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JACOB JENSEN® er tilbage. 
 
Den danske designvirksomhed JACOB JENSEN® har indgået et strategisk partnerskab med 
Skandinaviens største bolig brandhouse, F&H A/S. Partnerskabet betyder, at der bliver sat 
fuld fokus på at designe og produktudvikle nye tidsaktuelle produkter til køkken og bolig i de 
kommende år. De første produkter forventes at blive lanceret i løbet af 2022. 
 
 
JACOB JENSEN er et ikon inden for tidløst nordisk design med produkter der bruges hver dag 
i millioner af boliger verden over. Der er lagt en ambitiøs vækstplan, hvor JACOB JENSEN 
DESIGN’s studier i Danmark, Bangkok og Shanghai skal designe en lang række nye produkter 
til køkkenet og til boligen i øvrigt. De nye produkter skal sælges gennem F&H’s datterselskab 
Thuesen Jensen A/S i Danmark og igennem F&H's internationale salgsorganisation på 
eksportmarkeder i hele verden. 
 
I forbindelse med partnerskabet mellem JACOB JENSEN og F&H udskilles JACOB JENSEN 
brand i et selvstændigt selskab med Thomas Bennedsen som direktør og med F&H som 
medejer. Det er tanken at invitere andre brand-partnere med i det nye selskab i de 
kommende år. 
 
JACOB JENSEN gruppen ejes i dag af Kolind A/S sammen med efterkommere af designeren 
Jacob Jensen, der i 1958 grundlagde virksomheden. Firmaet blev verdenskendt for sit 
samarbejde med Bang& Olufsen i tre årtier, og har siden da løst designopgaver for en lang 
række af verdens førende virksomheder. I dag består JACOB JENSEN gruppen af JACOB 
JENSEN DESIGN med tegnestuer i Shanghai, Bangkok og Danmark og det nye JACOB JENSEN 
BRAND med hovedkontor i Danmark. 
 
F&H Group A/S er Skandinaviens førende multi brandhouse inden for ’Kitchen Living Dining’ 
til faghandel, dagligvarehandel og B2C med en omsætning på mere end 1,2 milliarder 
kroner. Sortimentet på ca. 15.000 varer er fordelt på over 40 stærke brands – flere af dem 
egenejede. Koncernens hovedsæde ligger i Danmark, og desuden er der egne selskaber i 
Norge, Sverige, Tyskland og Kina. 
 
Igennem det nye partnerskab med F&H A/S er JACOB JENSEN tilbage som en væsentlig 
spiller på den internationale designscene. For et år siden indgik JACOB JENSEN et tilsvarende 
partnerskab med en audio virksomhed, der allerede har lanceret det første JACOB JENSEN 
audio-system i Asien. Samtidig er en ny generation af de ikoniske JACOB JENSEN ure på vej. 
 
For nærmere oplysninger kontakt: 
 
Direktør Thomas Bennedsen, JACOB JENSEN BRAND A/S, på mobil 40 18 88 55 
Direktør Knud Lomborg, F&H A/S, på mobil 20 98 50 60 
 


