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Selskabet bag MENU – Designers Company – køber designvirksomheden by Lassen 

 

Designers Company, betegnelsen for selskabet bag designfirmaet MENU og det hybride design space, The 

Audo, København, overtager den Holstebro-baserede designvirksomhed by Lassen med umiddelbar 

virkning. Overtagelsen sker i forlængelse af Designers Company’s fremtidige strategi, som sigter mod at 

skabe et House of Brands.  

Som led i koncernens ambitioner om at styrke og udvide den nuværende forretning med yderligere danske 

møbelklassikere passer arven fra Flemming, Mogens og Søren Lassen perfekt ind. Med blandt andet de 

klassiske stole Den Trætte Mand, Ingeborg og barstolen ML42 vil Designers Company koncernen bringe 

dansk møbeldesign til fjerne markeder, hvor koncernen allerede er godt positioneret. 

By Lassen, som fortsætter som selvstændigt brand, producerer og sælger i dag en række interiør- og 

møbeldesignprodukter, som har nydt stor succes i Norden. Produkter som Kubusserien og stolen Den 

Trætte Mand har de senere år haft stor fremgang. Det er denne succes, Designers Company koncernen 

ønsker at fortsætte på flere markeder, herunder ikke mindst i Nordamerika.  

Mere end 60% af by Lassen-produkterne produceres i Holstebro, hvilket yderligere understøtter 

koncernens ambitioner inden for bæredygtighed og produktion. ”Det har været et væsentligt kriterie for os 

at sikre den lokale produktion i Holstebro, og vi glæder os derfor over at kunne bevare disse 

arbejdspladser,” udtaler administrerende direktør Henrik Nielsen, by Lassen.   

”Når både arven, historien, produkterne og organisationen taler direkte til de samme traditioner og 

ambitioner, vi har, var det ikke svært at finde hinanden,” udtaler Koncernchef Danny Feltmann, Designers 

Company. ”Der ligger et stort potentiale i de mange ikoniske designprodukter, som familien gennem årerne 

har skabt.” 

Sælger af by Lassen, Søren Lassen, udtaler: ”Det er glædeligt, at der er fundet en ejer, der fortsat vil 

fokusere på at udvikle salget af min families designs. I et år, hvor vi slår salgs- og indtjeningsrekord, har jeg 

kun stor ros at rette til medarbejderne, ledelsen, anført af Henrik Nielsen, og bestyrelsen anført af Carl Erik 

Skovgaard for et solidt stykke arbejde. Jeg vil fortsat designe nye produkter til by Lassen i den samme 

arkitektoniske tradition, som min farfar, arkitekt Mogens Lassen, begyndte i 1962, da han tegnede den 

ikoniske Kubus-lysestage,” fortæller Søren Lassen. 

”Udgangspunktet for etableringen af by Lassen er Mogens og Flemming Lassen, som var to af Danmarks 

største arkitekter, og det var afgørende at finde en partner med forståelse for brandet og dets værdier,” 

siger Søren Lassen, der er barnebarn af Mogens Lassen og har været en vigtig del af brandets rejse siden 

2008, både i virksomhedens drift og med design af tidløse klassikere.  

Henrik Nielsen tilføjer: ”Det har været helt afgørende for os at finde en partner, som deler vores passion for 

design og kvalitet. Vi har indtil nu arbejdet intenst på at formidle Mogens og Flemming Lassens formsprog 

og designfilosofi videre ud i verden, og vi sætter en stor ære i at løfte den unikke designarv. At blive en del 

af Designers Company giver os mulighed for at fortsætte dette arbejde. Vi glæder os til at få del i de 



synergier, der vil være på tværs af de to brands, og at blive en del af det levende design space, The Audo, i 

København.” 

Både MENU og by Lassen vil fortsætte som to selvstændige brands, som skal styrkes gennem tæt 

samarbejde mellem forskellige funktioner og med samarbejdspartnere. ”Selv om MENU er en mere end 40 

år gammel virksomhed, har vi meget at lære af den arv og det håndværk, som by Lassen bygger på. Vi 

håber samtidig på, at MENU kan bibringe viden om en ekspansiv global vækststrategi. De to stærke brands 

har meget at lære af hinanden,” udtaler Danny Feltmann. 

”Med investeringen i MENU i 2018 og efterfølgende i The Audo, er købet af by Lassen et naturligt skridt i 

vores udfoldelse af en House of Brands strategi, som under betegnelsen Designers Company skal skabe 

global vækst og synergier inden for dansk design,” udtaler Partner Allan Bach Pedersen, Polaris, der 

sammen med MENU’s tidligere ejer Bjarne Hansen og ledelsen er ejerne bag Designers Company.  

Med overtagelsen af by Lassen vil Designers Company koncernen i indeværende år nå en omsætning over 

DKK 350 mio. og et EBITDA på godt DKK 50 mio. Parterne er enige om ikke at oplyse vilkårene for 

transaktionen. 

 

Kontaktpersoner 

CEO, Danny Feltmann Espersen, Designers Company & MENU A/S 

Mail: DFE@Menuspace.com  Mobil: +45 28775560 

Direktør; CEO Henrik Nielsen, by Lassen 

Mail: hn@bylassen.com   Mobil: +45 93605009 

Partner Allan Bach Pedersen, Polaris  

Mail: abp@polarisequity.dk   Mobil: +45 4030 2415 

  

Om Designers Company  

Designers Company er betegnelsen for selskabet bag designfirmaet MENU og The Audo, MENU er en dansk designvirksomhed, som 

sælger møbler, lamper og boligtilbehør i premium segmentet til professionelle og private kunder i flere end 40 lande. 

Hovedkontoret ligger i The Audo, som er en hybrid mellem et showroom, en konceptbutik og et boutique-hotel – udviklet af ejerne 

bag MENU. Virksomheden blev stiftet i 1978 og har omkring 90 medarbejdere, der i samarbejde med talentfulde designere 

fremstiller kvalitetsprodukter med afsæt i den skandinaviske designtradition. Designers Company koncernen er ejet af Polaris, 

Bjarne Hansen og medlemmer af virksomhedens ledelse og bestyrelse. 

Om by Lassen (www.bylassen.dk) 

By Lassen’s grundlægger og designer, Søren Lassen, deler Mogens Lassens nørdede tilgang til matematiske ligninger, grafiske linjer 

og minimalistiske udtryk. Forkærlighed for dansk håndværk er ligeledes gået i arv. Faktisk er det Søren Lassens fabrik i Holstebro, 

der har produceret kollektionen, for på den måde at opretholde den gedigne kvalitet. Dette har den gjort siden begyndelsen af 

1990erne. Med en nærmest levende overflade, bringer Kubus i bruneret kobber et særligt karakteristikum med sig. Den tager os 

tilbage til, hvor det hele startede - til de første originale Kubus lysestager lavet af Mogens Lassen i bruneret kobber i 1960'erne. 

Arkitekt Mogens Lassen var forud for sin tid, da han i 1962 designede Kubusstagen. Dette var som reaktion på alt det 

krummelurede og overpyntede i datidens hjem. Dengang var Kubus eksklusivt forbeholdt nære venner. 
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