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Flammen brænder stadig

På trods af alle odds blev Rud Thygesen møbelarki-
tekt. Arven er ”de gamle”. Arbejdet er con amore.  
>> Læs side 6
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Oplevelsesøkonomi, ja tak – bare ikke i 
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17Har du talt med din designer i dag?

Argumentet for at bruge design i sin virksom-
hed er, at det skaber merværdi på bundlinjen.  
>> Læs side 17

Der er mere end dagen og vejen

Designere er ikke kendt for at være  
storforbrugere af efteruddannelse. Den  
holder ikke, mener designerne mDD  
Pil Bredahl og Barbara Bentzen. 
>> Læs side 15

Først kommer analysen

Det strategiske fokus skal være på plads, før 
designløsningen eksekveres, uanset om det 
gælder en web site eller et identitetsprogram.  
>> Læs side 11
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Kalender DK

Dansk Design Center
dnmark

2 september – 26 november

At the Turntables

14 oktober 2006 – 

7 januar 2007

Fascination of 

Transportation

1 november 2006 – 

18 marts 2007

Kunstindustrimuseet
Chaos reframed

13 oktober – 3 december

Af jord er du kommet

9. november 2006 – 

7 januar 2007

Stor fransk gobelinkunst

17 november 2006 – 

28 januar 2007

Officinet
My journey home

4 – 26 november

Louisiana
Stjerneskud – 

100 års filmbilleder

13 oktober 2006 – 

21 januar 2007

Louisiana Contemporary 

– Keith Tyson

13 oktober 2006 – 

14 januar 2007

Dansk Arkitektur 
Center
Børn Bygger Bolig

25 februar – 

medio januar 2007

CO-EVOLUTION 

Fra 13 oktober 

Aros
Per Bak Jensen – 

GENKOMST

29 september – 

31 december

RACING CARS – The Art 

Dimension 

13 oktober – 30 december 

Arken
Peter Bonde – HI BOB 

– Greatest Hits

16 september 2006 – 

14 januar 2007

Charlottenborg
Charlottenborg 

Efterårsudstilling 2006 

28 oktober – 19 november

Statens Museum 
for Kunst
L. A. Ring. 

På kanten af verden

2 september 2006 – 

7 januar 2007

Herning 
Kunstmuseum
Skandaler – Provokation 

eller fremsyn?

16 juni 2006 – 

4 februar 2007 

Brandts Klædefabrik
Videns- og Mediecenter

1 januar – 31 december

Smag for reklamer

23 maj 2006 – 

14 januar 2007

Skønhedspletter

17 juni – 10 december 

Gæstebudet – 

Den permanente samling

8 september 2006 – 

13 maj 2007

Dansk 
Plakatmuseum
Danske byer på plakaten

12 august – 12 november

Trapholt
Smagsdommer – 

Museum Mausolæum III

8 september 2006 – 

9 april 2007

Spor

8 september 2006 – 

7 januar 2007

Genklang – 

mønstre, lys, møbler

8 september 2006 – 

7 januar 2007

Museet på 
Koldinghus
Tjekkisk Glas 1945-1980

26 august 2006 – 

14 januar 2007

Når fremmede kommer til

16 september – 

19 november

Årets sølvsmed

13 oktober – 

19 november

Nordjyllands 
Kunstmuseum
Halvanden meter max. 

Ny kunst for børn

23 september – 

26 november

Aaborg 

Børnekunstmuseum.  

Børn, natur og tanker

8 oktober – 12 november

Silkeborg 
Kunstmuseum
Frank Rubin

16 september – 

26 november

Glasmuseet Ebeltoft
20 år frem

28 juni 2006 – 

21 januar 2007 

Sophienholm
DE NATURA – 

Karin Birgitte Lund og Inge 

Lise Westman

14 oktober – 

31 december 2006

Ordrupgård
Hammershøi – Dreyer

1 september 2006 – 

7 januar 2007

Danmarks 
Keramikmuseum
Nicaraguansk keramik

10 september – 

26 november 2006

Kunstakademiets 
Arkitektskole
Playspots

10 november – 

10 december

Link UP Showcase

Forskellige udstillingssteder 

– se www.mdd.dk

20 oktober – 5 november

Tjek også www.mdd.dk, hvor vi opdaterer udstillinger.

www.mdd.dk
www.mdd.dk
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I september stod London i designets tegn. Først er der London 

Fashion Week, der trækker horder af modeinteresserede til 

byen, og i slipstrømmen finder London Design Festival sted 

– en imponerende mønstring af designbegivenheder spredt ud 

over metrokortet, med 100% Design i Earls Court i det vestlige 

London og Designers‘ Block og 100% East i byens østlige ende 

som store trækplastre, udover begivenheder i hundredevis af 

showrooms, Design Council, på Design Museum, Royal College 

of Arts og en række andre designrelaterede institutioner.

Midt i det hele – på Truman‘s Brewery, som var hovedscenen 

for 100% East, fandt der en anden, ret opsigtsvækkende 

begivenhed sted; 100% Norway.

I et tæt samarbejde mellem designmagasinet Blueprint, den 

norske ambassade i London, Norsk Designråd og arkitekt- 

og designvirksomheden Snøhetta – kendt for biblioteket i 

Alexandria og vinderforslaget til et kulturcenter på Ground 

Zero i New York – var en gammel bryggerihal omskabt til 

rammen for en af de hidtil største manifestationer af norsk 

design uden for landets grænser. Snøhetta havde installeret 

en del af deres nye modulbaserede boligkoncept Løvetann 

(hvilket betyder mælkebøtte) som fix-punkt i en stram, 

sortmalet scenografi, hvor de norske designprodukter blev 

highlightet ved hjælp af enkle hjælpemidler som rå podier og 

målrettet belysning. Sammensat til et hele af en af vore egne, 

så at sige; tidligere bestyrelsesmedlem i Danske Designere, 

Mads Emil Garde.

Selv var jeg inviteret til åbningsfesten, hvor møbler, belysning, 

bygningsmoduler og boligtekstiler fik selskab af mellem 500 

og 600 inviterede gæster, en yderst leveringsdygtig vodkabar 

og en vaskeægte prinsesse. Ikke nok med, at der sydede af 

fed stemning og blitzlys og fest og farver. Man havde virkelig 

fornemmelsen af at være med til en ganske speciel begiven-

hed. Blueprint‘s chefredaktør, Vicky Richardson, var hovedtaler 

– efter ambassadørens tale, og inden Mette Marit holdt en 

tale, som skulle man tro, at hun beskæftigede sig med design 

på heltid. Og så var der fest. Og masser af vodka.

Så til det knapt så maleriske; misundelsen. Hvorfor nu også 

dét? 

Norge er, sandt at sige, ikke verdens mest kendte design-

nation. Og selv om de udstillede objekter var hæderlige 

repræsentanter for skandinavisk designtradition og nordisk 

formgivning, så taler vi dybest set om en udstilling, hvor der 

var relativt langt imellem det opsigtsvækkende. Og alligevel 

beskrives Norge – med afsæt i satsningen – som „one of 

the most interesting places to watch for fresh design talent 

and trends,“ mens norsk design berømmes med, at „The 

Norwegian style is immediately distinguishable“ og, at „Young 

designers in Norway don‘t seem to see a need to follow 

trends, yet the traits that are common to Norwegian design 

are currently so fashionable they don‘t need to.“

Norsk design og arkitektur har fået syv hele sider i det sene-

ste nummer af Blueprint, og masser af omtale i den engelske 

dags- og ugepresse. Hvilket er godt, kan man sige, men det fik 

vi sikkert også i New York, da Danish Design Project åbnede 

på MoMa. Der er alligevel grund til eftertanke. 

Mens den danske satsning i New York er en fantastisk møn-

string af danske designprodukter, og således en genial måde 

at markedsføre danske producenter af møbler og produkter 

til hjemmet, har nogle af os haft svært ved at se værdien 

for nulevende danske designere i fremstødet. Der skiller den 

norske satsning sig fra den danske. De mange produkter var 

udstillet med designeren som „afsender“ – ikke den produce-

rende virksomhed. I projektets budget (som i øvrigt befandt 

sig på den sympatiske side af en halv million kroner) var der 

afsat rejsestipendier på femogtyve hundrede kroner til hver 

deltagende designer, således at de unge mennesker – som var 

i markant flertal – kunne tage til London og overvære åbnin-

gen og tage del i festen. Hvilket også betød personlige møder 

med det fremmødte pressekorps, de altid tilstedeværende 

„scouts“ og et begejstret publikum. 

Mens Norge havde besat en bryggerihal i øst, fandt jeg en 

håndfuld danske designere på egne eller deres kunders stande 

på 100% Design. Den norske ambassade havde forhandlet en 

mindre rabat ved at samle nogle af de danske udstillere i et 

hjørne, hvor den røde tråd bestod i en hvid væg med en grøn 

stribe på langs. Nogle af dem, jeg talte med, var sådan set 

tilfredse nok med deres eget udbytte, men de havde også hørt 

om den norske satsning, og – sjovt nok – de var, lige som jeg 

selv, 100% misundelige. 

Steinar Valade-Amland

Direktør, Danske Designere

Direktøren mener 1
100% misundelse
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Vi kender jo så godt de stribede produkter fra Matas. Nu gør 

kæden også bestræbelser på at give sit bidrag til oplevel-

sesøkonomien. I hvert fald efter en oplevelse ved kassen i 

kædens filial på Københavns Hovedbanegård at dømme.

Jeg samler på sælsomme oplevelser. De udgør velkomment og 

ofte underholdende stof i mine forelæsninger om branding og 

design; om hvordan konkrete oplevelser er afgørende for den 

enkeltes oplevelse af en virksomhed eller et produkt. Udover 

– naturligvis – virksomhedens grafiske udtryk og den fysiske 

ramme, hvori man møder virksomheden.

Jeg var på vej hjem – skulle nå et S-tog til Frederikssund, men 

havde lige tid til et hurtigt besøg i Matas for at hente en stang 

lommetørklæder til min efterhånden trælse forkølelse og en 

gang hårpleje på tilbud. Lige under en halvtredser, blev det til, 

hvilket passede mig glimrende, idet jeg – som ikke regelmæs-

sig, og i øvrigt ret distræt kollektivrejsende – skulle indløse en 

enkeltbillet til den nette sum af treogtresindstyvende kroner. 

Med vekslepenge og den sølle tyver, jeg havde i min pung, var 

det lige det, jeg skulle bruge. Så jeg beder om at „få den på 

hundrede kroner“. Nej – se, det kunne ikke lade sig gøre, men 

jeg måtte hellere end gerne få hundrede kroner oveni. Fint, 

sagde jeg, så længe jeg får den i tyvere eller i hvert fald en 

halvtredser og resten i mønt. Næh, du – så nemt slipper man 

ikke i Matas på Hovedbanen. Ingen mønter. En hundredkro-

neseddel var den yndige elevs sidste bud. Og så kunne jeg jo 

gå over i kiosken og få den vekslet i tyvere.... 

De, der kender mig ved, at den slags får blodet til at bruse i 

den eller så sindige nordmand, så jeg ytrede relativt bramfrit 

og – på trods af min hæse stemme – højt nok til at stedets 

førstedame kunne høre det, at det nok var noget af det mest 

åndssvage, jeg nogensinde havde hørt. Førstedamen stod 

pludselig foran mig med sine lange, nylakerede negle og det 

mest skinnende blonde hår fra L‘Oreal. Hun havde nok fortjent 

det. „Har du nogen som helst idé om, hvor mange transaktio-

ner vi har hver dag?,“ spurgte Barbie, og jeg måbede naturlig-

vis. Dels fordi jeg var lamslået over, at hun havde styr på ord 

med så mange bogstaver, og dels fordi hun sagde det i en 

tone så anklagende, at jeg næsten fik dårlig samvittighed. 

Jeg genfandt mælet efter et øjebliks forbløffelse, hvorefter 

en kort og relativt uinteressant ordveksling fulgte, inden jeg 

røg ud af døren uden hverken papirlommetørklæder eller gel 

til manken. Godt, at jeg lige havde været hos frisøren og fået 

det meste af håret fjernet, og et held, at jeg havde stoppet 

lommerne med toiletpapir på foreningens regning. 

Jeg fik spurtet over i den del af etablissementet, hvor man 

kan købe billetter med kort, inden jeg forcerede rulletrap-

pen i spring og nåede toget. Jeg ved det godt; der var kun 

12 minutter til næste tog, så hvad brokker du dig over? Over 

holdningen og over den totale ignorance Barbie og hendes 

medsammensvorne – eller, hvilket i givet fald er meget mere 

alvorligt, en ellers ansvarlig ledelse i Matas – lægger for dagen 

ved at udvise en sådan holdning til kunderne.

Begrebet oplevelsesøkonomi handler ikke bare om cirkus 

og kammermusik, turisme, spil og filmfestivaler. Oplevelses-

økonomien handler om at tilføre mødet mellem virksomhed 

og kunde – uanset, eller i hvert fald næsten uanset hvilken 

branche, hvilket produkt eller hvilken ydelse det drejer sig 

om – en ekstra værdi. Detailhandelen er – om nogen – en 

branche, hvor oplevelsen er altafgørende, hvorfor den også er  

begyndt at interessere sig ret voldsomt for begreber som 

design, brugerdreven innovation og oplevelsesøkonomi. Men 

den stribede slags håber jeg sgu, at Matas holder for sig selv 

eller – allerhelst – smider på porten. Og gerne sammen med 

Barbie.

Jeg fik ingen lommetørklæder, men hvor fik jeg dog en god 

case.

Steinar Valade-Amland

Direktør, Danske Designere

Direktøren mener 2
Oplevelsesøkonomi, ja tak – bare ikke i den stribede udgave



Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

Møbelarkitekt mDD MAA Rud Thygesen har taget hele turen 

med. Fra de magre år, hvor konen var så flink at sørge for, at 

han fik noget at spise til at være en succesrig møbelarkitekt 

og pressens yndling og til i dag, hvor han blandt andet tegner 

møbler til en lille fabrik i Jylland. 

Og flammen brænder stadig hele døgnet rundt. 

”Jeg er noget af en fagidiot. Jeg glemmer tit andre ting, fordi 

jeg tænker på mit arbejde hele tiden, og jeg har det bedst, 

når jeg sidder ved mit tegnebord enten på tegnestuen eller 

derhjemme. Jeg kan blive helt ked af det, når jeg er færdig 

med en tegning,” siger Rud Thygesen.

Dispensation fra kulturministeren

Starten på Rud Thygesens karriere som møbeldesigner var 

dog noget skæv. Han er ud af en arkitektfamilie, hvis opfat-

telse var, at Rud ikke kunne blive arkitekt, når han ikke var i 

besiddelse af en studentereksamen, og så var der i den lille 

provinsby i Jylland kun to muligheder for den unge mand: 

banken eller tøjhandleren.

”Og jeg valgte så tøjhandleren, hvor jeg i det mindste kunne få 

noget smart tøj, så der udstod jeg mine fire års læretid,” smi-

ler Rud Thygesen, som derefter flyttede til København, hvor 

han forsøgte at komme ind på bygningskonstruktørskolen og 

akademiet – uden held.

Rud Thygesen lærte sig, via aftenskole, tegning og konstrukti-

on og begyndte at tegne møbler for sig selv. Desuden skiftede 

han tøjbranchen ud med en møbelforretning:

”Og der lærte jeg utroligt meget om, hvordan møbler er kon-

strueret, om materialer og så videre.”

Til Charlottenborgs Efterårsudstilling sendte han en briks ind, 

som havde kostet mange månedslønninger at få fremstillet 

hos en snedker. Briksen blev optaget, og med den som grund-

lag søgte Rud Thygesen optagelse på Kunsthåndværkerskolen, 

hvor forstander Viggo Sten Møller personligt gik i brechen for 

Rud og skaffede ham en dispensation fra kulturministeren. 

For det første havde Rud Thygesen ikke den snedkeruddan-

nelse, som ellers var påkrævet, og for det andet var han 31 

år, aldersgrænsen for optagelse var 25 år. 

Men han gik så til optagelsesprøve, og var en af de 12 ansø-

gere, der blev optaget i 1963.

”Og det var da en fjer i hatten, det må jeg indrømme, men 

ellers var det en grim start, hvor jeg i den grad blev mobbet 

af de andre studerende, fordi jeg ikke var snedker – og så gik 

jeg også med slips. De protesterede blandt andet imod mig 

med skilte...... Men jeg stod den første svære tid igennem, og 

– jeg er ked af at sige det – men jeg var ret god til det, selv 

om de andre ikke troede, at jeg kunne noget. Min tid i møbel-

branchen havde lært mig mange ting. Og jeg havde selv læst 

utroligt meget, så jeg næsten kunne det udenad. Efterhånden 

accepterede de mig og lagde skiltene væk,” fortæller Rud 

Thygesen. 

Hul igennem

På skolen lærte Rud Thygesen Johnny Sørensen at kende, og 

de to møbeldesignere startede sammen lige efter afgang fra 

skolen. Et samarbejde, der skulle vare i 25 år.

Flammen brænder stadig

På trods af alle odds blev Rud Thygesen møbelarkitekt. Arven er 
”de gamle”. Arbejdet er con amore.

Lounge stol. Producent: form 75. 

Design: Rud Thygesen, 2005 

Inform/09-06/Side 6
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”Fordi jeg havde så stort et kendskab til møbelbranchen, 

troede jeg, at det bare var at knipse med fingrene....... det var 

det ikke. Det var Børge Mogensen, Finn Juhl og Wegener, der 

var oppe på det tidspunkt, så det var svært for nogle ukendte 

unge mennesker at trænge igennem. I de første tre år tjente 

vi ikke en brik. Det var et liv fra hånden og i munden, min 

kone sørgede for at underholde mig, vi lavede trafiktællinger 

og andre småjobs for at skaffe penge. Der var ikke noget, der 

hed understøttelse.”

Det var da også lige før, Rud Thygesen og Johnny Sørensen 

kapitulerede, men så vandt de Snedkerlaugets konkurrence i 

1969. Møblerne blev overrakt til Kong Frederik den 9. på hans 

70 års fødselsdag, og blev derefter meget naturligt døbt 

”kongemøblerne”.

Det gav luft. Det gav presse. Og det gav arbejde.

Mere hul igennem

Det andet gennembrud for Rud Thygesen og Johnny Sørensen, 

var, da de under en studierejse til USA i 1970, så en lamineret 

liggestol designet af Marcel Breuer i 30’erne på Museum of 

Modern Art i New York. De var sendt ud for at blive inspireret 

til noget fornyelse og så nu laminering af møbler som et godt 

bud på dette. Det viste sig at holde stik, og der kom for alvor 

fart over feltet med et mangeårigt samarbejde med Magnus 

Olesen, Erik Boisen og Peter Stærk, Botium.

Det var dyrt for Magnus Olesen at starte produktionen med 

nye forme og teknik, men til gengæld var Rud Thygesen og 

Johnny Sørensen med til at hæve virksomhedens årsomsæt-

ning fra tre til 110 millioner kroner, da det greb om sig med 

de laminerede møbler. 

I en periode etablerede Olesen, Boisen og Stærk også fælles 

markedsføring og salg af møbler, der passede stil- og mate-

rialemæssigt sammen, og man havde stand over for hinanden 

på møbelmessen i Bella Center.

”Det var sjovt at være med til, og vi fik den plads og de penge, 

det krævede,” husker Rud Thygesen.

Det store skift

Samarbejdet med Johnny Sørensen stoppede i 1993. Hvorfor 

er vanskeligt at sige noget om.

”Det var vel lidt ligesom, når man bliver skilt fra sin ægtefælle. 

Hvorfor gør man det? Det er ikke til at sætte fingeren på en 

bestemt årsag. Det er mange ting, der gør sig gældende, og 

pludselig er man vokset fra hinanden. Men vi var også lidt 

trætte. Vi lavede laminerede møbler i en uendelighed, så vi var 

også kørt surt i det på en måde – selv om det jo økonomisk 

gik rigtig godt. Men jeg havde lyst til at lave noget andet og 

ville i hvert fald ikke stoppe, jeg tegner jo møbler con amore,” 

siger Rud Thygesen, som fortsatte med mindre møbelfirmaer, 

blandt andet form 75 i Jylland, hvor han nu stort set designer 

deres program til privatkunder – i modsætning til samarbejdet 

med Johnny Sørensen, som i vid udstrækning gjaldt møbler til 

det offentlige; ambassader, ministerier, plejehjem og lufthav-

nen. Stilmæssigt er der også skiftet til japanerlak, aluminium, 

det mere spinkle, stramme og strømlinede design.

”Det skift trængte jeg meget til. Jeg kan godt lide at arbejde 

med små virksomheder, som man kan få til at vokse, og hvor 

man kan være med til at præge udviklingen og også lave 

udstilling, katalog, plakater, så det hele hænger sammen. Hos 

de store har man ingen indflydelse på den slags ting.”

Altid det tidløse

Rud Thygesen er tæt på Finn Juhl, Børge Mogensen og Wege-

ner i tid, og han er flasket op med Kaare Klint som basis – hele 

den skandinaviske funktionalisme og stringens.

”Man kunne jo altid klare sig på skolen, hvis man lavede noget, 

der lignede Klint eller Mogensen – så var den hjemme. Det lå jeg 

da også under for, ikke fordi det føltes som en byrde, mere som 

et udgangspunkt og et holdepunkt, så man ikke bare tegnede i 

øst og vest. Men jeg er ikke så ”religiøs” mere, hvad det angår. 

Jeg har de senere år formået at løsrive mig lidt fra, at mine 

møbler skal være en videreudvikling af ”de gamle”,” mener Rud 

Thygesen, som dog stadigvæk forholder sig til det tidløse – ”så 

er man også fri for hele tiden at lave noget nyt, haha”.

”Man kan ikke vide, når man sidder og tegner, eller når møblet 

kommer i produktion, om det bliver en tidløs klassiker, men 

jeg bestræber mig på det hele tiden. Jeg er oplært med den 

tidløshed, som betyder, at funktionen først og fremmest skal 

være i orden, at møblet skal have den kvalitet, så du ikke lige 

kan sætte et årstal på, at du ikke skal tage stilling til om det 

er pænt eller grimt – man accepterer det simpelthen, fordi der 

findes en genkendelighed i møblet.”

”Og den kvalitet synes jeg, at det kniber med i dag. Jeg 

ser tit nyt design, der ikke holder mere end et par sæsoner 

– mediebomber, kalder jeg det. Selvfølgelig skal vi da have 

eksperimenter med materialer og ny teknologi, som man kan 

lade sig inspirere af, men derfor synes jeg godt, der alligevel 

kunne være noget mere af kvaliteten.”

Porcelæn til restauranter. 

Design: Rud Thygesen, 

2006
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Udfordring: at tænke anderledes

Rud Thygesen vil gerne én gang mere i sit liv være foregangs-

mand og frontløber, som det skete i 70érne med de lamine-

rede møbler. 

”Det er en evig udfordring at kunne gentage den øvelse, at 

designe nogle møbler, der kan være med til at flytte noget. 

Derfor er det også en slags frustration, at man ikke bare lige 

kan komme op med det nye. Der er jo også det problem i dag, 

at der stort set ikke er behov, der ikke er dækket, og kommer 

man først derud, hvor man sidder og vrider på en stol for, at 

den ikke skal ligne noget andet, så har man selv et problem 

– og det er lidt trist. Min udfordring er hele tiden at forsøge 

at tænke lidt anderledes. Somme tider lykkes det, men det 

bliver sværere og sværere,” erkender Rud Thygesen, som  

fremhæver caféstolen fra 8000-serien, som det produkt han 

er gladest for. Stolen kunne første gang ses på Café i Victor, 

København, i 1980:

”Der er så mange ting med den stol. Det var en ny teknologi, 

den stabler helt tæt sammen, den laver ikke trykmærker i 

polstringen, fordi undersiden af sædet er konveks, den kan 

hænge på bordet – og den kan frem for alt ikke slås i stykker. 

Teknologisk Institut har bogstaveligt talt smadret rundt med 

den og foretaget en million vipninger med 70 kg belastning. 

Og så vejer den kun tre og et halvt kg, som et nyfødt barn. 

Det er lamineringen og så den måde benene er fældet ind i 

stolesædet på, der giver styrken.”

Alle de ting

Ting fascinerer Rud Thygesen, som samler på alt muligt fra 

kunst, ”der er ikke plads til flere malerier på mine vægge der-

hjemme”, over kompasser til keramik. 

”Det står dog ikke fremme i mit hjem, jeg er lidt hysterisk med 

nips. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så glad for ting, men jeg kan 

godt lide at lave noget, der kan være på et A4 ark. Ting, som 

verden er fuld af, og ingen har brug for. Man bliver jo helt for-

styrret, hvis man går i Illums Bolighus, men det afholder mig 

desværre ikke fra selv at bidrage. Og det kan da også være 

en både designmæssig og kommerciel succes. For det hører 

med at tjene penge, selv om det aldrig har været fint at tale 

om i designbranchen. Jeg er dog glad for at kunne sige, at jeg 

aldrig har lavet kommercielle fiduser. Der er ikke noget, jeg 

sidder og krøller tæer over i dag.”

Lige nu er Rud Thygesen ved at lave porcelæn til restauranter. 

Det befinder sig på en fabrik i Polen, men om det kommer i 

produktion er endnu uvist. Han også har også eksperimen-

8000-serien, stabelbare cafémøbler udført i formspændt 

bøg og linoleum. Producent: Magnus Olesen A/S. Design: 

Rud Thygesen og Johnny Sørensen, 1980

Venteområde, Københavns Lufthavn. Møblerne er udført 

i stålstel med polstret sæde og ryg, som udskiftes uden 

værktøj. Producent: Magnus Olesen A/S. Design: Rud 

Thygesen og Johnny Sørensen, 1995



Krukker lavet af det udskårne kopstykke fra en stol. 

Design: Rud Thygesen, 2005

teret med det tiloversblevne træ fra kopstykket på en stol 

til nogle skåle og æsker: ”Men det blev for dyrt.” Og lavet 

prototyper til bestik....

På den private ting-front – og godt nok i lidt stor størrelse 

– hører også biler.

”Jeg har altid haft en speciel bil”, siger Rud Thygesen” og 

henter et blad for at vise et billede af den nyeste åbne Alfa 

Romeo, som han skal ned og besigtige i den kommende 

weekend.

”Der kommer kun otte af den slags til Danmark, der i blandt 

min. Jeg har haft lidt problemer med farven, men en Alfa 

Romeo er jo rød. Du ved, jo ældre man bliver, jo dyrere bliver 

legetøjet..... Og jeg har altid haft åbne biler, bortset fra den, 

jeg har lige nu, men det går slet ikke med en lukket bil til 

mig.” 

De unge

Rud Thygesen har været hele møllen igennem og kan derfor 

også give nogle erfaringer videre til unge møbeldesignere:

”De skal først og fremmest lave nogle ordentlige arbejdsteg-

ninger. Efter hvad fabrikanterne siger, kniber det noget med 

det. Og de skal lære branchen ordentligt at kende. Der er vel 

300 – 400 møbelfabrikker i Danmark, men jeg har indtryk 

af, at de unge kun kender Erik Jørgensen, Fritz Hansen og 

Fredericia Furniture. Jeg tror, at mange designere også gør 

den fejl, at de går til den forkerte fabrikant med det forkerte 

møbel. De skal studere producenterne og deres behov noget 

grundigere – blandt andet på møbelmessen”.

Og nu vi taler unge mennesker, kan Rud Thygesen godt blive 

lidt irriteret over den ungdomskultur, vi lever i. 

”Hvis jeg nu ville kontakte en producent – hvilket jeg i øvrigt 

ikke kunne finde på – så ville han jo mene, at jeg er for gam-

mel. Man er optaget af de unge. Og det er da irriterende, selv 

om jeg godt er klar over, at jeg også har været dér, hvor de 

unge er i dag. Jeg ved, at livet er sådan, men det er en underlig 

oplevelse, når omverdenens opmærksomhed ændrer sig – for 

man kan da ikke sige sig fri for, at det også hænger sammen 

med ens selvopfattelse og identitet. Men men, jeg ikke er 

gået glip af noget. Det har været sjovt, meget sjovt, derfor 

kan jeg også savne den tid med Erik Boisen og Peter Stærk. 

Vi grinede jo hele dagen,” siger Rud Thygesen.

 

Havestol. Design: Rud Thygesen, 2003. 

Stolen er specialdesignet til Kunstindustrimuséets have.

Reol. Producent: form 75. Design: Rud Thygesen, 2005 
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Wingbænk udført i støbejern og eg. Producent: GH Form. 

Design: Rud Thygesen, 2006.

Priser
Danmarks Nationalbanks Anniversary Foundation of 1968

Honorary award from the Danish Furniture Manufacturers‘ 

Association 

Price in a Scandinavian design competition 

Grant from Alex Foss Industrial Foundation

Several pieces puchased by the Danish State Art Foundation

Danish Furniture Price

American Institute of Business Designers Award, New 

York

The „G“ Price, Japan

„Best of show“, Design Foundation, USA

Oscar Snai, France

Bruno Mathsson Price

Design Prize Schweitz

MMI Prize

Award for good Industrial Design, Hannover

Nominated for the European Design Award

Lifelong Artists Grant from the Danish State Art Foundation

Repræsentation
Museum of Decorative Arts, Copenhagen

Nordenfjelske Museum of Applied Art, Tronheim, Norway

Oslo Museum of Applied Art, Oslo, Norway

MoMa, New York

Art Gallery and Museums and The Royal Pavilion, Brighton, 

England

Staatliches Museum Für Angewante Kunst, Köln, 

Germany

Victoria and Albert Museum, London, England

www.rud-thygesen.dk

Kongemøblerne. Grundtyperne er tegnet i 1970 og siden suppleret med andre typer. 

Producent: Fredericia Furniture. 

Design: Rud Thygesen og Johnny Sørensen. 

Foto: Brahl Fotografi

www.rud-thygesen.dk
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Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

Designbureauet 1508 A/S i København ledes af tre partnere, 

som nok har designviden, men ikke en officiel designbaggrund 

fra en af designskolerne. Udgangspunktet er forretningsmæs-

sigt, og det betyder i følge den ene partner Line Rix, cand.

merc. i strategi, organisation og ledelse, at virksomheden 

forstår kunderne, kan omsætte markedets behov til nye pro-

dukter og formidle, hvad designet skal kunne. Et eksempel 

på forståelsen af markedets behov var det strategiske skift, 

1508 foretog i årene 2003 – 2004.

”Vi lavede på det tidspunkt meget digitalt orienteret design, 

men branchen gik i de år dårligt, så vi valgte at udvide vores 

fokus på brugercentreret design, motion graphic og identi-

tetsdesign, hvor efterspørgslen var stigende – og desuden 

blev vi i 2003 også et full service bureau, ligeledes en konse-

kvens af markedets behov,” fortæller Line Rix.

Lige nu arbejder bureauet med at videreudvikle deres strategi, 

som fokuserer på det konceptuelle og den brugerdrevne inno-

vation – der hvor man får sat en lang række fagkompetencer 

sammen, så designet bliver en historiefortæller, og ikke et 

altafgørende spørgsmål og æstetik og form, hvilket, i følge 

Line Rix, dybest set er uinteressant.

De tværgående kompetencer

1508’s tilgang til design er, at design skal løse en opgave og 

en funktion samt være analytisk funderet. Desuden er det helt 

afgørende at have viden om kundens konkurrenter og dermed 

positionering. Det strategiske fokus skal være på plads, før 

designløsningen eksekveres, uanset om det gælder et website 

eller identitetsprogram.

”Vores største vækst lige nu er på analyse og strategidelen. 

Kunderne efterspørger og forventer disse ydelser, og det 

kvalificerer designet enormt meget, gør det solidt funderet 

og rykker diskussionen fra, om designet er pænt, om man 

kan lide det, og til, om det rent faktisk løser opgaven. Dette 

grundlag betyder også, at designet bliver langt mere funderet 

i kundens organisation, fordi ledelsen går ind i det – opgaven 

ligger ikke ”bare” i kommunikationsafdelingen,” mener Line 

Rix og fortsætter:

”Man er ved at erkende, at æstetik og formgivning ikke er 

tilstrækkeligt som kompetencer i designet, fordi opgaverne er 

så komplekse. Derfor er det nødvendigt for os – udover desig-

nere – at have mange fagkompetencer i huset: antropologer, 

analysemedarbejdere, eksperter i medievidenskab, strateger 

og udviklere, der med hver deres indgang kan bidrage til at 

implementere løsningerne. Det gør også, at vi ikke er speciali-

ster inden for få medier, men tænker på tværs af disse.”

Udfordringen ligger i at få alle disse kompetencer, tilgange, 

metoder, forudsætninger og sprog til at spille sammen i en 

fælles proces. Et middel til det er, at alle, der skal deltage i 

løsningen af en opgave, involveres fra starten sammen med 

kunden – også selv om der måske går en måned, før nogle 

bestemte kompetencer skal inddrages.

”Det betyder, at alle får samme viden og ejerskab til opgaven, 

og det er specielt vigtigt under idéfasen, hvor alle brainstor-

mer, så en lang række facetter kan tænkes ind, og vi sikrer, 

at løsningen rent faktisk kan realiseres. At processen er tvær-

faglig fra starten betyder også, at vi hele tiden kan gå tilbage 

og justere,” forklarer Line Rix.

Den tværfaglige proces forfines løbende, for kompetencerne 

skal bringes ind i projektet på lige præcis det rigtige tidspunkt. 

Først kommer analysen

Det strategiske fokus skal være på plads, før designløsningen ekse-
kveres, uanset om det gælder et website eller identitetsprogram.

Team Danmark. Plakat 
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En vigtig del er, hvordan man overleverer viden mellem de for-

skellige faggrupper. Hvordan kommer viden fra antropologen 

og til designeren uden, at for meget går tabt undervejs?

”Vi overlapper meget undervejs; fra analyse til strategi til 

koncept til eksekvering til design, og her er det også en stor 

udfordring at få budgettet til at hænge sammen. Kunderne 

forstår dog i højere og højere grad værdien af de indledende 

faser, som jo ellers normalt har været sådan noget, man 

lavede ”ved siden af”. Men vi er stort set holdt op med at lave 

gratis designoplæg – det kan vi jo ikke leve af, og i øvrigt er 

det også uprofessionelt, når en kunde beder om gratis visuelle 

oplæg fra fem forskellige designbureauer,” mener Line Rix.

Det samme ambitionsniveau

1508’s udprægede tværfaglige arbejde har som en konse-

kvens, at den enkelte medarbejde skal være superskarp på sit 

område. Det fokuserer designbureauet benhårdt på, og det 

er en forudsætning for, at medarbejderne kan mikses på den 

rette måde til hver opgave.

”Det kan godt være svært for nogle – i starten – at arbejde 

tværfagligt, når man har sin egen tilgang og opfattelse. Fx 

er det ikke altid helt let for en designer at arbejde sammen 

med en programmør, som skal have tingene meget nøjagtigt 

og præcist, og hvor designeren holder forskellige muligheder 

åbne.......... Ved ansættelsessamtalerne gør vi meget ud af, at 

vore medarbejdere skal have det samme høje ambitionsniveau 

– de kan være meget forskellige på det faglige plan, men man 

skal ville i samme retning. Kemien skal være i orden, og så skal 

man have stor respekt for hinandens fagligheder – der er ikke 

noget sololøb her,” fastslår Line Rix.

Der findes andet end form og æstetik

Hvor sætter man grænsen for, hvad der er design? 1508 har 

forsøgt at formulere en fast definition på begrebet, men 

definitionen rykker sig konstant i takt med fagets udvikling. 

Bureauet er dog alligevel landet der, hvor de definerer deres 

design som løsningen af et komplekst kommunikationspro-

blem i en bestemt sammenhæng. 1508 ser ikke design som 

formgivning og æstetik i traditionel forstand.

”Men vi har ingen definition, der indrammer design præcist, 

og det mener vi er en styrke, fordi det er et dynamisk felt, vi 

arbejder indenfor. Her tænker jeg især på det digitale område. 

Man bliver naturligvis målt og vejet på det fysiske udtryk, på 

formen og æstetikken, men for at komme det rigtige sted 

Udenrigsministeriet. Corporate website.

Learning Lab, Danmarks Pædagogiske Universitet. Foldere

hen, er der så meget, der går forud for det: en ordentlig ana-

lyse, at man ved hvilket problem, man skal løse og, hvordan 

brugeren reagerer, fx – det er jo enormt overlegent, hvis man 

ikke undersøger brugerne og tester en løsning. Men der er jo 

også de løsninger, der ikke har et fysisk output, hvor det er 

et flow, en struktur, der er i fokus – og hvor æstetikken ikke 

er afgørende,” siger Line Rix og spørger selv:

”Og hvad gør så det til design? Jamen, det er da dødsvært at 

svare på. Men selv om vi kalder det design, så ser jeg det ikke 

som en udvanding af begrebet, for jeg synes, det er enormt 

elitært og snævert, hvis design kun handler om, hvem der 

laver den næste Arne Jacobsen stol. Nogle spørger så, om 

ikke handelshøjskolefolk, fx, lige så vel kunne lave strukturer 

og flow, og jo, det kunne de da, men så ville jeg ikke kalde 

det for design. De ville lave et system ud fra et strukturelt 

og funktionelt synspunkt, men man skal jo have brugerne 

med, logikken, det menneskelige aspekt, prioriteringerne og 
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niveaudelingen – når alt det samles er det for mig design i sin 

ypperste forstand.”

Sidste udkald for virksomhedsmedlemmer

Line Rix medvirkede i slutningen af september i et interview 

i Børsen, hvor hun langede ud efter Danske Designere og 

kaldte foreningen forstokket og gammeldagstænkende, dels 

fordi foreningen udelukkende optager traditionelt uddannede 

designere automatisk – alle andre skal gennem optagelses-

udvalget – dels fordi det ikke er muligt at blive optaget som 

virksomhedsmedlem.

Udtalelserne faldt lige tre dage før, bestyrelsens handlings-

plan for det næste år kom ud i inform – en handlingsplan, hvis 

hovedpunkter netop handler om en revidering af optagelses-

kriterierne og mulighed for virksomhedsoptag. 

”Danske Designere burde gå benhårdt efter virksomhedsmed-

lemskab, for det er i sidste øjeblik. Men det bliver givetvis 

en svær opgave, da foreningen ikke pt kan tilbyde det, som 

designvirksomheder vil efterspørge i en brancheforening. Vi 

har brug for et talerør, hvor virksomhederne i branchen er 

repræsenteret – ikke kun de klassisk uddannede designere. 

Det er alt for snævert. Det er muligt, at det vil skabe et kæm-

perabalder blandt medlemmerne, hvis foreningen meldte 

klart ud, men det kunne være sundt nok,” siger Line Rix, som 

også mener, at foreningen ville blive meget stærkere med 

virksomheder som medlemmer og dermed mere i stand til fx 

at påvirke designuddannelserne og regeringen.

”Uddannelserne sover så meget i timen, at det ikke er til at 

have med at gøre. Det er da fint, at de skal have universitets-

status inden 2010, men man har jo videreført den klassiske 

opdeling med at tænke hver designdisciplin hver for sig. Det 

går ikke. Det er jo slet ikke det virkelighedens designbranche 

1508 og brugerdreven design

I 2004 lavede 1508 et projekt med Videnskabs-

ministeriet og professor Jacob Buur, IT Product 

Design, Syddansk Universitet, hvor de forsøgte 

at omsætte nogle metoder til konkrete og enkle 

redskaber til brugerinvolvering i forbindelse med 

design – metoder, som ikke skulle være vældig tids-

krævende og dyre, men som alligevel kunne give 

værdifulde input til processen. Samarbejdet resulte-

rede i ti metoder, som har vist sig meget anvende-

lige til forskellige opgaver.

Metoderne består blandt andet af etnoraids og per-

sonas.

Etnoraids er en etnografisk tilgang til designpro-

cesssen, og formålet er at få et nuanceret billede 

af brugerners adfærd, som gør 1508 i stand til at 

identificere de problemstillinger, som designet skal 

rettes imod.

Når man bruger metoden personas er det muligt 

at skabe en fælles forståelse for en målgruppes 

behov. En persona er en fiktiv karakter, der er byg-

get op omkring fællestræk fra en samling kvalitati-

ve og kvantitative data samt en portion sociologisk 

fantasi. Personas betyder, at kunden i langt højere 

grad forstår sine brugere – de tager typerne til sig, 

og det bliver mere personligt.

Du kan læse om de ti metoder i ”Brugercentreret 

design i praksis”, som du kan downloade fra 

www.1508.dk.

Serum Instituttet. 

Årsberetning 

www.1508.dk
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1508 A/S er ejet af selskabets tre partnere Line 

Rix, cand.merc. i strategi, organisation og ledelse, 

Mikkel Jespersen, cand.comm., og Morten Pedersen, 

cand.scient.soc.. 

Der er 40 medarbejdere i 1508 A/S fordelt på ana-

lytikere, kommunikationsrådgivere, informationsar-

kitekter, designere, webudviklere, projektledere og 

administrativt personale. 

1508 er organiseret i seks teams, der dækker ana-

lyse- og strategi, konceptudvikling, informations-

arkitektur, design, teknisk udvikling og administra-

tion. Disse seks teams ledes hvert af en teamleder. 

Bureauet laver fortrinsvis webløsninger, kommuni-

kationskoncepter og identitetsprogrammer baseret 

på analyse, strategi og brugerinvolvering.

1508 bor på Christianshavn i København.

www.1508.dk.

Det Kongelige Teater. 

Corporate website

Line Rix. Foto: Peter Sørensen, Das Büro

har brug for. Vi har brug for kandidater, der kan arbejde i 

tværfaglige teams, hvor der ikke er prinser og prinsesser, og 

vi har brug for designere, der kan tænke i designmanage-

ment og koncepter på tværs af medierne. Det lærer de kun 

i begrænsset omfang på skolerne, så de kompetencer må vi 

enten hente i andre faggrupper eller selv videreuddanne vore 

medarbejdere.”

”Jeg holdt et oplæg på Danmarks Designskole sidste år om, 

hvad erhvervet forventer af designerne, og de studerende blev 

meget deprimerede, da de hørte det. Flere kom op til mig og 

sagde: ”Jamen, det er jo slet ikke det, vi bliver undervist i.” 

I stedet for at være så elitære på skolerne, skulle de slå ud 

med armene og invitere en masse gæstelærere ind – som 

skolerne gør i udlandet – folk, der ved, hvad faget drejer sig 

om derude.”

Line Rix mener, også, at Danske Designere i langt højere grad 

skal give regeringen et stærkere modspil og sparring i forhold 

til designpolitik og innovation:

”Foreningen skal helt konkret holde regeringen oppe på deres 

politik og det, de siger, at de ønsker at realisere, deres planer 

og intentioner. Sker det?”

Og endelig skal der sættes mere ind på at professionalisere 

de designere, der ønsker at være selvstændige og drive egen 

tegnestue:

”De sidder jo der og skal administrere mange kasketter på 

samme tid. Foreningen kunne lave et set up, der fx tilbyder 

forretningsudvikling og al den anden praktiske hjælp, man 

som selvstændig har brug for – det kunne måske også være 

fælles markedsføring.”

www.1508.dk
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Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

”Det er uprofessionelt, hvis designere mener, de ikke har brug 

for efteruddannelse,” fastslår Pil Bredahl og fortsætter:

”De fleste kreative mennesker udvikler sig hele tiden på et 

eller andet plan – det er indbygget i faget. Vi er søgende i 

vores natur og der er hele tiden nye problemstillinger, vi skal 

sætte os ind i.” 

”Da jeg gik på Danmarks Designskole, var vi stolte af, at 

vores fag ikke havde nogen facitliste, at det var kreativt 

og kunstnerisk, og at man ikke bare kunne slå op i en bog 

og finde svarene. Men i dag er der så mange ting omkring 

økonomi, strategi, og teknologi, som man ikke kan ”tegne” 

sig frem til. Det er ikke nok at sidde alene på sin tegnestue 

og være flittig, man skal konstant følge med i udviklingen 

på mange forskellige områder, derfor er efteruddannelse 

uundgåeligt ”

”Jeg tror også, at der i vores fag har været og er en tendens 

til, at man ikke så gerne taler om, hvordan man tjener penge 

på det, man laver. Mange tænger til viden om, hvordan man 

kan tænke professionelt og bæredygtigt i forhold til sit virke 

som designer, og på hvordan man får en designforretning til 

at løbe rundt,” mener Barbara Bentzen.

Fra bæredygtighed til forretningsplaner

Pil Bredahl og Barbara Bentzen tørstede begge efter at få 

fyldt noget brændstof på efter henholdsvis ti og to år efter 

afgang fra Danmarks Designskole – og de meldte sig begge 

til ICIS-kurset ”Løftestang” – et årskursus fordelt på seks 

firedages internatmoduler. 

”Efter at have været fastansat designer i fem år, ledte jeg efter 

et relevant og seriøst kursus der ikke kun var strikt designfag-

ligt, men også handlede om hvordan man får sin forretning til 

at fungere, og her er bæredygtighedstanken uundværlig, fordi 

det handler om bæredygtighed på alle fronter, kreativt, økono-

misk, etisk og miljømæsigt” fortæller Pil Bredahl.

”Det, der tiltalte mig ved ”Løftestang”, var, at indholdet 

favnede bredt, og ville tage fat i en langsigtet plan for ens 

professionelle liv som designer, hvordan man har et ansvar 

overfor sig selv og verden – det virkede som et meget reflek-

terende kursus,” siger Barbara Bentzen.

Kursets seks moduler kom grundigt omkring rollemodeller 

som designer, de nye strømninger som bæredygtighed, tvær-

faglighed og procesdesign, den mentale indstilling til både 

det faglige og private liv, hvordan man fungerer i et team og 

leder sig selv, hvordan man som person brænder igennem i en 

faglig præsentation og – ikke mindst – om forretningsplaner 

og –udvikling.

De nye strømninger

Der var adskillige øjenåbnere undervejs for de to designere. 

En af de største – rent fagligt – var for, Barbara Bentzen, 

modulet ”Nye Design Paradigmer”, der behandlede tendenser 

og nye strømninger i designfaget, bl.a. i forhold til verdens 

tilstand og nye måder at tænke bæredygtighed:

”Det var fedt. Der kom virkelig et stort fagligt input. Jeg 

arbejdede på det tidspunkt i solcelleafdelingen på Teknologisk 

Institut og havde aldrig tænkt på bæredygtighed på den 

måde, som modulet behandlede emnet. På mit arbejde talte vi 

om solceller i økonomiske perspektiver, men her var det jo på 

meget længere sigt. At vi bliver nødt til at arbejde os hen imod 

vedvarende energi – fordi vi her på jorden simpelthen ikke har 

”råd til at lade være”. Jeg fik en masse nye argumenter, som 

jeg aktivt kunne bruge i forhold til mit arbejde.”

”Det var inspirerende at se, hvordan designere over hele ver-

den arbejder med bæredygtighed, ikke kun som teorier, men 

i praksis, og hvordan det lykkes for dem at gøre en forskel. 

Vi havde besøg af IDEO, og mange andre super aktører fra 

design scenen. Det var også meget lærerigt at blive ført ind i 

de nyeste proces teorier og parallelt med det få indblik i den 

mentale ressource, vi besidder, men udnytter så lidt.” fortæl-

ler Pil Bredahl.

Kroppen lyver ikke

En grundholdning på kurset var, at det faglige og personlige 

hænger sammen. At de faglige emner så at sige grundfæste-

de sig, fordi kursisterne skulle bruge og undersøge deres egen 

personlighed. Det medførte både gråd og tænders gnidsel, 

men det blev aldrig en navlepillende kaffeklub.

”På modulet ”Leadership Development” blev der virkelig 

væltet rundt i følelserne. Vi gik meget tæt på os selv som 

personer, da vi arbejdede med, hvordan man leder sig selv og, 

hvordan man fungerer i et team,” siger Barbara Bentzen.

Kursisterne skulle bl.a. identificere sig med forskellige karak-

terer, men der var ikke noget med at krydse af i et skema. Der 

var ikke noget med at krydse af i et skema for at finde frem til 

sin karakter. Processen foregik via forskellige øvelser.

Der er mere end dagen og vejen

Designere er ikke kendt for at være storforbrugere af efteruddan-
nelse. Den holder ikke, mener de to industrielle designere mDD Pil 
Bredahl og Barbara Bentzen, som deltog på årskurset ”Løftestang”.
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”Og på den måde kunne man jo mærke i sin krop, hvad der var 

rigtigt – man kunne ikke ”lyve” for sig selv – det var en helt ny 

måde at arbejde med personlighedstyper, end vi havde prøvet 

før, og det føltes som om, det ramte mere plet,” bemærker 

Barbara Bentzen, som bl.a. har brugt sine nye indsigter på, 

hvordan hun kommunikerer i forskellige samarbejder for at 

opnå det fælles mål. ”Man kan jo ikke sige ”følelser”, eller 

”det er en flot linje” til en ingeniør. Det drejer sig om at finde 

de pointer, der virker for den anden.”

”Jeg lærte meget af øvelserne, og bruger dem også aktivt,” 

siger Pil Bredahl. ”Vi arbejdede blandt andet med at analysere 

forskellige forhandlingsforløb og finde frem til den mest hen-

sigtsmæssige måde at agere på i forhold til det, man ønsker 

at opnå” 

Modulet ”Præsentationsteknik” gik også tæt på de enkelte 

deltagere, hvoraf mange mente, at de da egentlig var gode 

til at præsentere noget fagligt stof, men:

”Vi opdagede hurtigt, at for, at en præsentation skal være 

rigtig god, er det afgørende, at personen brænder igennem, 

og det kan man kun, hvis man har sig selv med i projektet. Vi 

arbejdede med at finde den indre gnist, formidle den og have 

totalt fokus. Det var faktisk svært, udleverende og følsomt at 

arbejde med, men meget berigende” mener Pil Bredahl. 

Forretningsplaner var en saltvandsindsprøjtning

Syntesen af kurset ”Løftestang” var, at hver deltager på sid-

ste modul skulle fremlægge en femårig udviklingsplan – per-

sonligt, forretningsmæssigt eller i skønsom blanding. 

Hvert af modulerne blev derfor sluttet af med en seance 

om forretningsplaner og -udvikling, som direktør i Danske 

Designere, Steinar Valade-Amland, stod for. ”Faktisk var det 

en af de bedste ting ved kurset, og jeg fulgte Steinars anvis-

ninger ret stringent i min forretningsplan, som jeg lavede 

sammen med den ingeniør, jeg nu har virksomhed med,” 

fortæller Barbara Bentzen.

”Ja, det var virkelig en saltvandsindsprøjtning med Steinars 

undervisning. Forretningsplaner kan lyde kedeligt og firkantet. 

Men det var bestemt ikke tilfældet, tværtimod var det endnu 

et godt værktøj til at få og holde forretningsmæssigt fokus,” 

siger Pil Bredahl.

Saglighed og menneskeligt nærvær

Når man har læst den eksterne konsulents evaluering af kur-

set, som stort set scorer topkarakterer på alle områder, og 

talt med to af deltagerne, er det lige før, man ikke længere 

kan rumme alle de rosende og positive meldinger......

”Jamen, det var et fantastisk kursus. Undervisningen var på et 

meget højt fagligt niveau, Der kom de dygtigste mennesker 

flyvende ind fra Canada, Kina, England og Afrika. Læg dertil, 

at Karen og Mervyn (kursuslederne, red.) er meget specielle 

mennesker, der formårede at samle disse folk og os i en god 

kombination af saglighed og menneskeligt nærvær. Yderligere 

lærte vi jo også meget af hinanden, ved at dele faglige erfa-

ringer,” opsummerer Pil Bredahl.

”Ja, og så noget helt banalt som rammerne, som lige løfter 

det der ekstra trin. Vi boede smukt, fik god mad og vin, sov 

i en ordentlig seng, sad i pejsestuen om aftenen og dyrkede 

yoga eller meditation om morgenen. Jeg følte mig simpelthen 

så privilegeret og glædede mig vildt til hvert modul,” fortæller 

Barbara Bentzen.

”Jeg tror også, at kursets grundidé om, at når du virkelig har 

dig selv med hele vejen i dit arbejde, er du også meget bedre 

rustet til at tage de rigtige valg,” fastslår Pil Bredahl.

Kursisterne har skabt et nyt netværk, der hedder MOI (Member 

of ICIS) og mødes minimum fire gange om året for at inspi-

rere hinanden og arbejde videre med flere af kursets temaer. 

Nogle af deltagerne har allerede formidlet arbejde til andre i 

netværket og andre har startet samarbejder.

Vil du vide mere om de enkelte emner, kan rapporter fra modu-

lerne læses på www.iciscenter.org/

ICIS kurset ”Løftestang” blev afholdt fra oktober 

2005 til august 2006 og bestod af seks moduler 

med hver fire dages internat. 

Overskrifterne på modulerne var: 

Professionalisering, Nye Design Paradigmer, 

Leadership Development, Teamworking and 

Networking, Præsentationsteknik og Business and 

Development Plans.

Holdet bestod af 20 deltagere, der bl.a. omfattede 

industriel design, fotografi, grafisk design, pro-

duktdesign og billedkunst. Aldersspredningen var 

fra først i 20’erne til sidst i 50’erne.

Kurset var udviklet og blev ledet af designerne 

mDD, Karen Blincoe og Mervyn Kurlansky.

Forløbet var støttet af EU’s Socialfond, og hver del-

tager betalte 12.500 kr. i alt.

www.iciscenter.org/
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Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

Dansk Handel & Service har sat design meget højt på sin 

dagsorden. 

I organisationens ”Forretningsplan Danmark – hvad skal vi 

leve af i fremtiden?” er design brugt som case og som et vig-

tigt eksempel på Dansk Handel & Service’s politiske tænkning. 

Design omtales på hjemmesiden positivt for både den enkelte 

virksomhed og for samfundet som sådan, ligesom emnet 

tages op i nyhedsbreve og på møder med ministre, politiske 

ordførere eller embedsmænd.

”Vores tilgang til design er den meget brede, at det udover 

udvikling af konkrete produkter, i lige så høj grad også handler 

om at designe processer, services og ydelser. Og at man i et 

samarbejde med en designer får en kompetent person, der 

kan tænke i helheder. Vi er meget optaget af ydelsesdimen-

sionen, at serviceydelser kan gøres mere sammenhængende 

og i højere grad tilpasses kunden – hele det brugerdrevne 

aspekt,” siger markedschef i Dansk Handel & Service Heidi 

Schütt Larsen.

Design er en del af virksomhedens udvikling

For fem år siden arrangerede Dansk Handel & Service et møde 

om beskyttelse af design, om køb af designydelser, samar-

bejde med designeren, kontrakter, leveringer og så videre – alt 

sammen meget juridisk og praktisk.

”Dengang havde vi som organisation den traditionelle pro-

duktopfattelse af design, men det blev hurtigt klart – via 

dialog med vore medlemsvirksomheder – at de så andre 

muligheder og veje i designkompetencerne. Og vi har gennem 

de senere år oplevet, at designere i højere grad optræder i 

vore servicevirksomheder. Der tænkes i dag meget mere i 

designbaner. Designkompetencen er en del af den udvikling 

virksomhederne skal igennem, og flere kan se, at design kan 

bruges som en konkurrencefordel og til at adskille sig fra de 

andre,” mener Heidi Schütt Larsen, som også ser hele debat-

ten om oplevelsesøkonomi som en øjenåbner for organisa-

tionen.

”Men det er vigtigt at få fortalt alle de gode – og også dårlige 

– historier om design, og hvad man kan bruge kompetencen 

til fra idé- og produktudvikling over service til organisations-

processer, forretningsudvikling og strategi – hvordan man 

samarbejder med en designer, hvilke faldgruber man skal 

undgå og i det hele taget afmystificere hele begrebet. Hvis 

de store virksomheder fortalte om deres erfaringer, ville det 

i endnu højere grad påvirke de små og mellemstore virksom-

heder til at tænke i mere design,” mener forskningspolitisk 

chef i Dansk Handel & Service, Jannik Schack Linnemann, som 

også påpeger, hvad der skal til på den lange bane i forhold 

til at integrere design som en naturlig del af en hvilken som 

helst virksomhed:

”Uddannelserne skal flyttes fra Kulturministeriet til Viden-

skabsministeriet. Kulturministeriets fokus er et andet end 

det, som designuddannelserne har brug for. De skal samles 

på universitetsområdet, fordi dér findes en videnproduktion, 

som vil være nyttig for faget. Man skal i det hele taget koble 

det kreative med det forretningsmæssige og tænke design 

ind i hele værdikæden. De studerende skal på designuddan-

nelserne lære, hvordan arbejdsmarkedet fungerer. De skal 

lære nogle koblingskompetencer, fordi de skal ud og fungere 

i teams – der er ikke brug for ”kunstprimadonnaer”. Og så 

skal vi tænke i strategisk design i alle forretningsprocesser 

og binde idé- og konceptudvikling sammen med fremstilling, 

salg og markedsføring.”

”Der er stadig et stykke vej hen til, hvor vi kan spørge: Har du 

talt med din designer i dag”, bemærker Heidi Schütt Larsen.

Bæredygtig forretningsmodel er en mangelvare

Jannik Schack Linnemann mener, at der ligger en kommuni-

kationsudfordring for designerne i at præsentere sig, som 

nogen, der kan styrke virksomhedens bundlinje:

”Selv om vi mærker den øgede interesse for design hos vore 

medlemsvirksomheder, er det de færreste, der bruger design 

systematisk. En grund til det kan være, at få designere har 

Dansk Handel & Service er Danmarks 3. største 

erhvervsorganisation, som har 6.000 medlemsvirk-

somheder (47% handel, 53% service) inden for 44 

brancheorganisationer.

Organisationen har 100 medarbejdere og repræ-

senterer de værdiskabende videnserviceerhverv: IT, 

PR / reklame, designere, konsulenthuse, advokater, 

revisorer, jobformidling og vikarer.

Kerneydelserne er juridisk bistand, politisk inte-

ressevaretagelse, rådgivning om personalepolitik, 

ledelse, HR.

Minimumskontingent for et år er 3.705 kr.

Danske Designere er medlem af Dansk Handel & 

Service.

www.dhs.dk

Har du talt med din designer i dag?

Argumentet for at bruge design i sin virksomhed er, at det skaber 
merværdi på bundlinjen. Så klart er budskabet fra Dansk Handel & 
Service til deres 6.000 medlemsvirksomheder.

www.dhs.dk
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en bæredygtig forretningsmodel, fordi så mange sidder på 

enmandsbetjente tegnestuer. Hvis man kunne få dem til at 

vokse, ville det styrke muligheden for at trænge igennem til 

en virksomhed. Det er ikke nok som designer at have ”et kald”, 

man skal også have en ambition om at vokse – og dér mangler 

der noget i designernes kommunikationsplatform: Hvad er 

det for en virksomhed, kunden taler med? Designerne skal 

markedsføre sig som alle andre konsulenter, der med deres 

rådgivning kan forbedre virksomhedernes økonomi.”

”En model kunne være flere designvirksomheder med et mix 

af kompetencer – en slags supermarkedsmodel eller pakkeag-

tig løsning. De små virksomheder har hverken tid eller penge 

til at gå i ”specialbutikker” – og det kan også være svært for 

dem at finde den rigtige designer. På det område mangler der 

nogle løsninger til at lette vejen for virksomhederne. Dansk 

Design Center burde fx være det sted, man som virksomheds-

ejer kunne gå hen og finde en designer, der matcher virksom-

hedens behov. Og i den forbindelse indgår store virksomheder 

ikke samarbejder med små tegnestuer, for man opfatter dem 

ikke som leveringssikre. Det er en barriere, uanset om den har 

hold i virkeligheden eller ej,” mener Heidi Schütt Larsen.

Netværk fyldt med potentielle kunder

Selv om design er meget højt på Dansk Handel & Service’s 

politiske program, er det kun en håndfuld designvirksomheder, 

som er medlem af organisationen. Og det er rigtig ærgerligt, 

mener Jannik Schack Linnemann og Heidi Schütt Larsen:

”Designernes stærke faglige identitet kan her være en forhin-

dring. De bliver nødt til at være en del af en bred erhvervs-

dialog i stedet for bare at se sig ”som sig selv”. Designerne 

burde vise sig frem og gøre opmærksom på sig selv i et 

erhvervsperspektiv og et netværk, der består af mange poten-

tielle kunder.”

”Det ville fx være en rigtig god idé at deltage i vores årlige 

Rådgiverdag (se box til venstre, red.), hvor der ville blive lagt 

mærke til designerne. Den dag er en blåstempling af rådgi-

verbranchen, som designerne jo er en del af, og hvor man kan 

møde potentielle kunder og samarbejdspartnere ” påpeger 

Heidi Schütt Larsen. 

Projekt brugerdreven innovation

Danske Designere er medlem af Dansk Handel & Service og 

de to parter har i samarbejde med nogle eksterne konsu-

lenter indledt et samarbejde om brugerdreven design, hvor 

en række medlemmer fra begge organisationer indgår i et 

pilotprojekt.

Begge parter har fået positive tilbagemeldinger fra henholds-

vis designvirksomheder og handels- og servicevirksomheder, 

der gerne vil medvirke. Første skridt bliver et designlab, hvor 

deltagerne laver de indledende øvelser, som skal munde ud i 

en projektansøgning til Økonomi- og Erhvervsministeriet om 

brugerdreven innovation i handels- og servicevirksomheder.

”Vi tror på, at designernes metode er et vigtigt omdrejnings-

punkt for at skabe innovation tæt på brugerne, fordi designe-

ren kan tænke i sammenhænge og på tværs af faggrænser. 

De kan tænke igennem en virksomhed og til slutbrugeren,” 

mener Jannik Schack Linnemann.

”I projektet er vi helt afhængige af Danske Designere, der jo 

i langt højere grad end os har kendskab til og indsigt i bran-

chen. Det ville være utroværdigt, hvis vi stod for sådan et pro-

jekt alene, men sammen står vi stærkt i en projektansøgning 

til ministeriet,” fastslår Heidi Schütt Larsen.

Rådgiverdagen 2006

Fremtidens rådgivning – dens værdi og funktion 

Rådgiverforum inviterer igen i år til Rådgiverdag, 

som er det eneste arrangement, der årligt dækker 

alle rådgivningsbrancher – kernen i vidensamfun-

det.

Rådgiverdagen finder sted tirsdag den 21. novem-

ber kl. 13.00 – 16.00 i Dansk Design Center.

Samme dag kåres årets bedste rådgivervirksomhed. 

Årets Rådgiverpris gives til en virksomhed, der har 

ydet en særlig rådgivning i årets løb.

På Rådgiverdagen 2006 vil du bl.a. møde 

innovationseksperten Mikael Lindholm fra 

Computerworld, prorektor Lykke Friis, Københavns 

Universitet, direktør Niels Frederiksen, Statens og 

Kommunernes Indkøb A/S, adm. direktør Ingelise 

Bogason, Birch & Krogboe og adm. direktør Jette 

Nejstgaard, Lowe Danmark & Draft Danmark. 

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen hol-

der åbningstalen og overrækker Rådgiverprisen.

Tilmelding her: Rådgiverdag

http://www.dhs.dk/Home/Markedsfokus/Servicevirksomheder/Raadgiverdagen%202006.aspx
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Luk lyset ind
Med VELUX INTEGRA ovenlysvinduer får du en komplet 
elektronisk og programmérbar dagslysløsning med regn sensor 
og mulig tilslutning af gardiner, markiser og spotlamper.

Besøg www.velux.dk for inspiration og bestil eller download 
samtidig vores inspirerende brochurer.

V7845_Annonce_lysteknisk.indd   1 24-08-2006   15:09:12
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Jeg læste med interesse inform 8 / 2006 og referatet af 

„retssagen“ mod INDEX:, hvor den akademiske dissekering 

af begrebet DESIGN endnu engang blev forsøgt foretaget. 

Dækker begrebet både det materielle og det immaterielle? 

Er det design at udtænke „hjulet“ og derefter beskrive det 

verbalt? Eller er det tegningen og den fysiske udformning, der 

udgør designet? I dag, hvor snart sagt alt mellem himmel og 

jord bliver påklistret ordet DESIGN for at gøre varen salgbar, er 

der vist ikke behov for at øge forvirringen yderligere. Alt, hvad 

der er formgivet, er design! Men der findes jo godt og dårligt 

af slagsen. Så skal vi ikke lade diskussionen bevæge sig i den 

retning og arbejde for en højnelse af kvaliteten?

Når INDEX: „blødte sine holdninger op og erkendte, at form-

givning er designs spidskompetence“, er vi da ikke ved sagens 

kerne? Først fødes tanken, derefter følger designprocessen.

Til Christian Bruun Olsson, grafisk designer mDD:

Tak for dit indlæg. Du taler på vegne af mange grafiske desig-

nere / formgivere. I dag hvor næsten alle har adgang til hel- 

eller halvprofessionelle designværktøjer i form at computere 

med tilhørende programmer, oplever vi, at standarden i mange 

publikationer er virkelig elendig. Typografi, billedbehandling, 

rentegning og prepress er ikke for amatører, når der stilles 

kvalitetskrav. En god idé, en computer og et heldagskursus 

gør ikke „M/K Jensen“ til professionel grafisk designer / form-

giver, hvilket tydeligt ses.

Det gamle ordsprog siger: Skomager bliv ved din læst. Det 

burde også gælde for andre ikke-uddannede grafiske desig-

nere / formgivere, selvom der naturligvis findes begavede 

undtagelser. Talent kan som bekendt ikke skjules. Manglen 

på samme skriger til himlen.

I respekt for vor metier

Jan Granquist,

Grafisk designer, mDD

Designgrafik A/S

Læserbrev

Hva‘ mæ‘ designet??

Kursus i innovationsledelse

Hvis din virksomhed skal være mere innovativ, hvad er så 

de afgørende faktorer? Det kan du lære mere om på kurset 

„Innovationsledelse“ som Dansk Design Center og Center 

for Ledelse afholder den 29. – 30. november i Dansk Design 

Center. 

Kurset sætter fokus på de fundamentale ledelsesmæssige 

elementer i virksomheden, der skal være opfyldt for at lyk-

kes med innovation. Udgangspunktet er konklusionerne i 

rapporten Seven Circles of Innovation. Temaerne er: Strategi, 

kultur, eksternt  samarbejde, team, empowerment, struktur 

og måling. 

Formålet er at give dig indsigt i, hvordan du kan dirigere og 

balancere udviklingsaktiviteterne samt etablere et målrettet, 

udfordrende og rummeligt afsæt for de udviklingsaktiviteter, 

som er afgørende for virksomhedens strategi.

Pris

design:ZONE medlemmer 11.600,- kr. 

Ikke-medlemmer 12.400,- kr.

www.ddc.dk.

www.ddc.dk
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Kurser

Følgende kurser fra Danske Designeres kursuskatalog efterår 

2006 har deadline for tilmelding i november / start december. 

Du kan læse mere om kurserne i kataloget, der er udsendt 

som pdf i starten af september. Kataloget kan downloades 

på www.mdd.dk – klik på Efteruddannelse / Kurser i menuen 

og derefter Danske Designere.

Københavns Erhvervsakademi

Arkitekturvisualisering, Modul 2, 3D Visualisering

Introduktionsdag: 27. november

Tilmeldingsfrist: 13. november.

Flash

Introduktionsdag: 20. november

Tilmeldingsfrist: 6. november.

Illustration – Illustrator

Introduktionsdag: 20. november

Tilmeldingsfrist: 6. november.

Billedbehandling

Introduktionsdag: 20. november

Tilmeldingsfrist: 6. november.

3D Studio Max, Modul 1, Illustration

Introduktionsdag: 27. november

Tilmeldingsfrist: 13. november.

3D Studio Max, Modul 2, Animation and Compositing

Introduktionsdag: 27. november

Tilmeldingsfrist: 13. november.

3D Studio Max, Modul 3, Production

Introduktionsdag: 27. november

Tilmeldingsfrist: 13. november.

Almen PC 

Start hver mandag. Tilmeldingsfrist: tirsdagen før.

www.kts.dk/kursuscentret

Lysteknisk Selskab

Lyskilder

6. december

Tilmeldingsfrist: 22. november.

www.lysteknisk.dk

Teknisk Landsforbund

Design Management

21. – 22. november

Tilmeldingsfrist: 6. november.

www.tl.dk

Artlabs Karrierekurser – Kun for ledige

Kunstnernes projektlinie

6. november 2006 – 30. marts 2007

Skriv med power

6.november – 8. december.

Kickstart

1. mandag i hver måned (6 – 13 uger).

Delta – intensiv jobsøgning

27.november – 22. december

www.artlab.dk

Oplysningsmøder om Det digitale Byggeri
 

Om kun få måneder træder statens krav om digitalisering af 

byggeriet i kraft. Derfor inviterer Implementeringsnetværket 

for Det Digitale Byggeri nu til gratis gå-hjem-møde om Det 

Digitale Byggeri. Møderne foregår over hele landet i løbet af 

november. Du kan høre om:

• de statslige bygherrekrav og hvad de vil betyde for dig

• digitalisering af virksomheden – hvad skal der til?

• eksempler på praktisk brug af digitalisering og modeller

• softwareprodukter og priser

Du vil også kunne besøge en digital skurvogn og høre om it 

på byggepladsen.

Se programmet og tilmeld dig via www.mdd.dk. Klik på 

Arrangementer og dernæst på Det Digitale Byggeri.

Rådgiverdag og Pris

Under overskriften ”Fremtidens rådgivning – dens værdi og 

funktion” inviterer Rådgiverforum igen i år til Rådgiverdag 

den 21. november i Dansk Design Center. På dagen uddeles 

også årets Rådgiverpris til en virksomhed, der har ydet superb 

rådgivning i årets løb.

Læs Rådgiverdagens program samt hvordan man indstiller sin 

virksomhed til Rådgiverprisen på www.raadgiverdag.dhs.dk.

www.mdd.dk
www.kts.dk/kursuscentret
www.lysteknisk.dk
www.tl.dk
www.artlab.dk
www.mdd.dk
www.raadgiverdag.dhs.dk
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Designskoler støvsuges for talenter

Vi har jo vidst det længe. Og Danske Designere har 

fremført det igen og igen: designeres kompetencer 

kan – udover skabelsen af form og funktion –  bruges 

i mange innovative og forretningsmæssige sammen-

hænge. En artikel i Berlingske Tidendes tillæg Karriere 

den 4. oktober beskriver således, hvordan virksomheder 

i USA i stor stil støvsuger designskolerne for talenter 

og hvordan ”begrebet ”designtænkning” vinder mere 

og mere indpas som ledelsesredskab”. 

Artiklen refererer til magasinet BusinessWeek, der i sit 

seneste nummer har offentliggjort en rangliste over de 

førende designskoler i USA og Europa, som selskaber 

som Nike, General Electric, McDonald’s og Intel henter 

designere fra, når der skal nytænkes i virksomhederne. 

Det hedder i artiklen:

”Ranglisten viser, at design som disciplin i de senere år 

har gennemgået en rivende udvikling fra et ret snævert 

fokus på produktets form og funktion til en meget bre-

dere tilgang til, hvordan man udvikler nye forretnings-

modeller. (...) Men hvad er det så designskolerne kan, 

som ikke allerede findes i de traditionelle erhvervs- og 

ledelsesprogrammer? En meget vigtig forskel er, at de 

bedste designskoler i udpræget grad går  på tværs af 

discipliner og kombinerer traditionelle kreative fag som 

design og ingeniørkunst med erhvervsøkonomi og brug 

af bl.a. sociologi og etnografi. Udgangspunktet er ikke 

produkter, men slutbrugeren og dens behov. 

Undervisningen er som oftest baseret på teamarbejde, 

og mange af designskolerne gør brug af undervi-

sere udefra, så der trækkes direkte på erfaringer fra 

erhvervslivet. Det ses også i stigende grad, at virksom-

heder og læreanstalter samarbejder om nye uddan-

nelsesprogrammer, og at design- og businessskoler 

indbyrdes finder sammen.”

De fem bedste designskoler i Europa er:

Bocconi Universitet, Milano

Central St. Martins College, London

Delft University of Technology Design Institute, 

Holland

Design Academy Eindhoven, Holland

Domus Academi, Milano.

Designkonkurrencen – “Det moderne hvile / vente møbel”

TA Designklub (Træets Arbejdsgiverforening) har i samarbejde med Træfonden og Træets 

Uddannelses- og Udviklingsfond udskrevet konkurrencen ”Det moderne hvile / ventemøbel”. 

Bestyrelsen for Danske Designere har i dette tilfælde kompenseret for konkurrenceregelen om, 

at juryen skal have overvægt af designfaglige medlemmer. 

Du kan downloade information om konkurrencen på www.mdd.dk – klik på Konkurrencer 

(deadline 2007) i menuen.

Deadline for indsendelse til konkurrencen er 15. februar 2007.

Seminar: Co-branding – 
fordele & udfordringer

Dansk Design Center inviterer til internationalt seminar tors-

dag den 23. november om co-branding. Mød blandt andet 

AUDIs chefdesigner, Walter de Silva. 

Hvad er co-branding og hvordan samarbejder virksomheder i 

praksis på tværs af brancher for at stå stærkere på markedet? 

Seminaret henvender sig til små- og mellemstore virksomhe-

der, der ønsker faglig og praktisk viden om hvordan co-bran-

ding kan bidrage til virksomhedens vækst. 

Tid og sted

Torsdag den 23. november 2006, kl 12.00 – 17.00 

i Dansk Design Center, HC Andersens Boulevard 27, 

1553 København V.

Tilmelding

Tilmelding senest 10. november til design@ddc.dk. 

Der er begrænset deltagerantal, derfor opfordrer vi til hurtig 

tilmelding.

Pris

1500 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer af design:ZONE og 

1200 kr. inkl. moms for medlemmer af design:ZONE. 

Yderligere information

Har du spørgsmål til programmet, er du velkommen til at 

kontakte Pernille Rasch på prh@ddc.dk. Spørgsmål vedrørende 

deltagelse rettes til Vicki Hertz på vhz@ddc.dk.

Opdatering af programmet publiceres på 

www.ddc.dk/cobranding

www.mdd.dk
mailto:design@ddc.dk
mailto:prh@ddc.dk
mailto:vhz@ddc.dk
www.ddc.dk/cobranding
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design:VAGT – Nu i Århus

Patent- og Varemærkestyrelsen og Dansk Design Center har 

i samarbejde med Danske Designere etableret design:VAGT, 

hvor virksomheder og designere kan søge information om 

beskyttelse af idéer og design. 

design:VAGT kan blandt andet hjælpe med:

- Hvad der kan beskyttes

- Hvad beskyttelsen koster

- Hvor længe beskyttelsen gælder

- Hvordan du søge om beskyttelse i udlandet og i EU som 

region

- Hvordan du dokumenterer, at en idé er din

- Hvad du gør, hvis du skal forsvare din rettighed.

design:VAGTEN kommer nu til Århus et par dage for at 

præsentere sig selv og for at svare på dine spørgsmål. 

Arrangementet foregår 22. – 23. november på Arkitektskolen. 

Programmet ser sådan ud:

Indretningsarkitekt

Til vores hovedkontor i Brøndby søger vi en dygtig indretningsarkitekt, der har lyst til at besøge arkitektfirmaer og være 

med til at præge deres valg af samarbejdspartner og som vil være en del en dynamisk organisation, der gør en forskel.

Du skal... 

- være udadvendt og salgsminded

- have interessen for flot møbeldesign og indretning

- kunne lave indretningsforslag i autocad 2D og have kendskab til 3D

- kunne arbejde selvstændigt og struktureret

- kunne lave aftaler, håndtere kundebesøg alene og med salgskonsulenter 

- kunne have rigtig mange bolde i luften samtidig uden at miste overblikket

Scan Office har igennem de sidste år oplevet en meget positiv vækst både på det danske og udenlandske kontormøbel-

marked, bl.a. fordi vi har nogle af de bedste møbelkoncepter. Vores hovedkontor med lager ligger i Brøndby, og derudover 

har vi afdelinger i Herning og Oslo.

Vi kan tilbyde dig job i en dynamisk virksomhed som arbejder struktureret og målrettet, og som samtidig sætter pris på 

socialt samvær. Løn efter kvalifikationer samt pensionsordning efter endt prøvetid. 

Du skal have et rigtig godt humør, et dynamisk væsen, så du også har overskud til, at være en herlig kollega og gøre 

en forskel. Du skal kunne levere varen 100 % og have lyst til at være en del af et vinderteam, da vi samler på tilfredse 

kunder. 

I dag sidder du formentlig i et lignende job og trænger til luftforandringer,

nye udfordringer eller måske bestrider du ovennævnte egenskaber fra en beslægtet branche.

Ansøgningen med CV kan enten sendes pr. post til: Scan Office International A/S, Midtager 29, 2605 Brøndby eller til 

cw@scanoffice.com – mærk ansøgningen ”Indretningsarkitekt”.

Mini-seminar, 22.11. i Laden

15.00 Patent- og Varemærkestyrelsens 

 introduktion til designbeskyttelse, Designvagt, 

 DesDoc m.v.

15.20 Case #1

15.45 Case #2

16.10 Pause

16.30 Advokat fra Zacco

17.00 Christian Hvidt, Danske Designeres retsudvalg 

 – Hvad kan du bruge udvalget til?

17.15 Spørgsmål og diskussion

18.00 Forfriskninger

Designvagt, 23.11. i foyer, ny bygning

10.00 – 12.30 

Juridiske eksperter fra Patent- og Varemærkestyrelsen sidder 

klar til at svare på dine fortrolige spørgsmål og hjælpe dig 

videre. Det er ikke muligt at bestille tid på forhånd.

Tilmelding til mini-seminaret 22.11. til 

design@danishdesigners.com eller 3313 7230 senest 15.11.

mailto:cw@scanoffice.com
mailto:design@danishdesigners.com
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SALOON: 
Salg og eksport af oplevelsesprodukter

1. etape
Løft dine produkters salgskraft op til nye højder

Bumblebees lancerer et  to-dages salgskursus, som hjælper 

dig med at øge dine oplevelsesprodukters salgskraft – med 

din virksomhed og dine kunder som omdrejningspunkt. Du vil 

få udført, gennemarbejdet og afprøvet din salgsplan. 

Med to dages undervisning og individuel forberedelse vil du 

være i stand til at:

–  identificere din kundemålgruppe og dens behov

–  styrke dit personlige salg og dine præsentationsteknik-

ker

–  identificere de bedste salgskanaler for dit produkt

–  opsøge nye kundeemner, styrke dit telefonsalg og din 

mødebooking

–  styrke din virksomheds vækst og videreudvikling.

Som deltager skal du senest den 9. november sende en profil 

af dig og din virksomhed til os. 

Kurset er første del af en samlet eksportpakke, som består af 

i alt tre etaper. Du kan vælge at købe kurset som én samlet 

pakke (afslag 10 procent) eller at deltage i en udvalgt etape. 

Du vil blive undervist i salg og eksport af oplevelsesprodukter 

og få udarbejdet en individuel handlingsplan. 

 

Tid: 16. og 30. november fra kl. 9 

Pris: 1.798 kr. inkl. fuld forplejning

Når indbetalingen har fundet sted betragtes tilmeldingen som 

bindende, dog senest den 8. november.

 

2. etape
Eksport salgsudvikling – find nye markeder til dine pro-

dukter

Eksport er ikke kun for store veletablerede virksomheder med 

solidt fæste på det nationale marked. Eksport kan startes i 

det små, og du kan sagtens begynde at opdyrke nye interna-

tionale markeder uden at have din egen eksportafdeling.

 

I løbet af to dage vil du:

–  øge din indsigt i din virksomheds vækstmuligheder på det 

internationale marked

–  arbejde med forberedelse til eksport og internationalise-

ring af dit produkt og din virksomhed

–  identificere dit nye marked og arbejde med internationalt 

salg i praksis

–  arbejde med udvikling og brug af internationale salgska-

naler

–  vide hvad din individuelle handlingsplan skal indeholde.

Som deltager skal du senest tirsdag den 5. december sende 

en profil af dig og din virksomhed til os.

 

Tid: 13. og 14. december kl. 9-16

Pris: 1.998 kr. inkl. fuld forplejning

Tilmeldingsfrist: 29. november 2006 

Begge kurser foregår på Jagtvej 111B, 1. sal, 2200 Kbh. N

Underviser: Kent Mosbech, selvstændig sales supporter og 

eksportkonsulent i wantEXPORT?

For yderligere information: Trine Fedreheim, 61 66 03 66 

eller trine@bumblebees.dk.

Kurserne henvender sig til iværksættere inden for de kreative 

erhverv: www.bumblebees.dk.
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mailto:trine@bumblebees.dk
www.bumblebees.dk
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Grafisk designer

Nghi Que Ma

Ellegårdsvej 7

2820 Gentofte

Tel: 4078 8899

E-mail: nghi@dcbn.dk

Tekstildesigner

Annette Egholm

Slotsvej 49 B

2920 Chralottenlund

Tel: 3990 0260

E-mail: a.egholm@mail.dk

(Genindmeldt)

Grafisk designer

Hans Christian Asmussen

NATION

Refshalevej 110, A

1432 København K

Tel: 4055 5656

E-mail: hans@nation.dk

Indretningsarkitekt / 

designer

Karen Elisabeth Johannsen

Lifa Design

Meldahlsgade 1 – 3

1613 København V

Tel: 4128 0949

E-mail: ejo@lifa-design.dk

Produktdesigner

Thomas Bramsnæs

bramsnæs designlab

Strandboulevarden 3

2100 København Ø

Tel: 2681 4571

e-mail: thomas@bramsnaes.

com

Industriel designer

Thomas Overgaard

Jørgensen

Mejlgade 78 A, 3.tv.

Tel: 2395 3067

e-mail: t.o.j@get2net.dk

Indretningsdesigner

Pernille Arlien Søborg

Henriksen

Grøndalsvej 57 A

2000 Frederiksberg

Tel: 2711 1800

e-mail: arlien@hotmail.com

Nye medlemmer

mailto:nghi@dcbn.dk
mailto:a.egholm@mail.dk
mailto:hans@nation.dk
mailto:ejo@lifa-design.dk
mailto:thomas@bramsnaes.com
mailto:thomas@bramsnaes.com
mailto:t.o.j@get2net.dk
mailto:arlien@hotmail.com
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Seminars – 
Conferences – 
Workshops

International Calendar

2006 Design Week

6 November – 

11 November 2006

Dublin, Ireland

www.idi-design.ie

Barcelona Design Week

6 – 11 November 2006

http://www.bcd.es

Managing Design for 

Strategic Advantage

9 – 10 November 2006

Boston

www.dmi.org

POLIS/BAS International 

Conference “Universal 

Design of Buildings: Tools 

and Policy” 

16 – 17 November 2006

Bruges, Belgium

www.polis-ubd.net/confer-

ence

Designweek: Design for 

the Future

27 November – 

2 December 2006

Guangzhou, China

www.gzdesignweek.com

Saint-Étienne International 

Design Biennal

22 November – 

3 December 2006

Paris

www.citedudesign.com

bod asia – design, brand & 

innovation

29 November – 

1 December 2006 

Hong Kong

www.bodw.com.hk

Fairs

12th Arts and Handicrafts 

Fair

4 – 12 November 2006

Ankara, Turkey

www.forumfuar.com

Interlight 2006

Lighting and technology

6 – 9 December 2006

Moskau

www.owp-tradefairs.com

PLANÈTE Meuble Paris 

Furniture

25 – 29 January 2007  

www.planete-meuble-paris.

com 

MAISON&OBJET

Exclusive interieur

26 – 30 January 2007 

7 – 11 September 2007 

www.maison-objet.com

now! design à vivre

Modern design 

26 – 30 January 2007 

7 – 11 September 2007 

www.nowdesignavivre.com 

Milano Messen 

Furniture

18 – 23 April 2007

www.cosmit.it

Elfack 2007

7 – 11 May 2007

Lighting, el-distribution, 

tele, data

Göteborg.

www.elfack.com

Interzum

Life style, trends, products, 

technology

9 – 12 May 2007

Cologne

www.interzum.de

Managing Creative Staff

30 November – 

1 December 2006

Boston

www.dmi.org

Creativity or Conformity? 

Building Cultures of 

Creativity in Higher 

Education

8 – 10 January 2007

Cardiff, UK

agWhite@uwic.ac.uk

Imagine iT

22 – 24 March 2007 

Bologna, Italy

www.typevents.com/index.

php?id=133,133,0,0,1,0

Information Design 

Conference 2007

29 – 30 March 2007

Greenwich, London 

www.informationdesignas-

sociation.org

 

LOS LAUS 06: The 36th 

edition of the Laus 

Graphic Design and Visual 

Communication Awards

20 May 2007

Barcelona

www.adg-fad.org/laus

New Craft – Future Voices

4 – 6 July 2007  

Dundee, Scotland  

www.newcraftfuturevoices.

com  

CONNECTING 07 World 

Design Congress – 

Connecting to People and 

to Ideas

17 – 21 October 2007

San Fransisco

www.idsa.org

Hot and Kool – Trend 

Event

11 – 13 May 2007

Berlin

www.hotnkool.com

pe@hotnkool.com

Habitare

Furniture, interiordesign

18 – 23 september 2007

Helsinki

www.finnexpo.fi/habitare

Competitions – 
Awards

INDEX Award: 2007

Deadline:  

18 November 2006

www.index2007.dk

Annual Design Review 

Deadline: 1 December 2006

Student Design Review

Deadline: 1 February 2007

www.id-mag.com

Eye for Why 2006

Dyson Student Design 

Competition

Deadline: 

18 December 2006

www.dyson.com/desig-

naward

Microsoft NextGen Design 

Competition 

Deadline: 

18 December 2006

www.nextgendesigncomp.

com

International Roca Design 

Competition

Deadline: 10 January 2007

www.bcd.es

www.idi-design.ie
http://www.bcd.es
www.dmi.org
www.polis-ubd.net/conference
www.polis-ubd.net/conference
www.gzdesignweek.com
www.citedudesign.com
www.bodw.com.hk
www.forumfuar.com
www.owp-tradefairs.com
www.planete-meuble-paris.com
www.planete-meuble-paris.com
www.maison-objet.com
www.nowdesignavivre.com
www.cosmit.it
www.elfack.com
www.interzum.de
www.dmi.org
mailto:agWhite@uwic.ac.uk
www.typevents.com/index.php?id=133,133,0,0,1,0
www.typevents.com/index.php?id=133,133,0,0,1,0
www.informationdesignassociation.org
www.informationdesignassociation.org
www.adg-fad.org/laus
www.newcraftfuturevoices.com
www.newcraftfuturevoices.com
www.idsa.org
www.hotnkool.com
mailto:pe@hotnkool.com
www.finnexpo.fi/habitare
www.index2007.dk
www.id-mag.com
www.dyson.com/designaward
www.dyson.com/designaward
www.nextgendesigncomp.com
www.nextgendesigncomp.com
www.bcd.es
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International Calendar

Return on Ideas – 

Better by Design

14 October – 

12 November 2006

Essen, Germany

9 Women Graphic 

Designers

17 November 2006 – 

20 January 2007

Echirolles, France

Design Exchange Awards 

Exhibition

25 November 2006 – 

21 January 2007

Toronto, Canada

Red Dot Award Exhibition 

9 December 2006 – 

7 January 2006

Essen, Germany

D&AD Global Awards 2007 

Deadline: 10 January 2007

www.dandad.org/awards07

The 16th BraunPrize 2007 

– „Design a real future“

Deadline: 31 January 2007

www.braunpreis.de

Exhibitions 

The 6th Trnava Poster 

Triennial 2006: Exhibition

13 September – 

10 December 2006

Trnava Slovak Republic

2007 Hong Kong 

International Poster 

Triennial

27 September 2006 – 

15 January 2007

Hong Kong 

BIO 20

5 October – 

5 November 2006

Ljubljana, Slovenia

Type An Sich

5 October – 

7 December 2006

Antwerp, Belgium

www.typeansich.be

OBSERVEUR DU DESIGN 07 

10 October 2006 – 

14 January 2007

Paris

www.apci.asso.fr

Clotilde Olyff:  

Picto Caro Blanco 

12 October 2006 – 

28 January 2007

Brussels, Belgium

Besøg

www.icograda.org (grafisk design)

www.icsid.org (industriel design)

www.ifiworld.org (indretningsdesign)

www.designfortheworld.org (Design for People in Need)

www.dmi.org (Design Management Institute)

www.beda.org (Bureau of European Design Associations)

www.dandad.org/awards07
www.braunpreis.de
www.typeansich.be
www.apci.asso.fr
www.icograda.org
www.icsid.org
www.ifiworld.org
www.designfortheworld.org
www.dmi.org
www.beda.org
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Rabat og gratis via medlemskort
0-10%

Antik & Kunst 

Palægade 8

1261 København K 

20%

Art Andersen

Gl. Kongevej 3

1610 København V

træpersienner

20%

Artemide

Strandvejen 66B

2900 Hellerup

lamper 

10%

Blomsterarkitektur

Sortedam Dossering 101,st.th.

2100 København Ø

10%

Butik for Borddækning

Møntergade 6

1116 København K

10%

Casa Shop

St. Regnegade 2

1110 København K

møbler og alt muligt!

15%

Dannor Hass & Berg a/s 

Gl. Køge Landevej 57 

2500 Valby 

kontormøbler

10%

Domus Interieur

Østerbrogade 60

2100 København Ø

møbler

10 %

ESTO Køkken

Gyldenløvesgade 16

1369 København K

Kun på Boform Inventar

10%

FORM & KØKKEN

Usserød Kongevej 29 A

2970 Hørsholm

Kun på Boform Inventar

10%

Funktion

Skt. Pedersvej 1 · 2900 Hellerup 

køkkener 

15%

IC Indretning A/S

Kongevejen 165 · 2830 Virum

10%

Interstudio

Gl. Køge Landevej 22

2500 Valby

møbler, lamper m.m. 

7%

Ole Mathiesen 

Østergade 8

1100 København K

ure

 

10%

Montana Mobile

Bredgade 24

1260 København K 

Reoler m.m. 

25% 

R. Randers A/S

Rådhusgade 100

8300 Odder

kontormøbler

25%

R. Randers A/S

Holmens Kanal 7

1060 København K

kontormøbler

15-25%

Stalke Galleri

Vesterbrogade 184

1800 Frederiksberg C

10% (ikke kontorart.)

Tegnecenter

St. Kongensgade 27

1264 København K 

forbrugsvarer 

Vester Kopi

København, Ålborg, Århus, 

Viborg, Odense

Forskellige rabatter på 

print

10%

Zero

Bagsværd Torv 8

2880 Bagsværd

belysning

15% på alle  

B&O-produkter

Bang&Olufsen

Nørre Voldgade 8

1358 København

15%

HAUS

Poulsgade 14

7400 Herning

møbler og køkkener

10%

Kun i Storkøbenhavn

3 : BO Center

Ordrupvej 81 A

2920 Charlottenlund

garderobeskabe

mDD medlemskort kan 

bl.a. bruges i de her 

nævnte forretninger.

Medlemskortet er per-

sonligt, og kan kun 

anvendes ifm private 

indkøb.

Kortet giver også gratis 

adgang til visse udstil-

linger/ gallerier i ind- og 

udland.

Gratis entré ved fremvis-

ning af medlemskort

Louisiana

3050 Humlebæk

Glyptoteket

Dantes Plads

1556 København K

Dansk Design Center

H.C. Andersens Boulevard 27

1553 København V

Nordjyllands 

Kunstmuseum

Kong Christians Allé 50

9000 Aalborg

Herning Kunstmuseum

Birk Centerpark 3

7400 Herning

Carl-Henning Pedersen & 

Else Alfelt Museet

Birk Centerpark 1

7400 Herning

Charlottenborg

Nyhavn 2

1051 København K

50% på entréen

Kunstforeningen Gammel 

Strand

København

Entré 25 kr.

Kunstindustrimuseet

Bredgade 68

1260 København K

Entré 45 kr.

AROS Aarhus Kunstmuseum

Aros Allé 2

8000 Århus C If Forsikring

Stamholmen 159 · 2650 Hvidovre

privat- og erhvervsforsikringer

se tilbuddene på 

www.mdd.dk

www.mdd.dk



