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KAY BOJESEN  
DENMARK

– EN HYLDEST TIL FANTASI OG BARNLIGE SJÆLE

Kay Bojesens unikke talent for at skabe æstetiske, smilende linjer har gjort 
hans magiske univers af træfigurer til elskede klassikere verden over.

Kay Bojesen Denmark producerer og udvikler  
kvalitetsprodukter fra Kay Bojesens kreative og underholdende  

univers af træfigurer, gardere, fugle, gyngehest, m.m.

Et univers, der repræsenterer en hyldest til vores indre legebarn  
og vækker glæde verden over.

Gå på opdagelse i Kay Bojesens glade univers.



KAY BOJESEN
Kay Bojesen blev færdiguddannet som sølvsmed i 1910,  

efter han havde afsluttet sin læretid hos Georg Jensen. Som en af de første  
inden for dansk kunsthåndværk lod han sig begejstre af funktionalismen,  

og han var blandt initiativtagerne til ‘Den Permanente’ – en forretning  
og et udstillingsvindue, der gennem årtier repræsenterede  

det bedste inden for dansk design.

I 1930’erne begyndte Kay Bojesen for alvor at dyrke sin interesse for at  
arbejde i træ. Han skabte blandt andet en serie af trædyr, der alle levede op  
til hans holdning til, at design skal være rundt, blødt og føles godt i hånden. 

Han ønskede ikke at skabe tro kopier af virkelighedens dyr, men  
fantasifulde varianter i et design, hvor linjerne “smiler”.

Siden Kay Bojesens legendariske butik i Bredgade i København lukkede tilbage 
i 1990, har flere af hans produkter ikke været produceret. Det er derfor en stor 
glæde at kunne genintroducere flere af Kay Bojesens fantastiske gamle design 

efter de originale tegninger og med stor respekt for Kay Bojesens høje krav  
til materiale og håndværksmæssige udførelse.

Kay Bojesen dør i 1958 i en alder af 72 år og efterlader sig en betydningsfuld 
designarv. En arv, der i dag er beskyttet af hans fire børnebørn.





HISTORIEN

1886

1932

Kay Bojesen bliver født i København 
(15/8-1886).

Kay Bojesen åbner butik og værksted i  
Bredgade 47 lige i nærheden af Amalienborg.

Hesten så dagens lys første gang  
i begyndelsen af 1930’erne. 
s. 24

Ranglen, den første klassiske 
legegenstand til barnet. 
s. 21

1930

1932



1936

1934

1935

Gyngehesten er skabt i lakeret bøg. 
s. 23

Gravhunden Pind kommer til verden. 
s. 12

De charmerende spurve kommer  
til verden i en flok på seks. 
s. 31

Det første eksotiske dyr, Zebraen skabes. 
s. 38

Den lille finurlige terrier 
Tim, kommer til verden. 
s. 20 

1935

1935



1951 1951 bliver året, hvor den elskede abe ser dagens lys. Aben i teak og limba er 
det levende bevis på Kay Bojesens overbevisning om, at linjerne skal ”smile”. 
s. 10

1950 Sangfuglen kommer til verden i 1950’erne,  
men sættes aldrig i produktion af Kay Bojesen. 
s. 28

1948
I slutningen af 1940’erne ser julemanden dagens lys inspireret af de succesfulde  
bemalede livgardere. Kay Bojesens børnebørn husker tydeligt, hvordan julemanden 
stod overalt i bedstefars butik og i privaten som et varsel om den glade juletid. 
s. 36

1942

1945

Amalienborgs gardere i træ skabes. 
s. 43

Skiløberne skabes i 
midten af 40’erne. 
s. 34



1953 Elefanten bliver en del af familien. Skabt 
i eg – stor og tyk med bevægelig snabel. 
s. 18

1957 Et år før Kay Bojesen dør, designer Kay Bojesen et af sine allersidste trædyr – Kaninen. 
s. 16

1954

1955

Søpapegøjen er skabt i to størrelser og håndmalet. 
s. 32

Flodhesten kommer til verden og holdt styr på blyanten på Kay Bojesens skrivebord. 
s. 14

1952 Den lille nysgerrige bjørn kommer til verden, og Kay Bojesen bliver udnævnt til Kongelig Hofleverandør. 
s. 16



ABE
Kay Bojesens idé med aben var 

oprindeligt at give sine børn en finurlig 
knage til jakken. Siden 1951 har aben 

i teak og limba pyntet på talrige 
trendmagasiners forsider og hængt 

på utallige boghylder som en munter 
hilsen. Et sandt dansk designikon  

med helt sjælden karisma.



Abe er sød som 
knage til huen, 
børne jakken, 
halstørklædet 
eller som pynt 
på værelset…





GRAVHUND PIND
Kay Bojesen ønskede ikke at skabe en tro kopi 
af virkelighedens dyr, men derimod legesyge 
varianter, der skulle være rare at holde om, 

mens de taler til fantasien og hylder vores indre 
legebarn. Gravhunden Pind i valnøddetræ  

er stadig lige så kæk, som da den  
så verden første gang i 1934.

Gravhund er kæk  
som altid, lige gyldig hvor 

han er placeret…



FLODHEST
Flodhesten i egetræ kom til verden i 

1955 og var en af Kay Bojesens trofaste 
medarbejdere. Fra sin faste plads på 
skrivebordet holdt den med et bredt 

smil styr på Kay Bojesens blyant. 
Flodhesten indbyder til kærlige klap  

på hovedet, mens den sender  
en hilsen til barnet i os alle.

Den sorte flodhest med det brede smil 
er bemalet med tavlemaling. Med det 

medfølgende stykke kridt kan Flodhesten 
bruges som huskeseddel eller til at skrive 

søde og sjove beskeder på.

Flodhest står stolt og  
rank med en blyant  

i munden…







KANIN
Kaninen, skabt i egetræ, kom til verden 
i 1957, som det yngste familiemedlem i 

rækken af Kay Bojesens trædyr. Sammen 
har børn og voksne i årevis skabt et magisk 
univers af historier om dyrene, der har sat 
tiden i stå og sendt drømme på langfart.

BJØRN
I 1952, kun et år efter at aben kom til 

verden, designede Kay Bojesen bjørnen 
i eg og ahorn træ. Gennem årene er den 
lille bjørn med de åbne arme, gået lige i 

hjertet på os.



ELEFANT
Kay Bojesen stræbte efter at skabe 
design, der ikke kun er skønt at eje, 

men også rart at holde om. Elefanten i 
egetræ med de bløde linjer er et levende 
bevis på, at det lige præcis var dét, der 

var Kay Bojesens særlige talent.

Elefant er en god dåbsgave 
og vil stolt følge barnet 

igennem hele livet…





En god gaveidé til alle anledninger, 
der fortjener en særlig markering. 

Tim vil følge med fra barn til voksen 
gennem alle livets faser… 



HUND TIM
Mange hunde er udsprunget fra  

Kay Bojesens hånd, og Tim er navnet på 
denne lille finurlige terrier designet i 1935. 
Med det drejelige hoved årvågent på skrå 

og halen lige i vejret, er Tim et af  
Kay Bojesens mest udtryksfulde dyr, 

skabt i natureg og røget eg. Når børn kom 
forbi Kay Bojesens butik i Bredgade 47 i 
København, fik de ofte en lille gave med 

sig. Tit var de blevet de heldige hundeejere 
til netop hunden Tim.

RANGLE
Ranglen, den første klassiske 

legegenstand til barnet, tegnede 
Bojesen i sin variant i 1932. 

Dimensionerne gør ranglen nem at 
holde om for den lille hånd, mens 

kuglen i midten af ranglen kan fare frem 
og tilbage og snurre rundt til glæde for 
den lille. Ranglen er skabt i umalet træ, 

fordi Bojesen mente, at det giver  
friere spil til fantasien. 



ALFABETKLODSER
Kay Bojesen mente, at al læring skulle være sjovt 
og underholdende og i den grad fremme fantasi 

og opfindsomhed. Med dette i baghovedet skabte 
designeren alfabetklodserne i to forskellige former, som 

tilsammen kan danne alle alfabetets bogstaver. Alfabetklodserne er 
som skabt til timevis af 
sjov og underholdende 

læring i familien…



Et designikon, 
der går i arv i 

generationer og 
bliver husket  

som gaven fra en  
særlig person… 

GYNGEHEST
“Fra nu af skal ingen børn kede sig”, sagde 

Kay Bojesen en dag. Og så satte han sig 
ned og tegnede sin gyngehest, så den 
næsten sprang op af papiret. Stivbenet 
og strunk, men med et tillidsvækkende 

væsen og et åbent ansigt.



HEST
Kay Bojesen tegnede heste nok til en 
hel fold gennem sin tid som designer. 
Denne hest så dagens lys første gang i 
begyndelsen af 1930’erne. Med strunk 
holdning, kraftig man og tøjlerne klar 

inviterer hesten til at tage på fantasirejser 
i fuld galop. De bløde former og stive ben 
giver hesten det typiske muntre udtryk, 

Kay Bojesens trædyrsfamilie er kendt for.



En oplagt gaveidé til heste pigen, 
konfirmanden, studenten – til bryllup og  

alle andre mindeværdige lejligheder… 
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TURTELDUER
Turtelduerne bringer romantikken 
ind i Kay Bojesens magiske univers 

af træfigurer. Turtelduerne er skabt i 
natureg og røget eg og designet af Kay 
Bojesen i 1950’erne. Designeren nåede 

dog aldrig at sætte fuglene i produktion. 

SANGFUGL – ALFRED

Alfred er opkaldt efter et af Kay Bojesens 
tipoldebørn. Det nordiske navn kende-
tegner den uskyld og fred, der altid har 
karakteriseret designerens træfigurer.



PETER

Denne sangfugl er opkaldt efter  
Kay Bojesens ældste barnebarn.

RUTH

Denne sangfugl har fået sit navn efter  
Kay Bojesens svenske svigerdatter.

SANGFUGL
Familien Bojesens terrasse i Bella Vista 
var fuld af blomster, kurvemøbler – og 

fugle. Vi fandt ved et tilfælde et billede af 
sangfuglen i et af familiens fotoalbums. 
Undersøgelser har vist, at der oprindelig 

fandtes fem fugle.

Ud fra de originale fugle samt en 
 lille fugleflok limet på en pind, skabte 
vi sangfuglene, alle malet i Bojesens 

oprindelige, muntre farver.



POP

Denne sangfugl hedder Pop, og det gør 
den, fordi Kay Bojesen elskede danskvand 
(soda pop).

SUNSHINE

Denne sangfugl hedder Sunshine, og den 
repræsenterer en af de fem oprindelige 
farvekombinationer.

KAY

Sangfuglen er i al respekt døbt Kay, og 
farven er kunstnerens favorit blandt de 
blå nuancer.

ERNST

Ernst er opkaldt efter Kay Bojesens far, 
som var en herre, der favnede bredt.  
Han var forretningsmand, forlagsredaktør, 
kulturpersonlighed og samtidig en kreativ 
sjæl, der sammen med sin hustru Valborg, 
inspirerede sønnen Kay til at skabe flokken 
af de elskede træfigurer.





SPURVE
De charmerende spurve kom til  

verden omkring 1935 i en flok på seks. 
Den gule spurv var den eneste, der blev 
sat i produktion af designeren selv, og 
de andre fik plads på en blandepind 

fra farvehandleren. De oprindelige seks 
spurve er blevet til syv og opkaldt efter 

ugens dage. Spurvene kan bruges til 
at øve ugedagene med – helt i Kay 

Bojesens ånd om, at læring skal være 
sjov og underholdende.

Spurve og planke har 
magnet, så fuglene 

kan holde på små sjove 
beskeder…



SØPAPEGØJE
Søpapegøjen med det farvestrålende 
næb kom til verden i 1954. Allerede 
dengang kom han flyvende fra start 

og landede lige i hjertet på både børn 
og voksne. Smuk at skue og nem at 
elske, som han står der med sin let 
foroverbøjede krop og åbne vinger  

– altid klar til at give et kram.







SKILØBER – BOJE

Skiløber Boje er opkaldt efter Kay Bojesens 
søn Otto, hvis kælenavn var Boje

SKILØBER
Skiløbene blev produceret af  

Kay Bojesen i 1940’erne som en lille  
serie af to skiløbere – en kvindelig og  
en mandlig skiløber. Begge skiløbere  

har Kay Bojesens glade og  
humorfyldte udtryk og er altid friske  

på en skitur i de norske Fjelde.

SKILØBER – DATTI

Skiløber Datti er navngivet efter  
Kay Bojesens svigerdatter Ruth,  
hvis kælenavn var Datti.



JULEMAND
Kay Bojesen skabte julemanden i 

1940’erne. Med sine runde kinder og 
sit hvide skæg stod han overalt i Kay 

Bojesens butik i København og i hjemmet 
i Bellavista, hvor han indvarslede den 

glade tid. Kunder, der kom forbi butikken, 
og særligt deres børn, fik ofte en 
julemand med hjem som gave. 

NISSEHUE
God jul fra Kay Bojesen.

Glæd venner og familie med en fin  
nissehue skabt til den gæve abe,  

der bor i mange hjem. 







ZEBRA
Zebraen var et af Kay Bojesens første 

eksotiske dyr. Skabt i 1935 og stadig lige 
elsket.Zebraen bliver født som fætter til 

hesten og med sin prangende manke  
og stive ben lever den til fulde op til  
Kay Bojesens idé om, at dyrene ikke 

skulle være tro kopier af virkeligheden, 
men være sig selv med egen charme  

og personlighed. 



VOKSEN PLAID
Plaiden med illustrationen af  

Kay Bojesens skønne figurer er skabt i 
100% blød lammeuld. Plaiden er vævet 

efter jacquard-princippet og derfor 
vendbar. Illustrationen tager afsæt i 

designerens originale tegninger og viser, 
hvordan Kay Bojesen ofte arbejdede  

med to forbundne cirkler, når han  
designede sine trædyr.







GARDERE
Den Kongelige Livgarde har stået vagt 
ved de danske slotte siden 1658. Kay 
Bojesen tegnede sit kompagni i 1942 

med bjørneskindshuer, rød gallauniform 
og kors på brystet. Der medfølger en 

skilderhusformet emballage i pap, der 
bærer monogram med majestætens 

tilladelse.

BØRNE PLAID
Plaiden med illustrationen af Kay Bojesens 

elskede abe er skabt i 100% lammeuld. 
Plaiden er vævet efter jacquard-princippet 
og derfor vendbar med modsat farve på 
modstående side. Den korthårede, bløde 
kvalitet betyder, at plaiden ikke kradser, 
når de yngste f.eks. skal holdes varme i 

barne- og klap vognen. Abe-illustrationen 
er tegnet af den populære designer og 

grafiker Bo Bendixen.



BØRNESÆT
Melaminsættet indeholder flad tallerken, 

dyb tallerken og kop dekoreret med 
alfabetet og talrækken. Hver del er 
designet med fokus på detaljer og 
bløde former og er perfekt til små 

børnehænder. Kay Bojesen yndede at 
opfordre til leg og kreativitet og ikke 
mindst legende læring. Brug gaflen 
og kniven som time- og minutviser 

på den flade tallerken, lad skeen dreje 
rundt fra bogstav til bogstav på den 

dybe tallerken og stav til små ord, som 
barnet kender. Bogstaverne på kruset er 
placeret således, at de kendte ord som 

mor og far er nemme at finde.

Perfekt til små 
børnehænder…







STUDENTERHUE
Sig tillykke til studenten med en  

Kay Bojesen Abe eller et af de andre  
søde trædyr med studenterhue på.  

Et Kay Bojesen trædyr med studenterhue 
er en gave, der vil følge studenten 

igennem hele livet som minde om denne 
helt særlige dag. Huerne fås i 2 størrelser 

og er produceret i malet bøgetræ.

Tillykke til studenten. 
Huerne passer til Abe, 
Elefant, Gravhund og 

Sangfugle…



FAMILIEN

Kanin H 16 cm 
Egetræ

Elefant H 12,6 cm 
Egetræ

Bjørn H 15 cm 
Eg- og ahorntræ

Abe H 20 / 28 / 46 cm 
Teak og limbatræ

Flodhest H 8,5 cm 
Egetræ

Hund Tim H 7,5 cm 
Natur egetræ og røget egetræ



Gravhund H 10,5 cm 
Valnøddetræ

Hest H 14 cm 
Bøgetræ og valnøddetræ

Turtelduer H 8,8 cm 
Natur egetræ og røget egetræ

Gyngehest H 56 cm 
Bøgetræ

Alfabetklodser L 26 cm 
Bøgetræ

Rangle Ø 8 cm 
Bøgetræ

Sangfugl – Alfred H 15,1 cm 
Natur egetræ og røget egetræ



Spurve H 6,7 cm 
Malet bøgetræ

Sangfugl – Kay H 15,1 cm 
Malet bøgetræ

Sangfugl – Ruth H 15,1 cm 
Malet bøgetræ

Sangfugl – Pop H 15,1 cm 
Malet bøgetræ

Sangfugl – Ernst H 15,1 cm 
Malet bøgetræ

Sangfugl – Peter H 15,1 cm 
Malet bøgetræ

Sangfugl – Sunshine H 15,1 cm 
Malet bøgetræ



Zebra H 14 cm 
Malet bøgetræ

Søpapegøje H 19,6 cm 
Malet bøgetræ

Flodhest H 10,4 cm 
Malet bøgetræ

Julemand H 19,5 cm 
Malet bøgetræ

Skiløber – Datti H 15,5 cm 
Malet bøgetræ

Skiløber – Boje H 15,5 cm 
Malet bøgetræ

Nissehue Ø 4,8 cm
Malet bøgetræ

Studenterhue Ø 3,5/ 5,9 cm
Malet bøgetræ



Plaid H 120 cm x B 80 cm 
100% lammeuld

Plaid H 170 cm x B 130 cm 
100% lammeuld

Plaid H 120 cm x B 80 cm 
100% lammeuld

Børnesæt Tallerken Ø 22 cm,  
dyb tallerken Ø 18,4 cm, kop 22 cl 

Melamin





Fanebærer H 22 cm 
Malet bøgetræ

Fanebærer H 100 cm 
Malet bøgetræ

Menig med gevær H 22 cm 
Malet bøgetræ

Trommeslager H 22 cm 
Malet bøgetræ



KONGELIG  
HOFLEVERANDØR

Gennem årene har Kay Bojesen Denmark leveret designerens legesyge og  
fantastiske trædyr til Hoffet på Schackenborg, Fredensborg og Amalienborg.  
Helt i Kay Bojesens ånd, som jo blev udnævnt Kongelig Hofleverandør i 1952.

Det var derfor med ekstra stolthed, at beskeden om udnævnelse til  
Kongelig Hofleverandør blev modtaget d. 9. december 2013. Prædikatet  

”Kongelig Hofleverandør” tildeles af Hendes Majestæt Dronningen. 
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