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en seværdige udstilling på 
Dansk Designmuseum om 
Hans J. Wegner følger nøje 
Christian Holmsted Olesens 

bogudgivelse, der fungerer som en slags 
katalog, men kan læses selvstændigt. 

Udstillingstitlen til Wegner „Bare een 
god stol” antyder fint den platoniske 
opfattelse af, at alt forefindes idealt i en 
enkelt guddommelig prototype. Ameri-
kanernes omdøbning af PP503 til „The 
Chair” er en fiks markedsføring, der spil-
ler på det samme. Men som Christian 
Holmsted Olesen understreger, er Wegner 
anderledes end de andre neoplatoniske 
modernister, der stræber efter at tegne 
den perfekte stol. I Wegners kunstneri-
ske proces udspringer der hele tiden nye 
projekter af det, han er i gang med. Lige-
som når det ene ord fører til det andet i en 
inspirerende samtale.

Læreår og uddannelse
Hans Jørgensen Wegner kom til verden i 
1914 i en skomagerfamilie i Tønder. Her 
havde han i sin tidlige opvækst værk-
stedets redskaber til rådighed, og som 
14-årig fik han læreplads hos en af byens 
snedkermestre, H.F. Stahlberg.  

I 1935 kommer Wegner til København 
og blev af Københavns Snedkerlaugs 

D Møbeludstilling bestyrket i, at yderligere 
uddannelse var nødvendigt. 10 år tidli-
gere var Møbelskolen på Kunstakademi-
ets Akitektskole oprettet med Kaare Klint 
som leder, og i 1930 kom Kunsthåndvær-
kerskolens Snedkerdagskole til. Efter 
et forberedelseskurus på Teknologisk 
Institut blev Wegner i 1936 optaget på 
den sidstnævnte, der lå i Kunstindustri-
museets bygninger. Her 
blev han nær ven med den 
jævnaldrende studiekam-
merat Børge Mogensen. 

Livslange gennembrud
Uden at have afsluttet sin 
skoletid ansættes Wegner 
i 1938 på Arne Jacobsen 
og Erik Møllers tegnestue. 
De havde netop vundet 
konkurrencen om Aarhus 
Rådhus, og Wegner skulle 
tegne møblerne .  Men 
inden apteringen af råd-
huset kom i gang, kunne 
Wegner nå at tegne møb-
lerne til Nyborg Folkebibliotek, som Erik 
Møller sammen med Flemming Lassen 
havde vundet konkurrencen om.

Wegner kunne nu slå sig ned som 
selvstændig møbelarkitekt. Han indgår 

kontrakt med firmaet Planmøbler om at 
tegne modulopbyggede kontormøbler til 
dem, og fra 1941 tegner han tillige møbler 
for snedkermester Johannes Hansen i et 
samarbejde, der kom til at vare i et kvart 
århundrede. 

I disse år gik det over stok og sten: Fra 
1943 tegnede han stole til møbelfabrik-
ken Fritz Hansen, og fra 1944 blev der 

sat Wegner-møbler i pro-
duktion af FDB, hvis leder 
på dette tidspunkt var 
Børge Mogensen. I 1948 
deltog Wegner i MoMAs 
konkurrence om prisbil-
lige møbler, og året efter 
begyndte amerikanske 
journalister at skrive om 
Snedkerlaugs udstillingen. 
Det internationale gen-
nembrud er sikret. Ved sin 
død i 2007 efterlod Hans 
J. Wegner sig mere end 
3500 arbejdstegninger 
og skitser. Han har tegnet 
omkring 1000 forskellige 

møbler, hvoraf halvdelen har været eller 
er i produktion. De mest betydningsfulde 
designmuseer i verden har anskaffet sig 
møbler af Wegner.

Et vægtigt katalog
Christian Holmsted Olesen beskriver (til 
tider lidt tørt) Wegners liv og produktion 
i en hybrid mellem en monografi og et 
katalog. 

Den er opdelt i to hovedafsnit: „Fra 
dansk traditionalist til international 
modernist” og „Møbeltyper og ledemo-
tiver”, hvor det første fletter liv og værk 
sammen, mens det andet er en analytisk, 
typologisk gennemgang af pindestole, 
kinastole, runde stole med mange flere, 
opbevaringsmøbler og borde. 

Wegner følges i sin aldrig hvilende 
virketrang, evigt på vej mod nye udtryk 
og enkle, klare konstruktioner, repræsen-
terende den gruppe af modernister, der 
begejstret kunne forsage den mest puri-
tanske minimalisme og gå ud ad en tan-
gent. De altid funktionelle møbler besid-
der også en behersket billedrigdom, der 
får samtiden til at navngive dem (oftest) 
med dyrenavne: Bøfler, tyre, okser, kohorn, 
bamser, delfiner, fordi det var genstande, 
man meget hurtigt blev dus med.

Når Wegner går til yderligheder, er det 
tydeligvis ikke for at blære sig, men som 
en generøs gestus der skal vise, at „form, 
oplevelse, dekoration og funktion kunne 
gå op i en højere enhed” (s. 45). Omvendt 
behersker han også det allerenkleste med 

Håndværkets dimensioner
Vi er i år blevet beriget med en bog og en udstilling om en af kongerne i dansk 
møbelkunst, Hans J. Wegner, der blev født for 100 år siden. Hertil kommer to 
udstillinger om de to andre store i kongerækken af danske møbelarkitekter, 
Kaare Klint og Børge Mogensen. Med al tydelighed viser de, hvor langt der er 
mellem vor tids livsstilssnak og datidens sociale boligprogrammer.

Af Lars Nevald

„Legetøj til en arkitektsøn” (1944), en 
stol der kan samles uden brug af værktøj 
– det var en dåbsgave til Børge Mogen-
sens søn Peter. Den kom til at indgå i 
FDBs møbelsortiment og var i sin knock-
down-konstruktion en slags forløber for 
nutidens pop-up-møbler.

Bogens utallige illustrationer er tilret-
telagt, så det er en fryd, med meget luft 
på siderne. Wegner var en gudsbenådet 
tegner, og det er en fornøjelse at fordybe 
sig i skitserne. Opmålingen af „Herrelin-
ned” (1937) med 6 stk. bløde skjorter, 6 
stk. pyjamaser, sportsstrømper og -sok-
ker, handsker, blød flip, diverse herrehatte 
m.m. er i sig selv et stykke kulturhistorie.

Brugsudstilling
Udstillingen dækker de tidlige år i tekster 
og nogle få fotografier. De første møbler er 
Wegners bidrag til Snedkerlaugsudstillin-
gen 1938, en traditionel borgerlig spise-
stue, hvor man dog studser over en læne-
stol med stærkt svungne armlæn og en 
overordentlig gennemskuelig konstruk-
tion, den første ’Wegner-stol’, som Chri-
stian Holmsted Olesen, der også er kura-
tor på udstillingen, kalder den. I samme 
rum vises forskellige stole og et skrive-
bord til Nyborg Folkebibliotek (1939) og 
Aarhus Rådhus (1939–42). Opstillingen 

„Derfor går 
jeg også på 
værkstedet, når 
jeg er i tvivl […] 
når man står med 
materialerne i 
hånden, så giver 
det sig selv”
HANS J. WEGNER

Christian Holmsted Olesen: 
Wegner – bare een god stol. 
Layout: Rasmus Koch Studio. 
256 s., indb., rigt ill. Strandberg 
Publishing 2014. Pris: 400 kr. 
Fås også i en tysk og en engelsk 
udgave på Hatje Cantz Verlag.

Wegner – bare een god stol. 
Udstilling på Danmarks 
Designmuseum. 
Indtil 2. november. 
www.designmuseum.dk
Kunstmuseet i Tønder viser 
indtil 2. nov. „Wegner 100 
år”, som redaktionen ikke 
har nået at besøge.

Foto: Pernille Klemp.
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45. Værsgo! Dansk designs DNA-strenge 
er altså skabt af et uendeligt væv af tråde, 
op gennem tiden og på tværs af den.

Kuratering med mening
„Øvelse gør mester” er ikke en udstil-
ling, der ligefrem overforklarer sig selv, 
så man gør klogt i at spørge de vidende 
kustoder på livet løs. „Som et led i en ny 
kunstnerisk og tværæstetisk udstillings-
strategi har museet inviteret en række 
forfattere og samtidskunstnere til at 
indgå i den kuratoriske 
proces”, skriver museet 
i deres pressemeddelse, 
og i dette tilfælde er det 
lykkedes at  skabe en 
stimulerende stemning 
omkring værkerne. Fx har 
komponist og DJ Mike 
Sheridan bidraget med et 
svagt klingende lydtæppe 
af optagelser fra Grundt-
vigskirken hhv. salene i 
Dansk Designmuseum 
by night. På en væg vises 
levende billeder af filmfotografen Steen 
Møller Rasmussen, hvor koreografen Tim 
Rushton måler sin egen krop med en dan-
sende tommestok. Også duoen benandse-
bastian, billedkunstneren Christian Vind 
og filosoffen Arno Victor Nielsen har del-
taget i udstillingens tilrettelæggelse, hvis 
hovedkuratorer er antropolog Annesofie 

Becker og udstillingsarkitekt Martin Chri-
stiansen.

Usynlige små eroter
De ledsagende forklaringer er ikke signe-
ret; dog mærker man antropologen (eller 
måske forfatteren og møbelarkitekten 
Gorm Harkær) bag den finurlige indram-
ning af Kaare Klints bidrag til laugsudstil-
lingen i 1938 En Dames Soveværelse med 
Kuglesengen og toiletbordet. Der forkla-
res: „På standen stod dyre cremer og der 

lå fransk undertøj, buste- 
og hofteholdere dekoreret 
med Walt Disneys dværge 
fra Snehvide”, og dernæst 
citeres Kaare Klint: „Dvær-
genes navne er paatrykte 
og faar en ikke tiltænkt 
tilknytning til Brugsgen-
standen. Vækker jeg for-
argelse hos de ’sociale 
Kunstnere’, er jeg sikker 
paa at blive Damernes 
Ven. I øvrigt er Rummet 
yndefuldt – der svæver 

usynlige smaa Eroter – og i disse haarde 
og grimme Tider har man netop brug for 
Charme.” Det bidrag gad jeg godt have set 
rekonstrueret. 

Komplementær overdrivelse
Helt bagest i det andet rum, hvor døren til 
Klints lejlighed er, står meget passende 

Buffet til brygger Vagn Jacobsen, 
1927. Plan og opstalt.

Øvelse gør mester. 
Udstilling på Danmarks 
Designmuseum. Indtil 27. 
februar.

Dansk designs 
DNA-strenge er 
altså skabt af et 
uendeligt væv af 
tråde, op gennem 
tiden og på tværs 
af den.

angiver det princip, der dominerer på 
udstillingen. På podier i én nuance er den 
møbelhistoriske arketype opstillet, og 
de nutidige varianter er fordelt på nabo-
podier med andre farver. I det næste rum 
vises Peters Stol, der passer bedre til de 
små rum uden dagslys, end når der er 
flere møbler til stede på én gang. 

Efter en noget klaustrofobisk indled-
ning er det en befrielse at komme ind i det 
store rum i museets sydlige længe. Blot 
et par planchevægge og reolsystemet RY 
100 (1961) bryder rummet, 
og her virker opstillin-
gerne som naturlige sam-
menhænge af skriveborde, 
stole og lamper. Uvist af 
hvilken grund har kurato-
rerne besluttet sig for, at 
lade persiennerne være 
tætsluttede, så dagslyset 
bliver for sparsomt med 
meget mørke partier ind 
imellem. 

Indirekte bliver Kaare 
Klints arkitektoniske holdning med de 
gråt/brunligt begittede vægge såle-
des overgribende over Wegners muntre 
modernitet, en højtidelig, nobel, halvtrist 
kontrast, og det er synd. På vægstore foto-
grafier vises eksempler fra Wegners eget 
og andres huse, hvor møblerne i sin tid 
indgik, og i disse rum vælter dagslyset 
ind gennem store vinduespartier. 

I resten af udstillingen vises tematisk de 
forskellige stoletyper, sat sammen med 
historiske forbilleder. Måske havde et 
mindre udvalg kunnet gøre det. Men sjæl-
dent har man på et museum fået lov til at 
prøvesidde så mange og så gode møbler, 
hvilket tillige befordrer en opløftet snak 
mellem de besøgende.

Wegners aktualitet
Hans J. Wegners faglige udvikling 
bekræfter dagens diskussion af, hvor 

vigtigt det er at have et 
indgående kendskab til 
håndværket ,  når  man 
formgiver. Igen og igen 
fremhæver Wegner, hvor-
dan han forsøger at tænke 
i håndværkerens baner, 
hvis han går i stå i design-
processen: „Jeg føler mig 
mere som håndværker 
end som arkitekt […] og 
hvis jeg kommer i tvivl, 
så siger jeg, hvad ville du 

gøre, hvis du stod med materialerne. Der-
for går jeg også på værkstedet, når jeg er 
i tvivl […] når man står med materialerne 
i hånden, så giver det sig selv” (side 49). 
Både bog og udstilling bekræfter, hvor 
stor og varieret en formgivning der kan 
komme ud af denne gensidighed.

Læs bogen, besøg udstillingen – ræk-
kefølgen betyder ikke noget.

Fotos Pernille Klemp.

a jeg havde set Wegner-
udstillingen, ville jeg også 
lige have Klint-udstillingen 
med. Imidlertid kunne jeg 

ikke finde den, og lysten var måske hel-
ler ikke den største efter at have passeret 
Klints rum i den permanente afdeling, der 
mest af alt ligner et bedemandskontor.

Giv ikke op, hold ud
Alligevel vil jeg opfordre andre til at finde 
vejen: Gå til venstre efter billetteringen, 
gennem cafeen hen til shoppen, derpå til 
højre gennem den alsidige præsentation 
af opbevaringsmøbler, og så er vi kom-
met til „Øvelse gør mester” i nordfløjens 
to bageste store rum. I modsætning til 
Wegner-udstillingen er der lindet lidt på 
persiennerne, så der falder et venligt lys 
over det hele.

Man skimter mahognimontrer og 
aner, at noget højtideligt er i spil, men 
det lange kig blokeres af et bastant, grøn-
malet, højt bogskab med låger i glas. Har 
Kafka mon været forbi her i selskab med 
Orson Welles? Skabet er tegnet af Kaare 
Klint ved Frederikshospitals ombygning 
til Kunstindustrimuseum (1923–26). Det 
er ikke til juridiske dokumenter, men er 
fyldt med tusindvis af chartekker med 
inspirationsmateriale, som det fremgår 
af skabets bagside, fx Låge 4, Hylde 1, 
Metal: Monstranser, 16.–17. århundrede, 
Nordtyskland, Nederlandene, Frankrig. E 

D

Ved sin død i 2007 
efterlod Hans 
J. Wegner sig 
mere end 3500 
arbejdstegninger 
og skitser.

Øvelse gør mester, Danmarks Designmuseum. Foto: LN.
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Brugsforeninger (FDB) for at udvikle et 
møbelprogram med hensigtsmæssige, 
enkle og ’ærlige’ møbler. Der var 2000 
FDB-butikker i Danmark og 400.000 
medlemmer, hvoraf størstedelen boede i 
meget små lejligheder. 

Børge Mogensen skabte enkle, lette 
møbler, ofte til at skille ad eller til forskel-
lig brug. Fx kunne det øverste element i 
en kommode trækkes ud, så den blev til 
en sekretær med skriveplade og et par 
skuffer til papir m.v. Når man derpå fra 
den midterste del trak et spejl ud til en 
lodret position, kunne kommoden endda 
fungere som et sminkebord. Tremmesofa-

Carlsens ramsaltede protest mod kom-
mercialiseringen af dansk brugskunst fra 
begyndelsen af 1960erne. Hvem definerer 
egentlig Danish Design, spørger de, og ser 
udtrykket mere som et reklamefif og som 
livsstil end som udtryk for en indre, orga-
nisk sammenhæng (se Arkitekten 1-1962, 

side 1–11). 
I forhold til både Klint- 

og Wegner-udstillingerne 
i København er Mogen-
sen-udstillingen påfal-
dende hjemlig. Mest af 
alt holder jeg af hverda-
gen, kunne man med Dan 
Turells digt karakterisere 
Børge Mogensens metode. 
Han opfattede også møb-
leringen som en del af den 
sociale forandring, moder-
nismen tilstræbte. Hvor 
den tidlige modernisme i 
høj grad handlede om at 
rense ud i (små)borger-
skabets habengut, med 
de associationer til noget 

effektivt og sterilt, dette måtte have, 
handler det med tiden ikke mindst om at 

Børge Mogensen – 100 år 
Udstilling på Trapholt, Kol-
ding. Indtil 5. oktober.
www.trapholt.dk

en lille ovn, han tegnede for N.A. Christen-
sen, Morsø. Men på væggen går lovpris-
ningen over gevind. Kuratorerne kunne 
ikke fremskaffe det kubistiske Metzinger-
maleri, Niels Bohr havde hængende i sit 
hjem, og har erstattet det med et kubistisk 
maleri af William Scharff. Fint nok. 

Begrundelsen af valget lyder såle-
des:  „Klint var fuld af modsætninger, der 
gjorde ham kompliceret og interessant. 
Han var funktionalist og æstetiker, tradi-
tionel og moderne, rationel og romantisk, 
enevældig og demokratisk, konservativ 
og revolutionær. Dette karaktertræk hos 
Klint belyses særligt igennem slægtska-
bet til fysikeren Niels Bohr, hvis våben-
skjold bærer mottoet: ’modsætninger er 
komplementære’. Klint og Bohr er ikke 
bare samtidige, de er åndsbeslægtede og 
de delte skæbne. Bohrs tanker og virke 
har således haft indflydelse på opbygnin-
gen af udstillingen.” Det var ellers ikke så 
lidt; lige netop her må man frygte, at kura-
torerne har spist møbelsøm.

et første, der møder én på 
Trapholt-udstillingen, er 
Tremmesofaen – her som en 
stjerne på firmamentet, løf-

tet højt op under museets kuppel i den 
runde centralbygning, en veritabel him-
melstormer. Nede på gulvet står to styk 
Den Spanske Stol (1958), 
en godt slidt tre-perso-
ners sofa i sort skind og 
en sovesofa til det lille 
hjem. I underetagens bue 
vises bagbelyste s/h fotos 
af alle de bidrag, Børge 
Mogensen gennem tiden 
leverede til Snedkerlau-
gets Møbeludstillinger, 
så man får en forsmag på, 
hvad der venter én i de 
næste rum i 1:1. 

På den Guggenheimske 
rampe er der nicher med 
stole – historiske eksem-
pler og samtidige ikoner – 
og mellem nicherne vises 
plancher med kommenta-
rer, citater, karrikaturtegninger. Bl.a. hæf-
ter man sig ved Børge Mogensen og Arne 

På Mogensen-
udstillingen føler 
man sig i bund og 
grund hjemme […]
Og så mindes man 
om, hvor langt 
der er mellem vor 
tids livsstilssnak 
og den tids sociale 
program. 

D

gøre også formsproget til et led i funktio-
nen uden at overeksponere det kunstne-
riske udtryk (som Carlsen og Mogensen 
skriver). 

På opfordring af Steen Eiler Rasmus-
sen blev Børge Mogensen som 28-årig 
ansat hos Fællesforeningen af Danske 

ens ene gavl kan lægges ned til en gæste-
seng, og de lodrette hynder kan fordeles, 
så lejet bliver lidt blødere. Den blev teg-
net i 1945, men slog først igennem, da den 
blev relanceret i 1963, måske til en lidt 
anden kundekreds end først tiltænkt.

På Mogensen-udstillingen føler man 
sig i bund og grund hjemme, hvilket den 
samtidige kunst af især Palle Nielsen og 
Svend Wiig Hansen bidrager til. 

I de tre omtalte udstillinger går én person 
igen. Det er væveren Lis Ahlmann (1894–
1979), møbelarkitekterne satte så højt, og 
som kunne fortjene sin egen udstilling.  

Fra Trapholt. Foto: LN.

Foto: LN.


