
 

 
 
 

Dansk design på alle etager 
Syv containere fyldt med møbler har taget turen fra Ringkøbing til Beijing, for ligesom 
selve bygningen afspejler dansk arkitektur, så skal møblerne vise dansk design 
 
Bygningen er indrettet af designeren Henrik Tengler og møbleret af virksomheden 
Onecollection i tæt samarbejde med SDC.  
 
”For Onecollection har det været en helt særlig opgave, idet vi møbleringsmæssigt har 
skullet dække alle de funktioner, som sådan et hus rummer. Vi har i høj grad forsøgt at 
leve os ind i bygningens natur og struktur og tænkt design og materialer ind i en sam-
menhæng med bygningens arkitektur.  Samtidig har det været afgørende at netop denne 
bygning i sin helhed udtrykker og repræsenter dansk design og danske værdier, ” siger 
direktør Henrik Sørensen.  
 
Verdenshjørnernes farver 
Onecollection har enerettighederne til at producere den danske arkitekt Finn Juhls møb-
ler, og hans møbler vil gå igen i både konferencerum, loungeområder, lejligheder og ikke 
mindst i de åbne arealer, hvor Pelikan-stolen står i små klynger. Lejlighederne på bygnin-
gens øverste etage står til rådighed for undervisere og forskere, og her finder man blandt 
andet den kendte Poet sofa designet af Finn Juhl i 1941. Han designede oprindeligt so-
faen til sin egen bolig.  
 
Det har været afgørende, at letheden i møblering hele vejen igennem komplementerer 
bygningens åbenhed og transparens. Samtidig tilføjer brugen af naturlige materialer og 
farver bygningen varme og ”hygge”. Sammen med lofterne af træringe spiller det godt op 
mod de store mængder af sten og glas.  
 
Lejlighederne på husets øverste etage adskiller sig fra hinanden. Farver på tekstiler og 
læder og valg af træsorter er nøje udvalgt i samarbejde med indretningsarkitekt og farve-
konsulent Tina Switzer. Der er anvendt uldtekstiler fra Kvadrat med flerfarvede garner og 
tone-i-tone sammensætninger med indslag af læder.  
 
”I lejlighederne, der vender ud mod tre verdenshjørner er mod syd brugt grønlige nuancer, 
mod vest, der får det lave varme dagslys er anvendt kølige, blå nuancer og mod det kø-
lige lys fra nord er farverne på tekstilerne brændte over i det rødlige og brunlige. Træsor-
terne varierer mellem mørk valnød og lyst eg,” siger Henrik Sørensen.  
 
Specialdesignet møbel til huset 
Ud over Finn Juhl, repræsenterer huset også møbeldesign af en række andre danske de-
signere som Kasper Salto og Thomas Sigsgaard, Henrik Tengler, Søren Ulrik Petersen, 
Nanna Ditzel, Søren Holst, Lars Frank Nielsen og Erla Oskarsdottir. 
 



 

Henrik Sørensen fremhæver især stolen ”Council Chair”, der benyttes i flere konference-
rum. Stolen blev tegnet af Kasper Salto og Thomas Sigsgaard, som en del at vinderforsla-
get til renoveringen af Finn Juhl salen i FN hovedkvarteret i New York.  
 
Et enkelt møbel er specialdesignet til huset. Til de organiske studieborde i de åbne områ-
der på 1. og 2. sal har Henrik Tengler designet TIME taburetten, en højdejusterbar taburet 
på hjul med rødeorange sæder. Det er meningen at disse taburetter på uformel vis, spre-
des ud over gulvfladen som festlige prikker. De kan let flyttes og benyttes, hvor der er 
plads ved bordene. 
 
Onecollection, Ivan Hansen og Hans Henrik Sørensen etablerede i 1990 møbelvirksom-
heden Hansen & Sørensen. I 2000 blev rettighederne til at producere den verdenskendte 
arkitekt Finn Juhls møbler samlet hos virksomheden, og den internationale relancering af 
Finn Juhls møbler var sat i gang. I 2007 skiftede virksomheden navn til Onecollection og 
havde nu egen fabrik og hovedkvarter i Ringkøbing.  
I dag producerer og markedsfører Onecollection 40 relancerede Finn Juhl-modeller under 
brandnavnet House of Finn Juhl.  
Onecollection har tidligere indrettet en rådsal i FN’s hovedkontor i New York, de repræ-
sentative arealer og VIP-kontorer i Blavatnik School of Government under Oxford Univer-
sitet og Vigdis Instituttet i Reykjavik, der tjener som sprog- og kulturinstitut. Det er også 
Onecollection, der i samarbejde med designerne Kasper Salto & Thomas Sigsgaard har 
nymøbleret den gamle bryggergård i Brolæggerstræde, hvor Ny Carlsbergfondet har til 
huse. 
Virksomheden er fortsat ejet af Ivan Hansen og Hans Henrik Sørensen og leverer møbler 
til forhandlere i 30 lande. Foruden Finn Juhl klassikere producerer Onecollection yngre 
designeres værker, og samarbejder ofte med arkitekter og tegnestuer om indretningspro-
jekter.  
 
Møbler i Industriens Fonds Hus:  
Dennie stol, design Nanna Ditzel 
Train bord, design Henrik Tengler,  
Chairman stol, design Henrik Tengler 
Council easy chair, design Salto & 
Sigsgaard 
Council chair, design Salto & Sigsgaard 
Facon bord, design Henrik Tengler 
Bessi stol, design Erla Óskarsdóttir 
Cup15 bord, design Henrik Tengler 
TIME stol, design Henrik Tengler 
TIME taburet, design Henrik Tengler 
NN System, design Lars Frank Nielsen 
88 sofa, design Søren Holst 
109 stol, design Finn Juhl 
Bænk, design Finn Juhl 
Pelikan stol, design Finn Juhl 

 
Pelikan bord, design Finn Juhl 
Karmstol, design Finn Juhl 
Nyhavn bord, design Finn Juhl 
108 stol, design Finn Juhl 
Japan sofa, design Finn Juhl 
France stol, design Finn Juhl 
Øjebord, design Finn Juhl 
Poet sofa, design Finn Juhl 
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