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FREMTIDEN
STÅR PÅ
TÆPPER I
TOPKVALITET

Et håndknyttet tæppe har typisk været gennem mere end 40-50 par hænder før det ender på gulvet eller væggen hos en stilbevidst kunde.

TÆPPERNE ER TILBAGE I STOR STIL,
OG VI BETALER GERNE STORE SUMMER
FOR STILFULDE OG UNIKKE DESIGNS
I HÅNDKNYTTET KVALITET.
Journalist Martin Poul Pedersen
Efter en generation hvor blottede planker og
parket har præget indretningen er det igen blevet
tid til tæpper. Nye mønstre, spraglede designs og
historie-fortællende knytterier sniger sig sammen
med både klassiske og nyfortolkede ægte
tæpper ind på både magasinforsiderne, designbutikkerne og ikke mindst selvfølgelig i de danske
hjem. Og vi betaler gerne, hvad det koster. Det
viser fremkomsten af en lang række tæppeproducenter i luksusklassen, der i samarbejde
med både kendte og fremadstormende designere
nægter at gå på kompromis med hverken
metoder eller materialer.
En af de mere markante i det Københavnske
gadebillede er engelske TheRugCompany, der
med showroom på Store Kongensgade bygger
videre på tæppernes tusindårige traditioner med
et koncept startet i 1997 af Notting Hill parret
Christopher og Suzanne Sharp. Siden starten
har TheRugCompany med stor hast spredt sig
på både gulve og vægge over hele Europa – vel
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at mærke i en tid, hvor trenden ellers har været
blankpoleret og bar. Det har ændret sig nu, og
derfor forudsiger ejeren af TheRugCompanys
danske butik, Mette Dam, da også, - endnu bedre
år forude for de moderne tæppehandlere.
”Lige nu er der en helt vild efterspørgsel, og alle
mulige typer af mennesker og aldersgrupper har
fået øjnene op for de muligheder tæpper eller
løbere giver for at kunne binde miljøer sammen i
indretningen,” siger hun og fortsætter:
”Som så mange andre ting kører det i perioder.
Vores forældre købte ægte tæpper i stor stil, så
blev der skåret helt ind til plankerne, og nu er det
så tilbage igen – og det kommer det til at være
længe,” siger Mette Dam.
Den gode historie sælger
Det bygger hun på, at tæpper – i hvert
fald de håndknyttede af slagsen – er
håndværksprodukter, der trods den udsatte
placering på gulvet holder i flere generationer.

Ikke mindst, hvis der er tale om tæpper af højeste
kvalitet, hvor priserne starter over 10.000 kroner
og derfra hurtigt stiger alt efter materialevalg og
navnet på designeren. Samtidigt understreger hun,
at det netop er her efterspørgslen primært ligger.
”Mange starter med at blive overrasket og nok
lidt skeptiske, når de hører prisen. Men så sætter
de sig lidt ind i, hvordan tæppet er produceret,
hvor det kommer fra, og hvad det egentlig vil
sige, at blive ejer af et ægte håndknyttet tæppe,”
siger Mette Dam, der kalder tæppekøb en ”on
going proces”.
”Også fordi, mange starter med et mindre tæppe
med et klassisk eller ensartet udtryk, og så bliver
de bidt af det – både af kvaliteten og af den
historie, der er forbundet med det, og så ender de
med at købe flere og vildere designs,” siger hun.
Store navne på gulvet
TheRugCompany samarbejder med cirka 35
internationalt anerkendte designere og blandt

kollektioner med klassiker-status kan nævnes
designere som Marni, Tom Dixon og Diane Von
Furstenberg. Men der kommer hele tiden nye
navne til, forklarer Mette Dam:
”Der er stor interesse for at udvikle nye tæppedesigns, men samtidigt er det ikke bare noget,
man lige gør. Der er så mange ting, man skal tage
højde for i forhold til de ønskede materialerne og
hvordan de påvirker hinanden og det endelige
resultat. Som hovedregel tager det faktisk et helt
år fra den første idé til et endeligt tæppe,” siger
Mette Dam.
”Til gengæld oplever mange af de her designere,
at tæppet bliver det, der udgør deres arv. Hvis
man designer tøj, bliver det ofte vist én gang og
holder én sæson, men tæpperne går i arv, og
bliver nemt det, der kendetegner en designer i de
brede kredse,” siger hun.
Hånd og idé i samspil
Stifterne Suzanne og Christopher Sharp har
således også flere gange understreget, at netop
samarbejdet med nyskabende designere udgør
kernen i successen for TheRugCompany. Det og
så selvfølgelig de nepalesiske tæppevævere,
der med uld, silke og mohair af højeste kvalitet
gør ideerne konkrete.
”Alle produkter er lavet i hånden, og et færdigt
tæppe har typisk været gennem mere end
40-50 hænder før det ender hos en kunde,”
siger Mette Dam. Hun understreger samtidigt
at TheRugCompany konstant bestræber sig
på en både etisk og miljømæssigt forsvarlig
tilgang til produktionen. For eksempel har
virksomheden forpligtet sig til at sikre gode
arbejds- og boligforhold samt muligheder for
uddannelser for arbejderne, ligesom en såkaldt
”GoodWeave”-licens giver garanti for, at der ikke
er brugt børnearbejde i fremstillingen.

”Det er en helt grundlæggende værdi, at
der ikke skæres hjørner. Tingene skal være
i orden, og det gælder både håndværket,
arbejdsforholdene og designet,” lyder det,
og for de mange, der er blevet vilde med de
ægte håndknyttede tæpper, er det netop dette
samspil mellem unikt håndværk og skæve,
skøre, stilfulde eller ganske enkelt smukke
designs, der gør tæpperne interessante. Dertil
kommer så muligheden for rent faktisk at binde
indretningen sammen med et personligt og
netop unikt forarbejdet tæppe.
Plads til vilde udtryk
TheRugCompany lancerer i gennemsnit med
fem til seks nye designs hvert år, og alt kan
ifølge Mette Dam lade sig gøre. Fra de klassiske
mønstre, til modernistiske figurer og fra slørede

former til klart aftegnede dyr på spring. Til
gengæld, siger hun, er det svært at sætte på
formel, hvad der præcist kendetegner trenden.
”Der er en del klassikere, men vi fornyer os
hele tiden, og ofte med udtryk og designs der
er radikalt anderledes fra hinanden,” lyder det.
Samtidigt understreger Mette Dam, at lige præcis
tæpper spiller perfekt ind i tidens absolutte
megatrend: den personlige og unikke stil.
”De fleste søger noget, der er unikt og personligt.
De ønsker at beholde deres klassikere i
indretningen samtidigt med, at boligen skal gøres
til sin helt egen. Det er lige præcis den mulighed
man får med et tæppe,” siger hun.

Tidens tæppe-trend med fokus på det unikke og personlige
giver plads til både klassiske orientalske mønstre og
vildere designs med tråde til både fremtiden og det
20. århundredes forskellige designmæssige strømninger.
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