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 Ved en middag i et privathjem 
sagde en finne med et godt 
kendskab til Danmark: „Hos jer 
danskere finder I på en masse 

ting, politisk, kommercielt, organisato-
risk, men i Finland koncentrerer vi os om 
få områder og så gennemfører vi beslut-
ningerne dødsensalvorligt.” Hun talte om 
omlægningen af skolevæsenet, men det 
kunne lige så godt have været overgan-
gen til euroen som valuta eller landets 
modernisering via design og arkitektur. 

Åbne hjem med spisning
Samtalens ramme var Restaurant Day, 
der foregår fire gange om året, en lørdag 
eller søndag, og hvor enhver med kok-
kedrømme kan åbne sit hjem for frem-
mede gæster. Nogle forsøger en enkelt 

gang, andre stiller vedvarende op, hos 
nogle foregår det i deres lejlighed, andre 
steger fx pattegris over åben ild i en park 
eller på en af de mange ponton-platforme 
ved vandet, som er stedet hvor finnerne 
vasker deres tæpper. Mulighederne er 
legio. Nogle gør det gratis, andre tager 
sig betalt for råvarerne, og nogle betrag-
ter det som en normal forretning. Enkelte 
supplerer med lokalhistoriske ture.

Initiativtageren, Timo Santala, som 
var med til middagen, fortalte, at han og 
hans venner var blevet trætte af Finlands 
statslige regulering af alt mellem himmel 
og jord, bl.a. besværet med at blive god-
kendt som restaurant. I stedet for under-
skriftsindsamlinger eller at demonstrere 
på gaden fandt de så på at demonstrere 
deres pop-up-restauranter i gaderne og i 

hjemmene. Det skete første gang den 21. 
maj 2011, og konceptet spredte sig ikke 
alene i Finland, men også til alverdens 
storbyer, Berlin, New York, Tokyo for blot 
at nævne nogle få, dog ikke (endnu?) 
København. Året efter deltog ca. 300 
restauranter i 50 forskellige byer i 12 for-
skellige lande. På trods af at et ret udvidet 
designbegreb ligger i tiden, har Restau-
rant Day i sig selv ikke meget med design 
at gøre. Alligevel peger ideen på selvor-
ganiseringer, der kan spille sammen med 
det offentlige rum, uden at man behøver 
vente på hjælp fra statslige, kommunale 
eller private mæcener. En slags: Iværk-
sættere i alle lande, foren jer. I tilknytning 
til disse instant-restauranter kan lokale 
grupper lave pop-up-pavilloner, male 
gaden rød osv. osv.

Helsinki er udnævnt til årets Design Capital, hvorved det biennalt tilkendegives, at design er et 
vigtigt element i en hovedstads satsning. På det seneste har finnerne blandt andet skabt Restaurant 

Day, genskabt Futuro og opført et poetisk kapel til stilheden. 

Design Capital 2012

Af Lars Nevald

Feltkomfur fra 1904 i brug til 
gadekøkken. Foto: Jonna Tam-
misto, 2011.
Øvrige fotos: Lars Nevald

www.restaurantday.org
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Fortidig fremtid

I en lille birke- og fyrretræslund bag ved 
WeeGee Exhibition Centre, et konglome-
rat af moderne kunstmuseum, kunst-
skole, legetøjsmuseum, tidsmuseum og 
mediecenter, er der opstillet en ellip-
soide. Knaldgul står den dér med sine 14 
ellipseformede vinduer og med en lille 
rød trappe slået ned, som det bruges ved 
mindre fly. Et øjeblik forventer man, at 
Sean Connery træder ud af kabinen med 
en Vodka Martini i hånden, mens Shirley 
Bassey synger Diamonds Last Forever. 

Inde i ’installationen’ beretter restau-
ratoren og Futuro-nørden Marko Home 
om baggrunden for Futuro: Den finske 
arkitekt Matti Suuronen fik i 1968 til 
opgave at konstruere en skihytte, der var 
enkel at stille op og pille ned igen. I tidens 

ånd valgte han fiberglas-forstærket poly-
ester som byggemateriale; baseret på olie 
var det jo dengang til rådighed i tilsynela-
dende ubegrænsede mængder. 

Ellipsoiden indeholder en diminutiv 
entré med et toilet som i et fly til den ene 
side og i modsatte side et minikøkken, og 
dertil kommer selve kabinen, der kun er 
afskåret af et halvåbent mindre rum, hvor 
man kan komme af med sine ski, støvler, 
anorak og termobukser. Indbygget i og 
langs med den rundede væg er seks dæk-
stole, i hvis kraftige armlæn der er indsat 
runde armaturer, dækket af en transpa-
rent plasticplade. I midten af rummet er 
et ildsted/en grill med en aftrækskanal 
over, begge dele i jern. 

Futuros diameter er 8 m, højden er 4 
m, og den samlede vægt er på 4000 kg.  
Skihytten kunne samles eller skilles ad 

på få dage. De allerførste modeller kunne 
fås i hvid, gul eller lyseblå. Den viste 
model, som var den første masseprodu-
cerede, var rød indvendig med gule skil-
levægge og gule armlæn til dækstolene.

Opvarmningen sker via et elektrisk 
aggregat under kabinen, hvor luften 
opvarmes og fordeles langs med den ind-
vendige skal-konstruktion.

Med oliekrisen i 1973 blev produktio-
nen endegyldigt opgivet. På dette tids-
punkt var der fremstillet knap 100 eksem-
plarer, hvoraf kun to er offentligt ejede, i 
Holland og Finland. Resten er spredt over 
hele verden, og redaktør Kjeld Vindum 
fortæller, at to befinder sig i Danmark. 

Futuro i Helsinki er åben for besø-
gende indtil den 16. september.

www.futuro-house.net

Lyden af stilhed

Narinkka-pladsen i det centrale Helsinki 
er på størrelse med halv fodboldbane. 
Mod øst afgrænses den af et langt, lavt 
gulpudset hus fra 1800-tallet, og på de to 
øvrige sider af high-tech-bygninger fra 
det sidste ti-år. De mange bybusser og en 
metal- og glas-overdækket metrostation 
fodrer hele dagen pladsen med et virvar 
af krydsende fodgængere. Forskellige kir-
kelige grupperinger havde længe ytret 
behov for et kapel til stilhed og medita-
tion, til sjælesorg og egentlig socialråd-
givning, og hvorfor ikke kontrastere den 
fortravlede Narinkka-plads? 

Den unge tegnestue K2S Architects, 
som består af Kimmo Lintula, Niko Sirola 
og Mikko Summanen, fik opgaven og er 
nu ved at lægge sidste hånd på det 300 
kvm store trækapel, der ligger i det syd-
østligste hjørne af pladsen.   Grundplanen 
er elliptisk, det samme er loftet, men med 
en lidt større flade, således at de klink-
byggede vægge kurver sig med en svagt 
udadgående krumning. Der er ingen vin-
duer, hvilket sammen med den sluttede 
form og den enkle ornamentale virkning 
af bræddebeklædningen giver kapellet 
en indadvendt ynde som et gammelt træ-
skrin i et frilandsmuseum.

En lav smal glaspavillon med konto-
rer og toiletfaciliteter ligger som en tan-
gent på kapellet og giver adgang til salen. 
Mens det udvendige træværk af gran er 
lakeret, er den indvendige elletræs-væg, 
hvor bjælkerne er lagt i et tilfældigt for-
bandt, oliebehandlet og plan. Under det 
glasoverdækkede loft er der fastspændt 
en træplade med samme dimensioner 
som kapellets gulv, således at himlens lys 
siver ind med dagens forskellige styrker. 

Det sparsomme inventar er lige så 
enkelt: Seks gange to rækker kassebænke 
og et alter i form af en træboks med et fad 
og et lille kors i højglanspoleret stål. Når 
omgivelserne spejler sig i det spinkle 
kors, opleves det, som om dette var trans-
parent. En radiojournalist blev tilbage, 
efter at grupperne af besøgende havde 
forladt rummet. Stilheden var slående, 
om end ikke total – helt svagt kunne man 
fornemme stemmer udenfor på pladsen, 
ligesom de lyder, når man langsomt syn-
ker ned i søvnen.

Åbningstiden er ikke helt besluttet, 
men forventes at blive daglig fra kl. 9–21.

www.k2s.fi
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WDC
Hovedstæder, der er udnævnt til World 
Design Capital, er: Torino 2008, Seoul 
2010, Helsinki 2012. og Capetown 2014.

ICSID
The International Council of Societies 
of Industrial Design er en organsation, 
oprettet i 1957, hvis formål er at beskytte 
og fremme den industrielle design-
professions interesser. Medlemmer af 
ICSID er designere, tegnestuer og andre 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner 
og ministerier, repræsenterende 23 lande. 

ICSID opfatter design som en kreativitet, 
hvis formål er at nå frem til multi-facet-
terede kvaliteter i objekter, processer, 
service og systemer gennem hele deres 
livscyklus. Det skal ske ved at skabe 
bedre rammer for:
– Arbejdet frem mod global bæredygtig-
hed og miljøbeskyttelse (global).
– Frihedsgraderne for hele det menne-
skelige fællesskab, for individer og kol-
lektiver.
– Slutbrugerne, producenterne og mar-
kedsdeltagerne.
– Kulturel diversitet trods globaliseringen 
af verden (kulturel etik).
– Formgivning af produkter, service og 
systemer, således at de samsvarer (æste-
tisk) med og udtrykker (semiologisk) 
deres særegne kompleksitet.

Rejsen til og opholdet i Helsinki var betalt 
af Det Finske Udenrigsministerium.

Stiliseret skov

En design-event skal selvfølgelig have 
sin egen pavillon. I Ullanlinnankatu mel-
lem arkitekturmuseet og designmuseet 
var der en tomt, hvortil arrangørerne af 
WDC udskrev en studenterkonkurrence. 
I dette tilfælde var processen nok mere 
interessant end resultatet. Ud af de inter-
esserede udvalgte man 10 arkitekturstu-
derende til at konkurrere mod hinanden i 
et åbent forløb, hvor enhver måtte kigge 
de andre over skulderen og lade sig inspi-
rere. Vinderen, Pyry-Pekka Kantonen, 
skulle derpå detailprojektere pavillonen 
sammen de øvrige deltagere og i samar-
bejde med trævareproducenten UPM.

Selv om inspirationen stammer fra en 
skovlysning, er indtrykket ikke helt så 
luftigt. En tagkonstruktion af plexiglas-
plader hviler på et sindrigt triangulært 
system af lodretstillede birketræsfiners-
plader, understøttet af en halv snes fine-
rede søjler, der spidser lidt til ned mod 
gulvet. Altovervejende er sammenføj-
ningerne foregået ved hjælp af trædyv-
ler. Pavillonens massivitet ligger mest 
i, at dens ene tredjedel er indrammet af 
vægge, der kan lukke en scene af, så den 
kan bruges til mindre konferencer. I det 
øvrige består afskærmingen af gennem-
sigtige gardiner i vævet metaltråd. 

En underfundig idé ligger til grund for 
møblementet. Til bordplader, til nogle rul-
lende skuffedarier og til dele af baren er 
der anvendt europaller, og også stolene 
er lige så enkle og så solidt designet, at 
de ville kunne klare en tysk Oktoberfest. 
Sjovt, men overordentlig tungt og ret 
klaustrofobisk.

Pavillonen bruges som almindeligt 
mødested, til koncerter og til designud-
stillinger fra de forskellige arkitektskoler. 
Når WDC slutter, pilles den fra hinanden 
og genopstilles et sted i provinsen.

WDC som anledning
Ligesom med EUs kulturbyer er WDC en 
god anledning som deadline for urbane 
projekter, fx en kultursauna eller kom-i-
form-redskaber langs joggingstier ved 
vandet. Designbutikken Artek og virk-
somheder som Fiskars, der i dag ejer Iit-
tala Arabia, og Marimekko markerer sig, 
ligesom det altid er værd at besøge Alvar 
Aaltos huse. WDC er også en anledning 
til at gøre elevafgange mere publikums-
rettede og til at producere litteratur om 
særlige finske designbidrag.
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Eva Lamppu: 20+12 Design Stories from 
Helsinki. Fotos: Katja Hagelstam. Lay-
out: Piëtke Visser. 191 sider. WSOY 2012. 
Pris: 35 euro.

Bogens titel dækker over 20 interview 
med arkitekter, designere og kunstnere 
plus 12 interview med vigtige personer 
inden for det øvrige såkaldt kreative felt, 
en kok, en redaktør, en event-skaber og 
lignende. De er blevet spurgt om, hvad de 
sætter pris på i Helsinki, hvilken betyd-
ning byen har for deres arbejde, og hvor 
de synes Helsinki skal bevæge sig hen. 
Spredningen i de medvirkendes arbejder 
og adresser betyder, at bogen kommer 
godt rundt om bydelenes særpræg og ind 
bag facaderne: Jugend-kvarterer, indu-
striområder og interiører i hjem, butikker 
og restauranter. I deres værksted inter-
viewes således designerparret Aamu 
Song (sydkoreaner) og Johan Olin, der 
sammen har dannet Com-pa-ny, Design 
Practice for Product, Space and Graphics 
som en del af designkollektivet Anteeksi. 
Der inkluderes fotos fra en delikat salgs-
pavillon i det centrale Helsinki, som de 
har restaureret, og hvorfra de bl.a. sælger 
deres læderstøvler i stærke blå eller røde 
farver samt mange forskellige produkter 
fra Anteeksi. 

Ud over lokalfornemmelse får man et 
godt indblik i de finske bestræbelser på at 
forene kunsthåndværk med industrielle 
metoder. Indholdet ligger et sted mellem 
Politikens hjemme-hos-arkitekten-repor-
tager og modemagasinernes livsstilsbe-
gejstring.

Bogens layout er appetitligt, og en fryd 
er omslagets gengivelse af tekstilkunst-
neren Outi Martikainens sammenflettede 
hvide clips til brødposer. Datomærknin-
ger på den hvide baggrund får helheden 
til at træde frem som birkebark.  ln

Päivi Jantunen: Kaj & Franck. Designs 
& Impressions. Sprog: Finsk og engelsk. 
168 s. Mange ill. Karisto Publishers 
2011. ISBN 978-951-0-36898-5. 

Som i det øvrige Norden fremmedes også 
i Finland byggeriet af små moderne lej-
ligheder med bad og et lille spisekøkken. 
Forandringen i boligen krævede en anden 
type spise-, kaffe- og téstel, glas, skåle 
m.v. end i en storborgerlig husholdning. 
Kaj Franck (1911–1989) blev den rette 
designer på det rette tidspunkt. Med sin 
forkærlighed for enkle geometriske for-
mer formåede han ikke alene at mate-
rialereducere, men også at effektivisere 
stablingsmulighederne af servicet og at 
kombinere enkeltdelene. Fx designede 
han i 1955 en 1-liters cylindrisk kande til 
sine koniske glas, så den kunne rumme 
12 glas. Klassisk modernisme og japansk 
enkelhed er en del af hans virkemidler, og 
hans sociale engagement ligger i forlæn-
gelse af det svenske ideal om ’vackrare 
vardagsvaror’. 

Kaj Franck arbejdede for alle de store 
porcelæns-, fajance-, keramik- og glas-
producenter, længst hos Notsjö og Arabia 
der har til huse i den lille by Nuutajärvi. 
Her opstod et engageret miljø med eks-
perimenter og krydsbefrugtning – Franck 
var et generøst gemyt, der gav de stude-
rende og medarbejderne stor frihed.

Forfatteren har i 40 år arbejdet i mil-
jøet omkring Nuutajärvi, Arabia, og Iit-
tala, og har derfor et førstehåndskend-
skab til de interviewede, som alle har 
kendt Franck personligt. Det giver bogen 
et levende præg, selv om man mangler 
udblikket mod en større finske design-
historie, hvor en arkitekt som Aino Aalto 
(død 1949) var med til at lægge funda-
mentet. Ligeledes savner man oplysnin-
ger om Kaj Francks tidligste løbebane.  ln


