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HANS J. WEGNERS IKONISKE Y-STOL KLÆDES I GLOSSY NAVY BLUE
FOR AT FEJRE HANS 106-ÅRS FØDSELSDAG

Som stolt producent af møbler tegnet af Hans J. Wegner er Carl Hansen & Søn glade for at kunne
fortsætte traditionen for at fejre designerens fødselsdag 2. april 1914 med en limiteret særudgave
af hans ikoniske Y-stol. I 2020 iføres Y-stolen et mørkere skær, når dens elegante stel
genfortolkes med en glossy navy blue finish.
Y-stolens iøjefaldende, nye overflade er nøje udvalgt i tæt samarbejde med den London-baserede
designer og kreative direktør Ilse Crawford og hendes multidisciplinære virksomhed Studioilse. Den
dybe, lune nuance af navy og high-gloss finishen er inspireret af Hans J. Wegners fascination af Asiens
designhistorie og håndarbejde.
”Den blå refererer til den farve, som har været så stor en del af den kinesiske kultur: fra det blå og hvide
porcelæn, der har været højtelsket i så mange årtier, til det mørkeblå i indigo-tekstiler,” siger Ilse
Crawford og fortsætter: ”High gloss-finishen refererer til traditionel, kinesisk lak-finish.”
På samme tid med, at den skinnende, blå overflade skal indfange nogle af Hans J. Wegners historiske
interesser, opstår der et markant moderne statement, når den sættes i dialog med Y-stolens flettede
sæde i naturfarvet papirgarn og skaber en dynamisk kontrast i tekstur og tone.

Y-stolen, som blev designet i 1949 og sat i produktion i 1950, er en af de første fem stole, Hans J.
Wegner tegnede for Carl Hansen & Søn. I dag bliver stolen stadig produceret på Carl Hansen & Søns
fabrik på Fyn, hvor dens 14 dele bliver manuelt samlet og dens sæde bliver flettet i hånden af 120 meter
papirgarn. 70 år efter den blev sat i produktion, er den stadig et internationalt ikon og en klassiker med
dens rene form, oprigtige materialer og kompromisløse håndværk, som har været med til at definere
dansk design.
”Hvert år når vi fejrer Hans J. Wegners fødselsdag, sigter vi efter at skabe en version af Y-stolen, som
har en ny fremtoning, uden at gå på kompromis med stolens integritet som design,” siger Carl Hansen
& Søns administrerende direktør Knud Erik Hansen og fortsætter: ”Dette års glossy navy blue udgave
er charmerende og diskret, imens den på ny highlighter den stille, simple skønhed, som har gjort Ystolen til en favorit i 70 år nu. Idéen bag den limiterede særudgave er, at stolen kun er tilgængelig fra
Hans J. Wegners fødselsdag 2. april og måneden ud i 2020.”
Hver limiterede særudgave kommer med en lille messingplade indgraveret med Hans J. Wegners
signatur og fødselsdato, diskret placeret på indersiden af stolens stel, samt et ægthedsbevis.

PRODUKTINFO
Den vejl. udsalgspris for særudgaven af Y-stolen i bøg med glossy navy blue finish er 5.995 kr.
Dimensionerne er 45 cm (sædehøjde), 76 cm (højde), 51 cm (dybde) og 55 cm (bredde).
CH24 Wegner Birthday Edition 2020 kan købes hos alle autoriserede Carl Hansen & Søn forhandlere
og i Carl Hansen & Søns flagshipstores samt bestilles online på www.carlhansen.com fra 2. april 2020
og måneden ud.
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