
Paradis på jorden, hud,
naturens ro og lys
som hovedinspirati-
on. Sådan omtrent

kan de fire bud på 2004 over-
sættes fra trendbureauet Kja-
er Global i London. Firmaet
var forleden på besøg i Dansk
Design Center i København
for at give et bud på den per-
fekte verden – hvor både mo-
de, interiør og mad pakkes
ind i de fire samme trend-ka-
tegorier.

»De fire stilarter er lavet ud
fra ideen om den perfekte
verden, men der er  ikke no-
gen, der lever i rendyrkede
stilarter, så man kan godt
blande temaerne,« siger Anne
Lise Kjær, indehaver af Kjaer
Global. Hun har gjort det til
sit levebrød at researche og
analysere på nutiden for at gi-
ve inspiration til fremtiden. 

Den, firmaet selv ser som
den mest trendy af de fire stil-
arter anno 2004, er »Pure Po-
etry«, hvor lys og belysning
bruges som det væsentligste
indretningsmiddel. Her spil-
les på kontrasterne, på det
mørke, der udfordrer det lyse.
Her er lak, perler, forskellige

glaseringer, gammelt sølvbe-
stik, lertøj og kasser fra grøn-
thandleren som køkkenopbe-
varing. Farverne er hvid, grå,
champagne, støvet blå, antik-
guld og en mørk nærmest au-
bergineagtig farve døbt ca-
tawba-grape.  

Paradiset på jorden i form
af »El Paradise« er en mod-
sætning til alle de mange
dårlige nyheder og al det fryg-
telige i verden. Her er stærke,
glade farver og specielt grøn i
mange afskygninger som
håbets og hjertes farve, for-
tæller Anne Lise Kjaer. Her er
tropiske planter, storblom-
strede duge, blomstrede tape-
ter, organiske materialer til
sæbe og kogebøger om spise-
lige blomster. Udgangspunk-
tet er gartnere og drivhuse, og
farverne ud over grøn er bl.a.
koralrød og gul.

Hudtemaet under over-
skriften »Bio Perfection« er
inspireret af alt det flok gør
ved deres kroppe, sprøjter ind
i læberne, så de fylder noget
mere osv. Det handler om jag-
ten på det perfekte via biotek-
nologien, og i boligen og mo-
den er det omsat til nye mate-
rialer, der er hudagtige at røre
ved.  Her taler man om intel-
ligent spisning, og køkkenet
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Køkken i paradisstil.
Her er udgangspunktet drivhuse 
og gartnere – de glade farver 
skal danne modtræk 
til verdens dårligdom.

Køkkener
klædt 

på til 2004
Ved at analysere

nutiden giver det
danskejede 

trendbureau 
i London – 

Kjaer Global 
– sit syn på 
fremtiden.

Virksomheden 
var forleden på 
besøg i Dansk 

Design Center,
hvor sløret blev

løftet for  
de nyeste trends 
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Køkken a la »Bio Perfection« 
inspireret af folks jagt på 
det perfekte og bioteknologi.
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Stå af ræset og leg sommerhus
hele året rundt.Det er 
hovedtesen i trendtemaet 
»Soft Progress« 
– her udtrykt i et køkken.



har f.eks. organisk bund tilsat
tekniske hjælpematerialer.
Her er hvidt læder, metal og
glas. Farverne er sarte i gul,
brun, grå, rosa mv. 

Sidste tema fra Kjaer Glo-
bal for 2004 hedder »Soft
Progress«, og ifølge Anne Li-
se Kjaer handler det egentlig
om at stå af ræset og gå ud i
naturen og blive inspireret. 

»Folk søger væk fra byerne,
de vil ud til natur bl.a. for at
meditere og få et mindre
stressende liv. Det er egentlig
en gammel trend, men stress
er et stigende problem, derfor
et det stadig højaktuelt,« me-
ner hun.

Omskrevet til mode og bo-
lig er der nærmest dømt som-
merhus hele året rundt. Man
udtrykker sig selv gennem et
meget personligt præg. Det er
et miks af alting, nyt såvel
som gammelt, og netop her
udleves individualiteten til
det yderste. Farverne er blå,
hvid sort, sølvgrå og orange.
Her er delikate lysekroner,
håndmalede keramiske fliser
og en gammel renoveret ovn. 

dorthe.nielsen@borsen.dk
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Udstilling i Øksnehallen 26.02 - 02.03

Det skal være definitivt slut
med stellet til 20 personer
fra Royal Copenhagen. Står
det til trendbureauet Kjaer
Global er den nære fremtid
nemlig henlagt til individu-
alitet frem for alt – hvor et
miks af alverdens forskelli-
ge tallerkener f.eks. med
håndmalede beskeder op-
fordrer til kys og klem. 

Trenden med det person-
lige og det håndlavede er
her allerede, men direktør
for Kjaer Global, Anne Lise
Kjær, er helt overbevist om,
at den kun er kommet for at
blive udviklet.

»Det personlige præg bli-
ver mere og mere vigtigt, og
f.eks. har man haft slogan-
T-shirts i mange år, men nu
begynder man også at skri-
ve beskeder på tallerkner og
kopper – for at skabe sin
helt egen stemning. Det in-
dividuelle slår også igen-
nem ved, at man f.eks. sæt-
ter nye og gamle ting sam-
men.«

Det håndmalede handler
ikke kun om servicet på
bordet. Ifølge Anne Lise
Kjaer vil det slå generelt igennem. I flere af
firmaets trendretninger for 2004 indgår
derfor håndmalede ting. Her er håndmale-
de keramiske fliser i både køkken og bade-
værelse. Håndmalede tandkrus, krukker og
håndklæder, ja der er næsten ingen ende på
det personlige islæt. 

Håndmalede ting er in

Trendfirmaet Kjaer Global Ltd. er ejet af
den danske Anne Lise Kjær, der siden 1992
har haft base i London. 

I dag har hun 11 faste medarbejdere og
12-14 freelancere tilknyttet hovedkontoret i
London. Derudover er der agenter i USA,
Canada, Tyskland, Milano, Japan og Ta-
iwan. 

Den mest aktive del af virksomheden er
foredrag og trendkataloger, som Kjaer Glo-
bal udsender to gange om året med inspira-
tioner til fremtiden. 

Den mest profitable del af virksomheden
er til gengæld konsulentvirksomheden, hvor

Kjaer Global rådgiver firmaer som Ikea og
Sony om koncepter og overordnede stra-
tegier omkring design, service og meget
mere.

Af kunder kan nævnes Nike, Camper,
Gap, Levis, Puma og Benetton, og f.eks. har
Kjaer Global lige lavet farvekort for Dyrup.
De største markeder er England, USA, Ita-
lien og Japan.

Anne Lise Kjær er uddannet på Teko-
center – tekstilbranchens fagskole i Her-
ning, hun har arbejdet som designer, men
de seneste år koncentreret sig om analyser
af nutiden for at kunne kigge på fremtiden.

Fakta om Kjaer Global

Håndmalede fliser,
tallerkener og krukker et blot

nogle af tendenserne for 2004,
som skal give forbrugerne 
den ønskede individualitet,

mener trendbureauet 
Kjaer Global i London.

Kontraster og lys som 
hovedinspiration 
er udgangspunktet 
for »Pure Poetry«.


