
Krögarnas 
favoritdesigner

I Köpenhamns restaurangvärld syns Space Copenhagen överallt. Det handlar om 
såväl råbarkad minimalism i Kødbyen som finstämd varvsmiljö i Christianshavn. 

Samtidigt har duon släppt nya möbler för Stellar Works, Mater och &Tradition. 
Möt en av Danmarks hårdast arbetande designduor.

Text ELLINOR THUNBERG

porträttet

Space Copenhagen
Signe Bindslev Henriksen & Peter Bundgaard Rützou
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porträttet porträttet

En gryta med heta musslor landar på bordet, som står mellan 
bruna lädersoffor och en kantig järnbar i en långsmal lokal. 
Fisk- och skaldjursrestaurangen Musling Bistro vid Torve-
hallerne är ett av flera matställen som designduon Space 
Copenhagen har inrett i Köpenhamn, precis som prestige-
fyllda stjärnkrogarna Noma, Restaurang 108 och Geranium.

Studion öppnade 2005 och har hunnit med flera hundra 
projekt. Men om deras arbete ska summeras, görs det kanske 
bäst med nya möbelkollektionen Slow för japanska företaget 
Stellar Works. Det är en samling avskalade, men ändå mjukt 
formade möbler som designades för en restaurang, precis 
som så många av studions möbler.

– För oss är de här projekten en fantastisk möjlighet att 
kombinera formgivning med inredning, säger Peter Bundgaard 
Rützou.

På samma linje har de gjort en prototypserie möbler för 
Nomas lillasyster Restaurang 108. Han berättar att de redan 

har fått mycket positiv feedback på den. Ordet slow 
genomsyrar såväl hantverk som känsla.

– Vi använder långsam estetik som ett av våra främsta 
sätt att närma oss design. Vi gillar att saker inte bara är 
trendiga nu utan har en tidlöshet. En känsla som tar dig 
tillbaka, men också blickar in i framtiden, säger Signe 
Bindslev Henriksen.

Peter och Signe träffades på arkitekturhögskolan  
i Köpenhamn i början av 90-talet, men jobbade på olika håll  
i ett antal år innan de bestämde sig för att starta Space 
Copenhagen. Deras gemensamma nämnare är intresset för 
helheten – från rum och inredning till skapandet av 
enskilda möbler och detaljer. Det kan låta som en självklarhet 
idag, men 2005 var uppdelningen mellan formgivare och 
arkitekter tydlig i Köpenhamn.

– Du måste tillbaka till 1960-talet eller tidigare för att se 
en integration mellan design och arkitektur. Några av den 

”Som ett sätt att utmana 
oss själva älskar vi att gå ut 
och uppleva både våra egna 

och andras restauranger 
för att se vad som händer 

ute i världen.”

Pendellampan i glas 
är också framtagen 
för &Tradition.

För danska &Tradition skapade 
Space Copenhagen bland annat 
loungestolen Fly Chair som 
uppmärksammats i de flesta 
inredningsmagasin.

Karaktäristiskt för Space 
Copenhagens design och 
interiörer är förmågan 
att skapa en varm och 
avslappnad atmosfär. Här 
har de lagt sin hand vid 
hotellet Howard i London.  

Space Copenhagen har 
med sin fingertoppskänsla 
skapat en interiör med den 

perfekta balansen mellan 
mys och lyx för restaurangen 

108 i Köpenhamn.

Det låga bordet Fly Table 
ingår i samma serie som 
Fly Chair för &Tradition.
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tidens mer kända arkitekter och formgivare jobbade så, 
men av någon anledning slutade det att fungera på det 
sättet, säger Peter.

Med kommersiella ytor som utgångspunkt och inspiration 
från arkitekter som Arne Jacobsen och David Chipperfield 
går Space Copenhagen i spetsen för ett helhetstänk med 
människan i fokus.

– Allt vi tar i och relaterar till visuellt när vi kliver i in i ett 
rum är precis den mänskliga dimension vi är intresserade av. 
Samhället rör sig snabbt och vi behöver vissa saker att knyta 
an till för att få en känsla av tillhörighet, säger Signe.

Sedan de grundande företaget har de gjort flera hundra 
projekt tillsammans. Förra året öppnade boutiquehotellet  
11 Howard i Soho och blev duons första nedslag i New York. 
Men oavsett vart i världen Space Copenhagen vänder sig är 
de särskilt intresserade av hur inredning och design förenas 
med mat och atmosfär.

– Ibland har du sådan tur att allt det där verkligen möts 
och då skapas magi. Det gäller att fundera ut de andra 
komponenterna och hur de passar ihop som ett pussel. Som 
ett sätt att utmana oss själva älskar vi att gå ut och uppleva 
både våra egna och andras restauranger för att se vad som 
händer ute i världen, fortsätter Signe.

porträttet     Space Copenhagens 
belysning Shadelight.

Lekfull med 
rundade former. 
Klädbetjänten 
Trumpet av Space 
Copenhagen.

Till vänster i bilden syns Mater Space stool i såpad ek och med lätt rundad sittyta. 

Pallen Accent av Space 
Copenhagen.
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Även om Space Copenhagen har sin bas i Köpenhamn ser 
de sig själva som ett internationellt företag. De reser ofta och 
i studion på Store Kongensgade finns anställda från flera 
olika länder. Just nu jobbar de exempelvis med ett hotell i det 
42 våningar höga bostadsprojektet Manhattan Loft Gardens  
i Stratford i London. Där kommer husets boende att ägna sig 
åt så kallat vertical living, där de i vardagen får samsas med 
hotellets gäster på både restauranger och terrasser.

Samtidigt som Signe och Peter gillar den globala livsstilen, 
är de i mångt och mycket danskar.

– Vi älskar att resa och se andra sammanhang, men det är 
alltid väldigt renande och meditativt att komma tillbaka till 
Skandinavien. Vi är ju ändå härifrån och även om vi ser oss 
själva i en global kontext så kan vi nog inte helt få det ur oss, 
säger Peter.

De senaste 12 åren har de arbetat hårt, men Peter och 
Signe är noga med att vara sina ideal trogna och att leva sin 
dröm. De är fortfarande ett ganska litet företag och har 
möjlighet att välja uppdragsgivare och projekt med hjärtat.

– Det har varit en resa och vi har haft tur. Vår strategi att 
hålla oss till drömmen vi hade i början har gjort det möjligt 
för oss att göra det vi älskar, säger Signe. ◆

Space Copenhagen
Gör Inredning, möbler och designföremål.

Grundare Signe Bindslev Henriksen & 
Peter Bundgaard Rützou.

Bakgrund Utbildade på arkitektskolan på 
Det Kongelige danske kunstakademi.

Aktuellt Möbelkollektionen Slow för 
Stellar Works och Accent Table Series  
i ek för Mater.

Karaktär Avskalad men människovänlig 
och omhuldande design.

porträttet

För Stellar Works har 
Space Copenhagen 
skapat serien Slow 
där stolen och bordet 
nedan ingår. 

När Space Copenhagen  tog 
fram bordet i serien Slow för 
Stellar Works, inspirerades de 
av matborden de skapat för 
restaurang 108 i Köpenhamn. 

”Vi älskar att resa 
och se andra 

sammanhang, 
men det är alltid 

väldigt renande och 
meditativt att 

komma tillbaka till 
Skandinavien.”
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