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Design
Mad & vin

Den japanske
forbindelse

Den aahusianske designer Lars Vejen 
bor i en lejlighed på Frederiksbjerg, 

som er indrettet efter japansk forbillede 
– med en blanding af eget 

møbeldesign og genbrugsfund. 
Side 8

Trøfler er kulinariske guldklumper,
som kan løfte selv et spejlæg til nye
smagsmæssige højder. 

Side 13

Guide: De nye affaldsspande i 
moderne design til køkken og bad 
matcher enhver indretning. 

Side 6

Tømmermænd på årets første dag?
Vinanmelder kommer til undsætning
med en blindsmagning.

Side 14
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Redaktøren udvælger
hver uge et antal
aktuelle historier og
nyheder fra bolig- 
og designbranchen
bolig@jp.dk

ASTRID ELLEMO

REDAKTØRENS LISTE

UGENS
CITAT

Ved at
benytte
VR (virtu-

al reality, red.)
har vi mulig-
hed for at 
give et endnu
mere nuance-
ret indtryk af
det endnu 
ikke opførte
byggeri frem-
for blot at
bruge visuali-
seringer.

www.luplau-poulsen.dk

I 2017 kan Danmark og
Japan fejre de to landes
150 års jubilæum for
samhandel, og i den for-
bindelse laver den aar-
husianske designer Lars
Vejen udstillingen,
“Design Collaborations/
Japan-Denmark 150
years”, som skal vises i
begge lande. På udstillin-
gen realiserer han en
række nye produkter,
baseret på gammelt
håndværk og originale
teknikker fra Japan. Der

er f.eks. tale om en serie lamper med rod i den klassiske,
japanske lampe i træ og papir, men hvor både lyskilde og
konstruktion og formsprog er nyt for den type lamper. 

»Et andet produkt er en modulopbygget vase med inspi-
ration fra klassisk, japansk blomsterarrangement ’ikebana’ i
samarbejde med en virksomhed, som i dag laver klassiske
tagsten til klassiske, japanske templer og paladser,« siger
Lars Vejen, der netop er vendt tilbage fra en 14-dages ar-
bejdsrejse med møder og workshops samt vurdering af pro-
totyper og materialer i Kyoto, hvor han har besøgt sin første
japanske kunde, Kohseki. 

Han rejste for første gang til Japan i 1995, hvor han var
under sine studier på arkitektskolen i Aarhus var i praktik
hos netop Kohseki. Se boligreportagen fra hans lejlighed og
designstudie på Frederiksbjerg i Aarhus på side 8.
www.larsvejen.dk

1. Dansk-japansk jubilæum
Hyldest af samarbejde

Foto: PR

Realdania By og Byg, et selskab med 'mission om at tilføre
livskvalitet i det byggede miljø ud i livet' og 'bevarelse af
unikke, historiske ejendomme', har netop udgivet en deres
årbog fra 2016, som præsenterer projekterne fra årets fire kvar-
taler. I første kvartal kunne interesserede via Realdania By &
byg Klubben bl.a. besøge det nyrestaurerede landsted af arki-
tekt Kay Fisker i Snekkersten i Nordsjælland. I andet kvartal
blev de to nye rekreative områder i København, den nye
Kvæsthusmole og Skt. Annæ Plads, indviet, men også Naturby-
delen Ringkøbing K og Kanalbyen ved Lillebælt, en klimasi-
kring af Fredericia, så dagens lys. I tredje kvartal tog man før-
ste spadestik til Sunde Boliger i Holstebro, ligesom man kunne
besøge det nyrenoverede private hus af PH i Gentofte, som
også har været portrætteret i Jyllands-Posten Bolig søndag den
4. september 2016. I fjerde kvartal blev den sønderjyske, fre-
dede marskgård fra 1823 i Højer købt af selskabet og står nu
foran en restaurering. Og sidst men ikke mindst skabte det
åbne hus i Det Grå Fyr i Skagen og den tilhørende fyrmester-
bolig stor interesse, da de blev åbnet for offentligheden. 

Årbogen “2016 Årets gang i ord og billeder” kan downloades
fra hjemmesiden i en gratis pdf-version, men kan også tilsen-
des som bog for 199 kr., hvis man melder sig ind i foreningen. 
www.realdania.dk

2. Årets projekter 
Ny årbog samler op

Foto: PR

Hvad har tyske luksusbiler fra Mercedes-Benz og elegant, ita-
liensk lampedesign fra Artemides med hinanden at gøre? De
to designeksperter mødes i samarbejdet “A Bright Future”
med skabelsen af en ny pendel med navnet “Ameluna”, som er
kendetegnet af et futuristisk design – en dynamisk, asymme-
trisk form, som ændrer udtryk alt efter fra hvilken vinkel, man
ser pendelen. Den er fremstillet af akryl og aluminium og er
ophængt af tynde stålwires, så den ser ud til at svæve i rum-
met. Desinget er inspireret af solen og månen. Langs kanten
sidder 228 LED-lys, som sender lyset ned ad, men stadig
reflekteres i skærmen af transparent akryl. Der findes to
modeller, hvor den ene som en ekstra finesse har en LED RGB
spot øverst – monteret på stålwire – som kaster lys ned på
skærmen. Lysets styrke kan i øvrigt styres via en app. Mål: H
15 cm, omkreds 80 cm i bunden og 25 cm i toppen. Pris: 14.397
kr. uden spot, 18.324 kr. med spot. 
www.artemide.com

3. Bil- og lampedesign
Pendel med LED og spot

Foto: PR

Hvad angår opførsel af bygninger og den hastigt voksende
virtual reality-teknologi har arkitektfirmaer længe benyttet
sig af muligheden for at kunne visualisere deres tegninger
over for bygherre i bl.a. 3D-visualiseringer. Også ejendoms-
mæglere benytter sig af VR-teknologien til at underbygge
oplevelsen af en bolig, så potentielle købere ikke behøver
aflægge stedet et besøg, hvis man er i tvivl om visse detaljer.
Teknologien ses også i stadig stigende grad inden for f.eks.
undervisning, genoptræning, ældrepleje, rejseindustri og
motion. Og nu har byggefirmaet Huscompagniet taget et
skridt ind i den fagre nye verden ved at tilbyde kunder at gå
en tur i deres nye hus hjælp af VR-briller. 

»Byggebranchen inden for privatboliger omfavner fremti-
den ved at indrage VR-teknonologi. Hos Huscompagniet har
vi netop gjort udstillingshusene levende gennem et sæt VR-
briller. Og snart følger plantegningen, så man som forbruger
kan træde ind i sit hus, før det er bygget,« siger koncernchef
Steffen Baungaard om den nye dimension ved husbyggeri. 
www.huscompagniet.dk

4. Som at være der selv
Fremtiden flytter ind

Foto: PR
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Inspireret af japansk
enkelthed og nordisk lys 

Arkitekt Lars Vejen har en lejlighed
fordelt to etager på Frederiksbjerg i
Aarhus. Han har på de to etager skabt
sig et hjem og en arbejdsplads præget
af eget design og loppemarkedsfund. 

SIMON JEPPESEN | bolig@jp.dk

Designer Lars Vejen har
indrettet sin hjem efter
japanske forbillede, hvor
man indtager dagens
måltider siddende på
gulvet. Foto: Simon Jeppesen
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E
t godt sted at begynde rundturen i Lars
Vejens kombinerede bolig og arbejds-
plads er i soveværelset på femtesalen.
Det er helt enkelt: en dobbeltseng, et
lille bord med et vækkeur, en skammel.
Vægfladerne er hvide – med undta-
gelse af væggen ved sengens hoved-

gærde, der er en lys beige. Den modsatte ende-
væg består af hvide skydedøre til et stort skab,
bag dem er tøjet ude af syne. De tre vinduer har
rullegardiner, der matcher væggen. Ingen bøger,
intet tv, intet på væggene. Det er et rum, hvor
man falder til ro: 

»Vi går ikke i seng for at læse,« fortæller Lars
Vejen.

En enkelt ting i soveværelset synes overflødig:
skamlen. Stål med lædersæde. Enkel, solid – når
man løfter på den, får man fornemmelsen af, at
den bliver stående, hvis huset falder sammen.
Den er tung og har dog en lethed i sit udtryk. 

Skamlen har en særlig plads i Lars Vejens liv.
Han designede den i 1995, en opgave på arkitekt-
skolen. Skamlen er en udforskning af enkelthed
og symmetri. Den blev udstillet i Bella Center og
skaffede ham en tre måneders praktikplads i
Japan. Den praktikplads, hvor han grundlagde en
stil som designer, der i dag præger både hans
hjem og hans arbejde:

»Den linje og den streg, der er mig.«

Østasiatiske loppefund
En bred, hvid trappe fører ned til stuen. Det før-
ste, man kommer forbi på vej ned ad trappen, er
en lang, tværgående åbning i væggen mellem spi-
sestue og køkken. Åbningen binder de to rum
sammen og giver et nærvær på tværs af køkken
og spisestue, fortæller Lars Vejen.

»Det er noget af det bedste, jeg har gjort i
ombygningen af lejligheden.«

Og så kan man lange ting frem og tilbage mel-
lem stue og køkken – det er da praktisk.

På bordet i spisestuen står to fade, et i træ og
et i keramik, på køkkenbordet står fire. Træ og
keramik – genstanden vokser ud af de hænder,

der former råmaterialet – fascinerer Lars Vejen,
og han bringer ofte krukker og fade, fundet på
loppemarkeder, med hjem fra sine rejser. Især
japanske fade drejet af ét stykke træ. Lars Vejen
peger på det største – et fad af kirsebærtræ. Han
så det på et loppemarked i Kyoto og måtte have
det, var parat til at betale, hvad det måtte koste,
og fik det for 300 kr. fortæller han glad.

Lejligheden er meget åben og lys. De gennem-
gående hvide vægge og det lyse træ i gulve og
møbler, brudt af nogle få farverige malerier på
væggene, giver plads til ro og omtanke.

Mange af tingene i lejligheden er smukke
brugsting med historie – som f.eks. to solide
krukker i keramik fundet på et kinesisk loppe-
marked, købt for deres smukke form. Kineserne
har en sport, hvor hanfårekyllinger kæmpe ved
turneringer. Krukkerne er til opbevaring af
kampfårekyllinger, inden de bliver sendt i kamp
til døden. At en europæer ville købe dem, kom
bag på sælgeren på det kinesiske loppemarked.

En stor del af møblerne og brugstingene i lej-
ligheden er af Lars Vejens eget design. Hans stil
er stærkt præget af hans forhold til Japan, og hver
en detalje i lejligheden understreger den tætte
sammenhæng, der er mellem Lars Vejens liv og
arbejde.

Lars Vejen bor i lejligheden med sin mand,
som er halvt japaner, halvt indoneser. Lars ind-
rømmer gerne, at hans mands rolle i indretnin-
gen fortrinsvis er som den kvalificerede kritiker.

Smukt og praktisk
Spise- og opholdsstuen hænger sammen. I
midten af opholdsstuen er et tæppe i uldfilt sat
sammen af kvadrater i A4, A3, A2 og A1. På tæp-
pet står et lavt bord med skuffer under.

»Som man kan skubbe ting ned i, når fotogra-
fen kommer.«

Gulvet er til at sidde på, til at tage i besiddelse,
bevæge sig på. Den ene af stolene i rummet er
lavet af den japanske designer Takako Murakami,
en stol med en meditativ karakter – så lav at den
nærmer sig gulvet. I stuen er her også en enkelt

stol i dansk normalhøjde som man kan sidde på.
»Nogle gange har man besøg af en på 70 år,

som hedder mor.«
Mor skal jo også have et sted at stille sin kop,

hun kan ikke nå det lave bord. Så ved siden af
stolen står en arret kasse med japanske skrift-
tegn. Den indeholdt det sushiserveringssæt, der
står på kommoden overfor, men var i sig selv så
flot, at den fik sin egen plads i stuen.

Går på japanske loppemarkeder
Et andet meget praktisk bord står i spisestuen.
Mellem to svanestole ligger en bunke af de bøger,
som lige nu optager Lars Vejen.

»Jeg havde behov for et bord, og jeg ville gerne
have nogle bøger ned.«

Bøgerne trækkes frem, lægges tilbage. Når de
nærmer sig bunden af stakken, er det tid til at de
kommer lidt væk igen.

Lars Vejen er fascineret af tingenes brugsværdi
og brugsværdiens samspil med materialet. På
væggen i opholdsstuen ved siden af et maleri af
Malene Landgreen hænger et firkantet felt af
bambusflet, en vareprøve fra en håndværker som
han besøgte i Indonesien.

På bordet i køkkenet står et japansk serve-
ringskar med låg til ris, købt af en ældre hånd-
værker i Osaka, der ikke laver andet. Det er
meget smukt, men hvis det ikke er i regelmæssig
brug, tørrer det ud og sprækker. 

Og så er der de mange krukker, bakker og
skåle, og der hører en anekdote til dem alle. For
Lars Vejen er det at gå på loppemarked og besøge
lokale producenter en stor del af at rejse. Især
fremhæver han Tenjin Market i Kyoto, som hol-
des den 25. i hver måned. 

»Det marked er hele turen værd!«

Arbejdsliv og privatliv flyder sammen
På femtesalen ligger også Lars Vejens arbejds-
rum, designstudiet. Igen: helt enkelt. To arbejds-
pladser under to skråvinduer der giver dagslys på

Nogle gange
har man 
besøg af en

på 70 år, som
hedder mor. 
Lars Vejen,
designer

Et bord lavet af – og til – de
bøger der giver Lars Vejen 
inspiration lige nu.
Foto: Simon Jeppesen

En vareprøve af bambusflet fra en indonesisk producent af fletmøbler hænger
som udsmykning i opholdsstuen. Foto: Simon Jeppesen

Skamlen, der blev be-
gyndelsen til Lars Vejens
japanske eventyr. Den 
laves kun på bestilling. 
Foto: Simon Jeppesen

Fortsættes E
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bordene, hvor Lars Vejen og hans praktikant
arbejder. Derudover et rundt mødebord med
stole, et lille køkken. Kun et minimum af ting
relateret til igangværende projekter.

På hans bord ligger en bunke firkantede grå
klodser, et reolmodulsystem til en finsk kunde.

På hylden står de Moleskine-notesbøger, som
Lars bruger til at skitsere i – han tegner fortrins-
vis i hånden, ikke i 3D-programmer på compu-
ter.

I lejligheden flyder arbejdet sammen med pri-
vatlivet. For Lars Vejen er det ikke et problem, at
hans hjem og arbejde flyder sammen. Det er et
ideal:

»Jeg lever af det, som jeg elsker at lave, projek-
terne kører hele tiden rundt i hovedet på mig. Jeg
lever det perfekte liv, jeg har ikke lyst til at ændre
noget. Både mit hjem og mit arbejde afspejler de
ting, jeg giver værdi, mine historier.«

Der er tre ord, som Lars Vejen igen og igen

vender tilbage til i sin fortælling: Renhed. Enkel-
hed. Balance. Opholdet i Japan i 1995 blev indgan-
gen til, hvordan han kunne få de værdier ind i
både sit liv og sit virke. Han kalder i dag Japan
for sit andet hjemland og er der ofte både profes-
sionelt og privat. 

Lad os til sidst vende tilbage til skamlen i sove-
værelset, sætte os på den. Stål og læder, enkelt,
rent, solidt. Den vælter ikke. Skamlen, som blev
indgangen til Lars Vejens livs- og levevej. N

I opholdsstuen er tæp-
pet, det lave bord, stolen
til venstre, glas på bor-
det alt sammen Lars Ve-
jens eget design. Rislam-
pen af Isamu Noguchi
forhandles af Paustian.
Stolen til højre er af den
japanske designer og
Lars Vejens gode ven,
Takako Murakami. Bak-
ker og krukker fortrinsvis
fra loppemarkeder. 
Foto: Simon Jeppesen

Et japansk serveringskar til ris lavet af træstave som
en tønde. Hvis træet tørrer ud, sprækker karret. Lige
bruges det til opbevaring af brød. 
Foto: Simon Jeppesen

Køkkenet er holdt helt i hvidt for at give visuel plads til de ting, der altid er i et køkken, som både farver og fylder. Foto: Simon Jeppesen Et røgelseskar købt på loppemarked i Japan. 
Foto: Simon Jeppesen

E

Fortsættes E
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De runde bakker af for-
skellige træsorter er købt
på loppemarkeder i Ja-
pan og er i brug dagligt.
Foto: Simon Jeppesen

På badeværelset er der
valgt travertin og hvid

porcelæn som 
materialer. 

Foto: Simon Jeppesen

Fra badeværelset er der direkte udgang og udsigt til
tagterassen. Foto: Simon Jeppesen

På den lange skænk i op-
holdstuen står en sam-
ling af loppemarkeds-
fund og kunst, som Lars
Vejen har samlet på rej-
ser i Japan. 
Foto: Simon Jeppesen

Fra fra arbejdspladsen i
studiet har Lars Vejen
udstigt til mødebord og
glas, som han selv har
designet.
Foto: Simon Jeppesen



I soveværelset skaber træ og farven på endevæggen ro og enkelhed. Sengetøjet er fra Georg Jensen Damask. Sengegærde af fyrretræ er af eget design og produktion. Foto: Simon Jeppesen

E
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UDSALG
i ren natur

Bolighuset Lindegaard Poulsen, Odense - tlf. 66142500
Bolighuset, Ry - tlf. 86891066
Brdr. Sørensen Møbler, Aalborg - tlf. 98164144
Garant København Ø - tlf. 39294000 
Garant Hørsholm - tlf. 72144000
Jørgen C. Nielsen Møbler, Roskilde - tlf. 46756366
Rosborg Møbler, Hadsten - tlf. 86989322

Tæpper med kantebånd
Priseksempler:
165x235 cm     Norm.     6511,-      UDSALG     2995,-
200x300 cm  Norm. 10075,-   UDSALG     3995,-
235x300 cm    Norm. 14107,-        UDSALG     4995,-
Det viste tæppe str. 235x300 cm    UDSALG 6495,-

fra

fra

fra

Den Jyske Opera “Intet”
Operaen er baseret på Janne Tellers prisbelønnede ungdomsroman.
“Intet” er historien om en ung drengs mislykkede forsøg på at finde
meningen med selve eksistensen og om de katastrofale anstrengelser,
hans kammerater gør for at overbevise ham om, at han ikke bør give
afkald på livet.

Medvirkende
Solister, Aarhus Symfoniorkester og 75 unge talenter.
Synges på dansk med danske overtekster, og egner sig for familier med 
unge fra 12 år.

Dato og sted
Lørdag den 4. (danmarkspremiere) og onsdag den 8. februar kl. 19.30
Søndag den 5. februar kl. 15.00
Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé, 8000 Aarhus C

Pris 
JP abonnenter får 25% på normalprisen på alle billetkategorier.
Billet til unge og studerende kun kr. 150,-. 

Læs mere og køb din billet på mit.jp.dk

Læs mere på
mit.jp.dk


