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Helene Lorenzen har i mange år været et kendt navn 

på den danske indretningsscene med tegnestuen 

’Inret’ i NyVestergade i København, men som 

årene er gået, er virksomheden solgt videre og 

nye projekter sat i gang. Primært sætter hun i dag 

sit præg på private hjem, men da børnebørnene 

ankom en efter en, tog hun sideløbende hul på en 

ny side af karrieren.

”Vi ik seks børnebørn, der kom hurtigt efter hinanden, 

og dem skulle der være plads til. Men det måtte også 

godt se pænt ud, når de skulle med til kafebordet, 

og således blev jeg inspireret til at lave Classic Minor, 

en klassisk Empire-inspireret stol i børnestørrelse. 

Pudsigt nok vandt jeg en konkurrence ved netop at 

lave en børnestol, da jeg for mange år siden gik på 

Skolen for Boligindretning, der senere blev Danmarks 

Designskole, men det var først for få år siden, det 

virkelig gav mening at fortsætte, hvor jeg slap, og det 

kan jeg takke mine børnebørn for,” fortæller Helene 

Lorenzen, arkitekt MDD.

KVALITET FRA BARNSBEN

Classic Minor 1 er solgt i 50 eksemplarer, og nu står 

Helene Lorenzen klar med Classic Minor 2 og 3, som 

har samme klassiske udtryk men med andre detaljer.

”Jeg skabte Classic Minor, fordi jeg mente, at der 

manglede børnemøbler i godt håndværk og med 

lotte detaljer tilpasset et klassisk miljø. Børnene 

synes den er lot og ligner en rigtig voksenstol, og 

de føler, at de bliver en del af selskabet, når vi samles 

om sofabordet. Det er lidt på samme måde, som 

det er sjovere at drikke af en rigtig kop frem for en 

plastickop. Jeg synes ikke det gør noget, at børn får 

lidt kvalitetssans fra barnsben.”

Hvert design kommer i et begrænset oplag på 50, for 

det må gerne være noget særligt at eje en Classic 

Minor, som meget vel kunne have potentiale til at 

blive antik en gang i fremtiden.

”Mange vælger at give den i dåbsgave, så det kan 

blive en stol, der følger en person hele livet. Stolen 

er håndlavet i stærkt, bæredygtigt  akacietræ, og 

kan også bruges af voksne som puf eller skammel 

og kan endda ombetrækkes, hvis behovet skulle 

opstå. Du behøver selvfølgelig ikke bekymre dig 

om, at børnene klatrer og kravler på den – den 

er skabt til det,” afslutter Helene Lorenzen, som 

afslører, at det sandsynligvis ikke er det sidste vi 

har set til Classic Minor-serien.

Journalist: Gitte Holm

DEN LILLE 

STOL 
FOR LIVET

Helene Lorenzen byder 
børnene velkommen 

i dagligstuen med Classic 
Minor-stolene, der passer 
lot ind i et klassisk hjem.

: : ADVERTORIAL - TENDENS BOLIG

Classic Minor 2 og 3 fås med 

sort eller råhvidt betræk og er klar 

til salg medio maj.

Prisen forventes at blive omkring 

3000 kr. For hver stol der sælges går 

10% af overskuddet til foreningen 

’Bryd Tavsheden – om børnevold’. 

Nærmere information fås på mail: 

helenelorenzen@icloud.com 

CLASSIC MINOR 2 & 3


