Messeavisen
Arne Jacobsens villa på Gotfred Rodes Vej i
Charlottenlund. På Formland kan du på Minimii’s
stand se en tro kopi af mesterdesignerens hus –
dog i dukkehusstørrelse.

Dukkehus i verdensklasse
– Arne Jacobsen i børnestørrelser

I

formatet 1:16 er Arne Jacobsens villa på Gotfred Rodes
Vej i Charlottenlund nu mulig at placere i din egen stue
som et attraktivt og unikt dukkehus, der indbyder til leg
og fantasi for både børn og voksne. Dukkehuset fra
Minimii kan ses på Formland, og her er tale om entro kopi
af Arne Jacobsens design med alle finesser, hvor der blot er
ændret enkelte ting, som gør huset mere legevenligt.
Gennemtænkte detaljer ved dukkehuset er blandt andet
facader, der nemt kan klikkes af, hvorved flere veninder kan
lege samtidig. Magnetfunktionalitet i vægge og lofter gør
det muligt at hænge det specialudviklede sortiment af lamper, malerier og andet boligtilbehør frit på vægge og i loftet.
Det gennemførte ses også i sortimentet af møbler, som på
nuværende tidspunkt bl.a. omfatter Fritz Hansen ÆG™, Fritz
Hansen Svanen™ (både stol og sofa), et lille lounge bord,
Fritz Hansen Syveren™ og et spise-bord.
Minimiis mission er at tilføre verden smukt legetøj af høj
kvalitet og at udbrede kendskabet til dansk design i både
ind- og udland på en endnu uset måde.

Leg i stuen er tilladt
Minimii vil producere legevenlige og veldesignede dukkehuse, møbler, kunst og indretning, som er tro kopier af
virkelige løsninger i fuld størrelse. Huse, hvor der bor
rigtige mennesker, som inspirerer til leg og gerne med en
spændende arkitektur. Med det stilrene, funktionelle og
tidløse design – i mini-størrelse – kan børns fantasi få frit
spil også sammen med mor og far, der vil lade legen forgå
midt i dagligstuen med husets smukke legeunivers og gennemførte detaljer.
I tæt dialog med Arne Jacobsens efterfølgere
Idéen bag Minimii er Linda Stenbergs, der kommer fra reklamebranchen. Med sin sans for mode, design og kvalitet
kombineret med et liv som travl mor til tre fik hun idéen
tilbage i 2006. Linda var på jagt efter et dukkehus til sine to
ældste døtre. Hun stødte på alt for mange kedelige huse og
blev tændt af idéen om at skabe et dansk kvalitetsdukkehus,
som både hun og hendes døtre fandt attraktivt. Og hvad
er så mere dansk og designet end Arne Jacobsen? Arne

Jacobsens eget hus i Charlottenlund er første eksempel på
hans moderne, funktionalistiske stil, som han siden hen er
blevet verdensberømt for. Det virker godt i miniature-størrelse og det er også derfor, Arne Jacobsens efterfølgere
har velsignet projektet med de oprindelige tegninger og tæt
dialog.
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Af K e nt S eg e r lu n d

Linda driver Minimii sammen med forretningspartneren
Claus Højer Hansen, der har en baggrund fra bl.a. Carlsberg
International, Nordisk Film og e-læringsfirmaet Netucating
People A/S.

f o r m l a n d [ 3 3 ] ja n ua r 200 9

