Pressmeddelande

Y-stolen
– historien bakom en klassiker

Y-stolen, som är känd för sitt karaktäristiska Y-formade ryggstöd, formgavs år 1949 av Hans J. Wegner.
Ända sedan dess har stolen varit i produktion hos Carl Hansen & Søn. Följ med bakom kulisserna och få en
inblick i tillverkningen av den världsberömda designikonen Y-stolen.
Hans J. Wegner lämnade inget åt slumpen när hans Y-stol skulle tas i produktion. Det intensiva samarbetet
mellan snickarna och formgivaren resulterade i att Wegner beslöt sig för att flytta in hos Carl Hansens familj
på Fyn för att kunna följa alla processer på fabriken så nära som möjligt under de sista kritiska veckorna.
Han vägrade att kompromissa med det slutgiltiga resultatet och övervakade personligen samtliga delar i
produktionen fram till lanseringen år 1950.
100 processer och tre veckor senare …
Det unika med Y-stolen är enkelheten i den danska designpärlans framtoning, men precis som med äkta
kärlek döljer sig hårt arbete under ytan.
Carl Hansen & Søns formgivare ägnar cirka tre veckor åt att arbeta fram och sammanfoga stolens 14 delar
och den handflätade sitsen tills den slutgiltiga produkten är färdig. Allt som allt ska stolen genomgå över
100 produktionsled innan den är klar och merparten av processen kräver manuella arbetsinsatser. Det är
doften av träet, känslan av gung i det omsorgsfullt ångböjda ryggstödet och utseendet på den slutgiltiga
slipningen som tillsammans avgör om varje enskild stol lever upp till Wegners stränga krav.
Sitsen flätas av personal med specialkompetens och det tar en erfaren flätare ungefär en timme att
tillverka den unika sitsen som bara kan tillverkas för hand. Cirka 120 meter pappersgarn går åt och den
manuella flätningen garanterar en finare flätning för bästa möjliga sittupplevelse.

Över 100 års möbelhistoria med respekt och passion för kvalitativt hantverk kännetecknar varje enskild möbel som
tillverkats av Carl Hansen & Søn. Carl Hansen & Søn är världens största producent av möbler designade av Hans J.
Wegner och portföljen omfattar dessutom design av bl.a. Mogens Koch, Kaare Klint och Ole Wanscher.
Carl Hansen & Son har 165 anställda. Möblerna tillverkas i Danmark
och säljs över hela världen. Läs mer på www.carlhansen.com

”I kraft av sitt expressiva och grafiska uttryck är Y-stolen en symbol för allt som dansk design står för – det
främsta hantverket, känslan för detaljer och material, fokus på användaren samt lång hållbarhet. Med Ystolen bevisade Wegner att det går att skapa något banbrytande genom att studera traditionen. Endast på
detta sätt kan man formge något som överlever en själv”, säger Christian Holmsted Olesen, utställningsoch monteringschef på Danmarks designmuseum.
I dag är Y-stolen – eller ”The Wishbone Chair” som den kallas på engelska – en internationellt eftertraktad
möbel. Den för en privilegierad tillvaro som fast inventarie på några av världens finaste restauranger och
hotell – t.ex. restaurang Nimb i Danmark och The National Art Center i Tokyo i Japan – och är dessutom ett
fast inslag på den globala möbelscenen.
I Asien har den vuxit starkt i popularitet och den japanska marknaden köper upp drygt en fjärdedel av den
årliga produktionen av Y-stolen. Till skillnad från skandinaverna, som föredrar ljust trä, efterfrågar
japanerna de mörkare nyanser som åstadkoms med valnöts- och körsbärsträ.
Visste du det här om Y-stolen?
Y-stolen består totalt av 14 delar.
Tillverkningsprocessen omfattar över 100 led.
Det tar tre veckor att tillverka en Y-stol.
Allt som allt finns över 150 unika kombinationer av Y-stolen.
Y-stolens sits flätas av över 120 meter pappersgarn. Det skulle räcka för att fira sig ned från
toppen av St. Pauls Cathedral i London – med nio meter snöre över.
På engelska kallas Y-stolen för ”The Wishbone Chair”.
I mitten på 1990-talet höjdes Y-stolen med 2 cm som en anpassning till att befolkningen
blivit längre. Danskarna är världens näst längsta folk, med en genomsnittslängd på
1,83 meter.
I Japan, där man föredrar de mörkare träslagen, säljs stolen fortfarande med den
ursprungliga höjden.
De flesta Y-stolar säljs på den danska marknaden. Den näst största marknaden är Japan,
medan återstoden av produktionen numera säljs över hela världen.
Y-stolen var den första av Hans J. Wegners designprodukter som togs i massproduktion.

Över 100 års möbelhistoria med respekt och passion för kvalitativt hantverk kännetecknar varje enskild möbel som
tillverkats av Carl Hansen & Søn. Carl Hansen & Søn är världens största producent av möbler designade av Hans J.
Wegner och portföljen omfattar dessutom design av bl.a. Mogens Koch, Kaare Klint och Ole Wanscher.
Carl Hansen & Son har 165 anställda. Alla möbler tillverkas exklusivt i Danmark
- och säljs över hela världen. Läs mer på www.carlhansen.com

Y-stolen kan fås i ask, bok, ek, lönn, valnöt och körsbär och som färgad, oljad, betsad eller såp- eller
lutbehandlad. Den flätade sitsen finns i tre olika versioner: pappersgarn, natur, vit eller svart. Stolens
sitshöjd är 45 cm, höjden är 76 cm, bredden är 55 cm och djupet är 51 cm. Rek. butikspris från 5 107 kr.
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