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Træskålen er japansk, og det er den 
klassiske beholder til at servere ris 
i. Risene bevarer fugtigheden og får 
en fantastisk duft, når de serveres i 
karret af cedertræ, siger Lars Vejen. 

Lars Vejen anede ikke, hvad han kom ud til, da han i 1995 satte sig i flyveren mod Osaka og tre måneders praktikophold i 
Kyoto. Siden har han været der omkring 40 gange og kan endda kalde sig husejer.

 Lars Vejen har selv designet spisebordet. 

Vejen til Kyoto  
gik over en taburet
Design. Skitsen blev det fælles sprog, da Lars Vejen som arkitektstuderende rejste til Kyoto på 
tre måneders praktikophold. Der prøvede han at være den eksotiske udlænding i gadebilledet, 
forelskede sig hovedkulds i adskillige antikke loppefund og tog en bevidsthed om håndværkets 
muligheder og det smukke i enkelheden med sig. Nu er han blevet prisbelønnet for sin udstilling 
”Design Collaborations” med produkter fremstillet på det traditionelle håndværks præmisser.

Lars Vejen skulle tage sig selv i ikke at  
grine højlydt, da han efter et intenst for-
løb med breve, faxer og nogle enkelte, 
dyre telefonopkald mellem Aarhus og 
Kyoto, satte sig i flysædet med kurs mod 
Japan.

Familien havde på Olsen Banden-ma-
nér taget afsked med flag, og Lars Vejen 
anede ikke, hvad han kom ud til. Tilbage i 
1995 var billeder af Japans kulturelle skat-
kammer ikke noget, der var nogle få klik 
på en mobilskærm væk.

Taxachaufføren ville næppe forstå selv 
de mest simple engelske gloser, så med sig 
havde han et ark med adressen, som han 
kunne vise frem.

- Alene det at købe en flybillet til Ja-
pan var dyrt og eksotisk, og det var første 
gang, jeg skulle rejse så langt væk. Og så 
alene. Jeg skulle være der i tre måneder 
og havde en fornemmelse af, at Japan var 

noget med miniaturetræer og templer, si-
ger Lars Vejen.

Siden har han rejst til Japan omkring 
40 gange, og netop nu er han aktuel med 
den prisbelønnede udstilling ”Design 
Collaborations by Lars Vejen" med vær-
ker designet for 12 japanske og 12 dan-
ske virksomheder lavet i anledning af, at 
samhandlen mellem Danmark og Japan i 
2017 havde 150-årsjubilæum.

Skal man koge udspringet af den livsba-
ne ned til én enkelt ting, er badeværelset 
på et toprenoveret tørreloft i en Frede-
riksbjerg-ejendom i Aarhus et godt sted 
at begynde, for der står en taburet af den 
slags, man slår sig på. Lars Vejen udstille-
de den under sin studietid, og da en dansk 
designdirektør i Kyoto faldt for den på en 
udstilling, bestilte han to. Det åbnede for 
en verden, der på den korte bane sikrede 
Lars Vejen tre måneders magisk prakti-

kophold og på den lange bane prægede 
både hans stil og hans indretning. Faktisk 
har Lars Vejen sammen med sin mand for 
nylig byttet deres store to-etagers lejlig-
hed ud med en to-værelses i samme op-
gang og et hus i Kyoto.

- Man kan jo ikke sætte på formel, hvem 
man forelsker sig i, eller hvad man bliver 
fascineret og tiltrukket af, men de tre in-
tense måneder i Japan vækkede noget i 
mig. Jeg tog en bevidsthed med mig hjem 
om, hvad et håndværk kan, hvor fint man 
kan raffinere ting, og hvor enkelt det kan 
gøres. At det helt enkle kan være nok, og 
at der ikke skal meget til, før det føles rig-
tigt, siger Lars Vejen.

Opslugt af detaljer
Helt tilbage i barndommen i Skærbæk var 
han opslugt af legetøj med indbygget kre-
ativitet, og på arkitektskolen havde han 

det med at fortabe sig i forædlingen af de 
enkelte detaljer, selv når der var tale om 
store byggerier. Derfor vidste han hurtigt, 
at det var møbel- og interiørdesign, han 
skulle kaste sig over.

- Tegner man en stol, består den typisk 
af to materialer - træ og metal - hvorimod 
en bygning består af mange hundrede 

komponenter. Der har man mange flere 
virkemidler at spille på. At tegne en kop 
eller en stol er egentlig mere udfordren-
de, fordi der netop er så få komponenter i 
den type design, siger Lars Vejen.

I 18 år var han ansat i det store arkitekt-
firma Schmidt Hammer Lassen, heraf 
over 10 år som designchef, inden han i 

2014 blev selvstændig og begyndte at ar-
bejde fra den nyindrettede taglejlighed. 
Der er han omgivet af sine egne produk-
ter, og selv om størstedelen af hans mar-
ked stadig er i Danmark, Sverige, Finland 
og Tyskland, så fylder den japanske for-
bindelse en del.

Kaffebønnerne bliver kværnet med 

Lars Vejen har altid 
været voldsomt 
fascineret af bakker, 
og han har meget 
svært ved ikke at 
slå til, når han ser 
dem på de japanske 
loppemarkeder. Der er 
to store i Kyoto, som 
han altid sørger for at 
kunne komme forbi, når 
han planlæMed sine 
egne bakker, billedet til 
højre, har han villet vise, 
hvordan detaljer på 
den enkle form gør en 
forskel.

håndkraft på japansk kværn, og med hans 
egne design af dørhåndtag, akustiklofter 
og spisebord blander sig også nogle af de 
produkter, Lars Vejen har brugt det sene-
ste halvandet år på at udvikle til udstillin-
gen, der er blevet vist i Japan og stadig er i 
København.

- I 2016 lavede jeg min første soloud-
stilling som en slags indflytterfest for at 
markere, at jeg var blevet selvstændig. 
Den bestod af de produkter, jeg havde 
lavet de første to år. I den forbindelse op-
dagede jeg, at det i 2017 var 150-året for Fortsættes næste side »

dansk-japansk samhandel. Skulle jeg lave 
en indflytterfest i Japan for at markere, 
at jeg også er og gerne ville være på det 
marked, skulle det jubilæum bruges som 
løftestang, forklarer han.

Luksusproblem
Derfra gik det stærkt.
Lars Vejen tog til Japan med et koncept 
under armen og et godt netværk, han 
havde plejet og udbygget under utallige 
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Lars Vejen, 46,  er vokset op i Skærbæk mellem 
Kolding og Fredericia.
Han er  uddannet arkitekt og designer fra Arki-
tektskolen Aarhus 1996.
Siden var han ansat  i Schmidt Hammer Lassen 
i 18 år, de sidste godt 10 som designchef.

Siden 2014 
 har han været 
selvstændig. 
Se eventu-
elt mere på 
www.larsve-
jen.dk eller 
www.desig-
ncollaborati-
ons.dk.
Han er ak-
tuel  med 
udstillingen 
"Design Col-
laborations 
by Lars Vejen" 
i anledning 

150-års-samhandelsjubilæet mellem Danmark 
og Japan 2017. Udstillingen kan ses hos A. Pe-
tersen Collection & Craft i København frem til 
den 11. februar. Den er blevet præmieret af Sta-
tens Kunstfond.

Blå bog

Gulvene er afhøvlede 
og gardinerne lange og 
lige til at trække for, så 
der bliver en huleagtig 
stemning. 

rejser af både privat og professionel ka-
rakter siden det første besøg for mere end 
20 år siden. På den måde fik han adgang 
til ledelsen på Traditional Craft Museum 
i Kyoto, og den købte straks konceptet 
om at udvikle nye design for traditionelle 
håndværkere i Japan og udstille produk-
terne, selv om museet normalt ikke laver 
eksterne udstillinger.

Igen sad Lars Vejen i flyet og smågri-
nede over det, der var ved at blive til vir-
kelighed. Hele 12 af de 14 virksomheder 
med traditionelt håndværk i form af ke-
ramik, trædrejning og papirlamper, han 
gerne ville samarbejde med, havde sagt ja 
på stedet.

- Jeg får travlt, tænkte han på vej hjem.
Et luksusproblem, han har knoklet sig 

ud af, men som kroppen reagerer på med 
et - selv for januar - enormt søvnbehov.

Det er nu ikke til at mærke på ham, for 
ordene flyder elegant og begejstret over 
spisebordet med de runde træbakker og 
skoven af krus.

Forskellen ligger i detaljen
Netop bakker er en af de ting, Lars Vejen 
stadig kan falde i svime over, og han læg-

Lars Vejen kan 
godt lide, at 

der opstår en 
dialog med 
udspring i 

for eksempel 
krus, der er 

forskellige. At 
man instinktivt 

kommer til 
at tale om, 

hvorfor man 
vælger, som 

man gør, frem-
for at stille 12 

ens krus frem. 

Lars Vejen har designet forskellige håndtag, deriblandt dette 
nordisk inspirerede med birketræs-bark. 

Efter japansk forbillede er der ingen sofa. - Vi sidder på gulvet og kan slænge os, som det passer os, siger Lars Vejen. Der er dog enkelte lænestole til gæster, der 
foretrækker den siddeform. 

Fortsat fra foregående side » ger altid sine rejser til Kyoto, så han kan 
komme på byens to store loppemarkeder, 
selv om der er færre skatte at jagte end for 
år tilbage.

- Tidligere var det et mekka for mig, og 
jeg havde tre-fire gange så meget hånd-
bagage med hjem fra mit praktikophold, 
end man må i dag. Det var helt magisk 
for mig at rende rundt på loppemarkeder 
og se de ting, der for japanerne var helt 
almindelig brugskunst. Jeg blev hoved-
kulds forelsket i at gå på jagt efter fade i 
keramik og bakker i træ, og jeg kan stadig 
gå rundt en hel dag og kigge på ting og 
spise små lækre japanske retter, siger Lars 
Vejen.

I køkkenet har han placeret en enkelt 
antik bakke, men på spisebordet er det 
hans eget design udført af virksomheden 
Gato Mikio nogle timers kørsel fra Kyoto.

- I en erkendelse af, at en bakke er en 
rund og enkel form, har jeg villet vise 
og afsøge, hvordan detaljen gør forskel-
len. Alle tre bakker har samme geometri, 
højde og diameter, men selve kanten, 
den profil, jeg har lavet, er en figur, som 
ændrer sig fra at være en firkant til en tre-
kant til en cirkel. Det er altså en transfor-
mation af en geometrisk figur, der starter 
med at være retvinklet og ender med den 

runde form. Når jeg ser på dem, hænger 
de sammen. Det er en fortælling, jeg har 
lavet, forklarer Lars Vejen.

Han har altid haft en forkærlighed for 
netop bakker. Det åbenlyst enkle produkt 
med den klare funktion at kunne flytte 
en masse på én gang. Han har købt alt for 
mange af dem gennem årene, siger han og 
afslører, at de står i lag flere steder.

- De er indbegrebet af perfekt formgiv-
ning og funktionalitet, der bliver ét enkelt 
produkt direkte fra natur til bord. De er 
alle lavet af én skive træ og drejet ud, hvil-
ket stiller store krav til, at træet har den 
rette kvalitet, styrke og er tørret rigtigt.

En af bakkerne er fyldt op med krus 
drejet i træ i forskellige højder og farver.

- Når du sætter sådan en bakke på bor-
det og fylder krusene op med te eller øl, 
er der nogle, der vil tage det krus, der står 
lige for, for det er de opdraget til. Andre 
vil tage det krus, de bedst kan lide, selv 
om det står inde i midten, og så får man 
en dialog om, hvorfor man valgte, som 
man gjorde. Det kan jeg godt lide, siger 
Lars Vejen, der også har arbejdet med at 
sætte forskellige virksomheders produk-
ter sammen.

Smykket ”Drop” er designet for 
Guldsmed Bodil Binner og tænkt 
som et selvstændigt halssmykke og 
som en alternativ måde at bære sine 
fingerringe på, hvis man for eksempel 
på grund af arbejde ikke kan have 
fingerringe på. Fortsættes næste side »
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Derfor har han brugt samme formsprog 
til krus i træ og tin, så de to håndværks-
virksomheder kan kombinere deres pro-
dukter.

- Traditionelt japansk håndværk har en 
unik position på verdensplan. Japan er 
formentlig det eneste sted i verden, hvor 
man finder håndværksvirksomheder, der 
er mere end 200 år gamle og er gået i arv i 
10 generationer fra far til søn. Og sønner-
ne er ikke kun rykket ind på direktions-
gangene. De er også uddannet håndvær-
kere, så de kan tilføre historikken deres 
eget lag, siger Lars Vejen.

Han har ladet sig inspirere af de gamle 
håndværkstraditioner i sit eget design til 
virksomhederne, men han har også for-
søgt at skubbe dem lidt. En opgave, der er 
blevet en smule nemmere, siden han før-
ste gang kom til Japan og blev blæst bag-
over af det brogede land, der både rum-
mer de smukkeste templer, zen-lækkert 
håndværk og et plasticinferno af bjælder 
og klokker, der bimler og bamler.

- Første gang var jeg virkelig hvid mand 
alene på gaden. Det var meget eksotisk, 
for der kom næsten ingen udlændinge i 
Kyoto, og det var svært at kommunikere. 
De kunne ikke engelsk, og jeg kunne ikke 
japansk, men jeg kunne formulere mig 
i en skitse, og det blev hurtigt vores fæl-
les sprog. I dag er mange af dem, jeg taler 
med, fra min egen generation. De er be-
stemt ikke gode til engelsk, men de er må-
ske lidt mere modige og tør prøve.

- Der er også større fokus på turisme 
som businesscase, og turisterne er heldig-
vis glade for at se det traditionelle Japan, 
og det betyder, at der er kommet større 

fokus på værdien af at bevare gamle huse 
og byområder, siger Lars Vejen.

I stedet for at restaurere et flot gammelt 
træhus har det ofte været kutyme at rive 
det ned for at bygge nyt, og den udvikling 
er Lars Vejen som arkitekt selvfølgelig 
ked af.

Selv har han overtaget et hus, der ind-
vendigt er gennemrenoveret af en god 
veninde, han mødte under sit første be-
søg, og som også selv har været i Dan-
mark. Længe havde han blot huset til 
rådighed på sine mindst tre uger lange 
besøg, men nu er huset hans, og det er 
hurtigere at finde roen, når man låser sig 
ind, og tandbørsten allerede står i kruset 
på badeværelse.

- Nu skal jeg nyde at have fået så mange 
fantastiske mennesker ind i mit netværk. 
De japanske virksomheder forventer ikke 
tårnhøje salgstal, og der har aldrig været 
et krav om, at man skulle sælge så og så 
mange krus om året. Det har været på 
håndværkerens og håndværkets præmis-
ser, og det har været rart. At A. Petersen 
Collection & Craft så tilbød at kuratere 
udstillingen i Danmark, var min store 
chance for at få udstillingen vist her-
hjemme og fuldende projektet. Det er en 
drøm, der er gået i opfyldelse, siger Lars 
Vejen.

Af Trine Grauholm, tgr@jfmedier.dk
Foto: Jens Thaysen, jeth@stiften.dk

Fra tegnestuen helt oppe under loftet er der en forrygende udsigt til gårdmiljøet på Frederiksbjerg. 

Karaflerne 
”Cool Carafe” er 
lavet med base 
i granit, og de 
mundblæste 
karafler er både 
karafler og 
vinkøler i ét. 
Granitbasen 
køles ned og 
holder derefter 
karaflen med 
for eksempel 
vand, vin eller 
den japanske vin 
sake kølig under 
middagen. 

Efter 18 år i arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen blev Lars Vejen i 2014 selvstændig. Undervejs har han 
plejet sit netværk i Japan, og med udstillingen ”Design Collaborations” i anledning af 150-året for dansk-
japansk samhandel har han stablet en prisbelønnet udstilling på benene. 

Det multi-
funktionelle 

smykke ”Hairy” 
er designet 
for Blindes 

Arbejde og er 
halssmykke, 
armbånd og 

klæde- 
børste i ét. 

Tegnestuen på femte 
sal oppe under loftet 
blev tidligere brugt 
som tørreloft. Nu er det 
indrettet som kombineret 
arbejdsplads og showroom 
med fritlagte bjælker og 
masser af Lars Vejens egen 
produkter. 

Første gang var jeg  
virkelig hvid mand alene på  
gaden. Det var meget eksotisk, 
for der kom næsten ingen  
udlændinge i Kyoto, og det var 
svært at kommunikere. De  
kunne ikke engelsk, og jeg  
kunne ikke japansk, men jeg 
kunne formulere mig i en  
skitse, og det blev hurtigt  
vores fælles sprog. 

Fortsat fra foregående side »


