. når finéren er bøjet og 
formpresset til den rigtige form, slibes hver stol flere gange, og maling eller 
lak påføres i flere faser. i modsætning til, hvad man kunne forvente hos en 
moderne møbelproducent som Fritz hansen, er fremstillingen af en træstol en 
overraskende manuel proces. Alt i alt gennemgår hver stol intet mindre end 
22 processer, som udføres i hånden. Det betyder, at hver stol gennemgås 
og kontrolleres for fejl i træet flere gange i løbet af produktionsprocessen. 
Men takket være erfaringen og ekspertisen i indkøbsafdelingen, når de fleste 
uregelmæssigheder som udgangspunkt slet ikke frem til fabrikken.

Fritz hansen har stor fokus på at udvælge det bedste træ til koncernens produk-
ter. i årenes løb har leverandørerne oparbejdet omfattende kendskab til den 
kvalitet, som Fritz hansen forventer, og tilbyder kun de bedste 5-10 procent af 
det finértræ, der udbydes på markedet. For Fritz hansen er det ganske enkelt 
logisk at investere i kvalitet. i produktionen minimerer det risikoen for spildtid 
forbundet med at arbejde med træ, der ikke lever op til virksomhedens standar-
der. Og ved at vælge at arbejde med det bedste træ på markedet skaber Fritz 
hansen også de perfekte forudsætninger for et smukt patineret liv. 

TEKST Henrik Engstrøm
FOTO Ole Konstantyner

Se filmen ”The making of Series 7Tm” på fritzhansen.com/series7-film
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lik
e. messing er en legering, der fremkommer ved blanding af metallerne kobber og 

zink, og materialet er igen populært. mest effektfuldt, hvis det bruges som detaljer i 
hjemmet  og ikke er for blankt. Besøg det hæderkronede svenske firma Skultuna, der 
har arbejdet med messing i over 400 år. www.skultuna.com

på ”Ett Hem” i det centrale Stockholm får du en anderledes hotelop-
levelse. gæsterne behandles som venner af familien. Du kan tænde 
for fjernsynet i stuen, snuppe en bog fra reolen, låne hotellets bil eller 
tage hunden på en gåtur. Du kan med andre ord føle dig hjemme i 
det gamle byhus, der er både smukt og personligt indrettet af ilse 
Crawford. www.etthemstockholm.se

En af verdens største samlinger af 
fotokunst findes på Fotografiska 
museet i Stockholm. i den kom-
mende sæson vises to blænden-
de retrospektive udstillinger med 
henholdsvis Henri Cartier-Bres-
son fra 9. marts – 26. maj og 
Helmut Newton fra 31. maj – 29. 
september. www.fotografiska.eu

Foto: Yves Saint Laurent, Rue Aubriot, Paris, 1975 © Helmut Newton Estate

Foto: Katrine Martensen-Larsen

Foto: Stuart McIntyre

Foto: Magnus Mårding

Foto: Lior Zilberstein

Nordmanden Karl Ove Knausgårds 
selvbiografiske værk er intet mindre end 
fænomenalt. alle seks bind og alle 4.000 
sider.  Und dig selv at læse dem ud i en 
køre. ”min kamp” er oversat til et betrag-
teligt antal lande, herunder USa, hvor 
han er udkommet for nylig til fantastiske 
anmeldelser. www.oktober.no.

Det komplementære far-
vevalg på trappeopgangen 
på Bauhausskolen i Dessau 
var med sin blå, gule, grå 
og orange toner overrasken-
de modigt da skolen flyttede 
ind i sine nye lokaler i 1925. 
De studerende blev undervist 
i farvelære af blandt andet 
kunstneren poul Klee. 

Bag bardisken på 1105 laver den tre-
dobbelte danmarksmester i klassiske 
cocktails, bartenderen Hardeep Rehal, 
byens bedste cocktails. ”Er vi inspireret af 
noget, må det være engelske hotelbarer, 
den der blanding af hyggeligt, chikt og 
elegant" siger ejeren morten Drastrup. 
1105 er opkaldt efter postnummeret, 
hvori baren ligger, og endte i øvrigt på 
Conde Nast’s internationale hotliste året 
efter sin åbning.  www.1105.dk

Se hele udvalget af de ikoniske kAiSER idell™ 
bauhaus lamper på fritzhansen.com/kaiseridell

En nY kAiSER
ER FØDT ny KaISer idell™ bordlampe i mat sort 

designet af Christian Dell
produceret af Fritz Hansen
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Felix Waechter, at publikum i fremtiden skal sidde på 
Syverstole™ betrukket med sort stof. ”Med sit moderne 
design danner Syverstolen en kontrast til den historiske 
substans, og stolenes kurvede former integreres yndefuldt 
i den historiske sal”, uddyber han.

Foreningen af det moderne og det historiske
i slutningen af 2012 kunne Theater und Orchester 
heidelberg igen slå sine døre op. Og på åbningsda-
gen besøgte over 14.000 mennesker teateret for med 
egne øjne at tage den omfattende renovering af de 
gamle bygninger, den nye sal og foyer i betragtning. 
Og de var begejstrede. ikke mindst kvitterede byens 
borgere for arkitekternes gennemførte forening af det 
moderne og det historiske. 

Se mere på: theaterheidelberg.de

Da det fine gamle stadsteater i 2006 blev truet med 
lukning, på grund af alvorlige sikkerhedsmæssige pro-
blemer, stod dets fremtid i det uvisse. Men nu, seks år 
senere, og med en enorm indsats fra byens borgere, 
kan der igen danses, optrædes, synges og spilles på 
scenerne i heidelberg i Tyskland.

igennem årene havde det 160 år gamle teater sprængt 
sine rammer. Man manglede konstant plads og med 
både opera, koncerter, dans, børne- og ungdomsteater 
på plakaten, havde man været nødsaget til at tage 
flere nabolokaliteter i brug. Efterhånden besatte teatret 
en hel karré i den gamle bymidte – og det var nogle 
af disse gamle bygninger, der ikke længere kunne sik-
kerhedsgodkendes. Sikkerheden skulle selvfølgelig på 
plads, men efter sigende var det også temmelig uhen-
sigtsmæssigt med de mange forskellige lokaliteter. Så 
teatrets brændende ønske om at få samlet alle husets 
faciliteter under et og samme tag, var fuldt forståeligt. 

Byens kulturelle samlingspunkt
”hele projektet var ikke lykkedes uden det lokale by-
udvalg, der med kampagnen ”Lad os redde vores te-
ater” skaffede næsten en tredjedel af budgettet på i 
alt 60 millioner €. byens borgere ønskede at bevare 
deres kulturelle samlingspunkt og en stor indsats fordelt 
på ikke færre end 3.000 forskellige mæcener, iværk-
sættere og borgere blev sat i værk – fra den unge 
skoledreng der bidrog med 5 €, til musikelskeren Wol-
fgang Marguerre, der alene skød 16,5 millioner € i 
projektet”, fortæller teaterdirektør holger Schultze.

i 2009 kunne teatret gå i gang med det omfattende 
projekt og der blev hamret og banket indenfor mure-
ne på de fredede bygninger, og udenfor dominerede 
enorme kraner bybilledet i en periode på godt tre år. 
udover at få samlet alle sale, værksteder, øveloka-
ler, omklædningsrum, kantine, etc. under ét tag, blev 
teatret også udvidet med en yderligere teatersal og 
en toetagers foyer. En katedral af lys, luft og space 
indrettet udelukkende med elegante sorte Svaner™. 
”Svanerne bringer en behagelig lethed ind i den ellers 
meget stringente arkitektur”, forklarer arkitekten Felix 
Waechter fra tegnestuen Waechter + Waechter.

i forbindelse med det store projekt blev den historiske 
gamle scene også nænsomt renoveret og her valgte 

Den storslåede nye foyer er indrettet med 24 sortpolstrede 
arne Jacobsen Svaner™, der bringer en behagelig lethed ind

i den ellers meget stringente arkitektur.

”Med sit moderne design danner Syverstolene™ en kontrast til den historiske substans. Ikke mindst 
integrerer stolenes kurvede former sig yndefuldt i den historiske sal”, forklarer arkitekt Felix Waechter.

TEKST Katrine Martensen-Larsen
FOTO Waechter + Waechter Architects
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jeg jo, at folk fangede ordspillet 
med ægget og souffléen. 

ved du, hvor det Æg, du 
designede, endte henne? 
Jeg mener bestemt, det var 
Matthew Freud, der købte ægget, 
jeg designede, og det er jeg ham 
taknemmelig for. Men der var en 
masse vidunderlige, gavmilde 
mennesker, der købte stolene, 
blandt andre dejlige Lorraine 
pascale og min kære ven, skue-
spilleren Jason Flemyng.
 
Hvad gik overskuddet 
fra auktionen til?  
De indsamlede penge gik til better 
Food Foundation og mere speci-
fikt til Fifteen restauranten i London, 
som stadig uddanner unge men-
nesker til en karriere inden for ca-
tering. De bliver ofte optaget på et 
tidspunkt, hvor de hverken har mål 
eller ambitioner - og så forvandler 
restauranten dem til disse fantastiske 
kokke, der bliver ved med at gøre 
os så stolte.

Jamie Oliver og Fritz hansen lær-
te hinanden at kende i 2010, da 
Jamie kontaktede os, fordi han 
havde brug for gode stole til sin 
unikke og banebrydende restau-
rant Fifteen i London. hensigten 
med restauranten var at bruge den 
magi, der er i god mad, til at give 
unge mennesker muligheden for 
en bedre fremtid. Dette initiativ er 
også en del af Jamie Olivers fond, 
better Food Foundation. Fonden 
blev grundlagt i 2002 med det for-
mål at uddanne, oplyse og give in-
spiration om fødevarer og hjælpe 
folk med at vælge deres mad med 
større omtanke. i dag, ti år senere, 
har hundredvis af elever gennem-
ført programmet, som uddanner 
unge arbejdsløse til professionelle 
kokke. i forbindelse med 10-års ju-
bilæet i 2012 mente Jamie, at der 
skulle noget festligt til at markere 
mærkedagen og skaffe de midler, 
der ville blive hårdt brug for de næ-
ste 10 år. Det blev starten på big 
chair-projektet.

Hvad drejede Big 
Chair-projektet sig om? 
Jo, ser du, Fritz hansen har leve-
ret deres fantastiske stole til Fifteen 
restauranten i mange år.  Så da 
Angela på vores kontor fik den 
idé at bede vores venner i design- 
og modeverdenen om at designe 
nogle unikke stole og derefter 
sælge dem på auktion til fordel 
for better Food Foundation, gik 

vi straks til Fritz hansen. Det var 
en enkel og genial idé, og jeg 
syntes, det var meget spændende 
selv at finde kreativiteten frem og 
designe en stol eller to. Det, der 
begyndte med 10 stole, var snart 
oppe på 20. vi var så heldige at 
få nogle fantastiske kunstnere som 
Sir Quentin black, Sir paul Smith, 
Sarah burton, christopher bailey, 
Tracey Emin og Jonathan Yeo 
med, for blot at nævne nogle få.   

Du designede en Ægget™-stol 
til auktionen. Hvad mener du om 
Ægget, og hvorfor tror du, den 
er blevet så ikonisk et møbel?  
Jeg synes, at en masse af Fritz 
hansens møbler er ikoniske – 
det er simpelthen måden, de 
laver deres smukke møbler på.  
Men især ægget har gjort sig 
fortjent til en plads i designhisto-
rien det sidste halve århundrede. 
hvis man interesserer sig for 
design, så kender man ægget. 
hver eneste stol er syet i hånden, 
og jeg mødte endda hans, der 
håndsyede mit æg. Der bliver 
brugt så megen kærlighed på 
dem, at man bare ved, de holder 
i en menneskealder.  

Hvordan fik du idéen til dit 
frugtsoufflé-design, og hvordan
blev det egentlig trykt?  
Det siger sig selv, at jeg ville præ-
sentere mad på en eller anden 
måde, så jeg fik den idé at bruge 
en masse tryk med sæsonens 
frugter.  Jeg er ikke verdens stør-
ste kunstner, men jeg havde da 
kunst i skolen og lavede nog-
le ganske gode ting. Det var 
egentlig bare at give sig god 
tid og sørge for at gøre et godt 
stykke arbejde. Og så håbede 

REpubLic nr.14  2013ME AnD MY chAiR  Jamie Oliver

 læs mere på betterfoodfoundation.org

  JAMiE OLivER 
 AnD ThE 
biG chAiR 
pROJEcT

FOTO David Loftus

vi TOG En
SnAk MED   
 JAMiE OLivER 
OM pROJEkTET

The Better 
Food Foundation 

Formålet med Better Food Foundation 
er at uddanne, vejlede og inspirere 
mennesker til at interessere sig for mad 
og vælge deres mad med større omtan-
ke. “Vi lever i en verden, hvor over en 
milliard mennesker nu er overvægtige 
eller fede. Jeg tror, at oplæring i fødevar-
er er vejen til at løse problemet. Hvis 
folk har den viden, der skal til for at 
spise sundt – også for få midler – er de 
sundere, lykkeligere og normalt også 
bedre stillet. Hvis de ikke har den vi-
den, vælger de altid fastfood eller bil-
lig færdigmad, der indeholder alt for 
meget salt, sukker og fedt, og hvis du 
spiser sådan hver dag, kan det kun gå 
galt,” forklarer Jamie Oliver.

Big Chair-projektet indsamlede i alt 
£56.000. Ægget som Jamie Oliver de-
signede, blev solgt for £10.000. Udover 
hans Ægget blev 20 stk. Myren™ enten 
solgt på auktionen eller udloddet som 
gevinster. 

Jamie Oliver har lært os og resten af verden, at der blot skal nogle få ingredienser af høj kvalitet til 
at lave en fremragende ret. Sagt lidt enkelt bruger vi samme opskrift, når vi designer og producerer 
vores møbler. Det siger sig selv: God mad og godt design går hånd i hånd. Og hvem har ikke 
brug for en dejlig, komfortabel stol, når man vil nyde et lækkert måltid. Et måltid, der er skabt 

med kærlighed og passion?



Følg os på twitter og facebook og få de seneste nyheder  twitter.com/fritzhansen  facebook.com/republicoffritzhansen

bliv en del af Fritz hansens eksklusive design univers, My Republic. her kan du få en udvidet garanti i op til 
20 år, hvis du registrerer dit møbel umiddelbart efter køb. Dette er blot én af en række attraktive fordele.

Se mere og tilmeld dig på fritzhansen.com/my-republic

MY REPUBLIC


