
STJERNE-ARKITEKT DAVID ZAHLE: 

BÆREDYGTIGHED HANDLER  
OM AT DESIGNE EN HVERDAG,  
MAN VIL VÆRE EN DEL AF
Samspillet mellem æstetik, 
design og bæredygtighed er 
centralt i David Zahles liv og 
i hans arbejde som partner i 

 

På 3. sal i et forhus på Christianshavn i 
København har stjernearkitekt David Zahle 
pillet hele indmaden ud af en lejlighed 
og istandsat den med respekt for dens 
skævheder og fascinerende tagkonstruktion. 
Nye installationer, sofagrupper og 
køkkenskabe smyger sig om de gamle vægge.

- Jeg tror meget på “smart living”, som 
handler om at designe produkter, der kan 
integreres i eksisterende løsninger i hjemmet 
- i håndtaget, i stikkontakten eller i 
vandhanen, forklarer David Zahle, der er 

 

Løsninger, der gør hverdagen bedre

at æstetik, design og bæredygtighed spiller 
sammen. CopenHill med sin kombination af 
kraftvarmeværk og skibakke er et tydeligt 
eksempel på denne tilgang. 

- Vi tror på hedonistisk bæredygtighed - at 
bæredygtighed ikke bare er halmballehuse. 

bo i den by, vi bor i, mere glade for de ting vi 
omgiver os med, og den hverdag vi har, siger 
David Zahle.  

Æstetik skaber bæredygtighed
Når det kommer til produktdesign, handler det 
udover den tekniske løsning om at skabe en 
glæde ved produktet, mener David Zahle.

- Det allervigtigste ved bæredygtige 
produkter er, at vi er glade for dem. Et produkt 
kan jo i princippet holde for evigt, hvis bare 
man passer på det. Jo længere levetid et 
produkt har, jo mere bæredygtigt er det. 
Æstetik er med til at skabe bæredygtighed, 
fordi skønheden skaber en emotionel 
tilknytning til produktet. Æstetik handler om at 
designe en hverdag, som du gerne vil være i, 
siger han. 

Derfor har David Zahle og familien, som i alt 
tæller fem, også installeret en Quooker i det 
åbne køkken.  

- Jeg er forelsket i Quookers funktionalitet. 
Den kombinerer afkølet vand, kogende vand, 
og vand med brus samlet i én hane. Man 
slipper for rodet og den grimme elkedel, fordi 
man formår at tænke en masse funktioner 
sammen i noget i stedet for hver for sig – 
ligesom at anlægge en skibakke på toppen 
af et kraftvarmeværk. Man får ryddet op, og 
der er færre ting at vedligeholde. Quooker 
bidrager til et stilrent køkken. Og så er det et 

er begejstret for betjeningen af en Quooker:

grebet gør, at man ikke kommer til at tænde 
for det kogende vand, medmindre man ved, 
hvordan man gør. Det er ret genialt.  

teenager sig en sodastream, så han er ifølge 
David Zahle naturligvis begejstret for, at der 
er danskvand konstant. For David Zahle selv 

i familiens hjem medført, at han også er 
begyndt at drikke mere vand – simpelthen 
fordi der er en større glæde ved at drikke 
danskvand. 

- Jeg slipper for at slæbe danskvand op på 

Og så er der den service med, at man kan 
genbruge gaspatronerne. Det er et godt 
initiativ.

Og det er netop det, bæredygtighed handler 
om - at designe en hverdag og en fremtid, 
man vil være en del af, mener David Zahle.

- Jeg betragter os arkitekter som formgivere 
af menneskeligt liv, uanset om det er et bord, 
en kop eller en vandhane.


