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inLIGHTning
i Bella Center
Danske Designere
havde en stand på årets
møbelmesse. Alle fire
dage var der foredrag og
lyseksperimenter.
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Kalender DK
Dansk Design Center

Louisiana

Den Danske Designpris
2007
3 marts – 14 oktober

Made in China
16 marts – 5 august

Magisk design
31 marts – 10 juni
Smid tøjet – dansk mode
og identitet
23 juni – 7 oktober

Kunstindustrimuseet
Samsung Design
Revolution
5 marts – 24 juni
Strik som små
kunstværker
13 april – 17 juni
Årets bogarbejde
24 maj – 24 juni
Glasss 2007
8 juni – 31 august
Møbler og rum
15 juni – 26 august
Kunsthåndværkerprisen
27 juni – 29 juli
Institut for Ædelmetal
27 juni – 29 juli
Kunstforeningen af
14. august
3 august – 26 august

Julie Mehretu
1 juni – 26 august
Philip Guston
1 juni – 26 august
Arkitekturens grænser I
15 juni – 21 oktober
Richard Avedon
24 august 2007 –
13 januar 2008

Dansk Arkitektur
Center
BYEN I FORANDRING
– Copenhagen X
sommerudstilling
15 juni – 30 september

Museet på
Koldinghus
Våbenhistorisk Selskab
75 år
30 marts – 3 juni 2007

Arken
Duane Hanson –
Sculptures of
the American Dream
27 januar – 3 juni

Keramik i Kolding –
Keramisk afdeling
1968-2007
21 april – 3 juni

Menneskebilleder –
Fra ARKENs samling
23 juni – 2 september

Biennalen for kunsthåndværk og design 2007
3 maj – 29 juli

Statens Museum for
Kunst

Danske Sølvsmede.
Udstillingsgruppen af
november 1976
17 maj – 29 juli
Kaffe og kage
18 august 2007 –
13 januar 2008

Ann Lislegaard:
“Crystal World”
24 februar – 5 august
Jørgen Haugen Sørensen:
“Mens vi venter”
28 marts 2007 –
3 februar 2008
Danske Mestertegninger
23 juni – 2 september

Nordjyllands
Kunstmuseum
Trapholt
Biennalen for kunsthåndværk og design 2007
3 maj – 29 juli

Aros
Industriens billeder
31 marts – 3 juni

Janus La Cour
15 juni – 9 september

M. K. ?iurlionis
21 april – 17 juni
Byen med de rygende
skorstene
1 maj – 3 juni
Just use it!
15 juni – 19 august

Herning
Kunstmuseum
Uncertain States of
America: American Art in
the 3rd Millennium
4 marts – 30 juni
Sommerudstilling – Værker
fra egen samling
14 juli – 2 september
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Kalender DK
Brandts Klædefabrik

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

Silkeborg
Kunstmuseum

Danmarks
Keramikmuseum

Girlpower & Boyhood på
Brandts Secondlife
6 marts – 1 juli

Erik Ortvad
12 maj – 24 juni

Keramisk kunst fra Asger
Jorns Italien
12 marts – 3 juni

Out of Space på Brandts
Secondlife
6 marts – 1 juli

PER KIRKEBY.
Det grafiske værk
26 maj – 26 august

3 ROM
27 marts – 17 juni

Minebyen Morococha
21 april – 10 juni

Glasmuseet Ebeltoft

Designskolen Kolding

Fodens gestus
21 april – 10 juni
Små gåder
21 april – 3 juni
Den Permanente Samling
X
12 maj 2007 – 1 april 2008

Young Glass
9 juni – 25 november

Sophienholm
Niels Guttormsen
28 april – 17 juni
Anna Ancher et co.
23 juni – 16 september

Ikke alt er synligt
26 maj – 9 september

Ordrupgård
Eventyrskabe
2 juni – 9 september
One Shot Each
16 juni – 26 august
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Silent Eye – Nye værker af
Michael Kvium
19 januar – 15 juli

Afgang 2007 på Trapholt
22 juni – 2 juli
Modeopvisning den 21. og
22. juni, begge dage kl.
17.00 og 19.00

Direktøren mener

Kunstneren spøger stadig

Indimellem bliver man bare så glad. Ved flere lejligheder i løbet af de seneste måneder – blandt
andet i forbindelse med DMI’s (Design Management Institute) europæiske konference, der i år
blev afholdt i København i marts – og senest i forbindelse med fremlæggelsen af regeringens
nye designstrategi for Danmark – DesignDanmark hedder den såmænd – har jeg nydt det
faktum, at vi i Danmark har en erhvervsminister, der taler om design på samme måde, som vi
selv gør. Design som løftestang for innovation. Design som afgørende for at sikre fremtidens
offentlige velfærd. Design som en nøglekompetence i udviklingen af nye services – både i det
private og i det offentlige. Servicedesign. Alle de vinkler på design, som vi indtil nogle ganske
få år siden skulle kæmpe for. Dengang vi talte om sæbeskålsdesign som den største barriere for designbranchens udvikling. Og den gang, vi i regeringens kultur- og erhvervspolitiske
redegørelse “Danmarks kreative potentiale” kunne læse om design som garniture; “Når man
køber en Nikesko, er det ikke bare en løbesko. Det er en livsstil, der handler om handlekraft
– just do it er sloganet – som er garneret med et aggressivt design og en allestedsnærværende
markedsføring” og – i en såkaldt faktaboks – at “designere er drevet af kunstneriske mål”.
Men, det var jo dengang......?
Og så indimellem, bliver man bare så ked af det. Som i et interview i Børsen – for ganske kort
tid siden – med selv samme erhvervsminister, hvor han tilbageviser undertegnedes reservation
i forhold til den tidligere nævnte designstrategis indhold (en debat, vi i øvrigt lader ligge lige
der, hvor den ligger). Her slår han fast, at den fremlagte politiks mål er at “få designerne, der
er kunstnere, til at nærme sig erhvervslivet og omvendt”. Der er kunstnere.......
Gad vide, hvorfor det er så svært at flytte omverdenens fiksering fra det kunstneriske, historisk set ikke uvæsentlige afsæt design unægtelig også har, til den rolle design vitterlig spiller i
dag. Hvorfor bliver den kunstneriske “åre” i design løftet frem i lyset hver eneste gang, mens
designs og designeres – også historisk væsentlige – rolle som kultur- og værdibærere, som
innovationskraft og innovatører, som løsningsmodel og problemløsere, som altafgørende
forklaring på, at Danmark i det hele taget har haft adgang til det globale marked, så sjældent
nævnt? Det er jo ikke nyt, at design tilfører betydelig værdi til både møbler og belysning, forbrugerelektronik og landbrugsmaskiner, stomiposer og andre hjælpemidler, og – ikke mindst
– enhver tænkelig form for kommunikation. Det er heller ikke nyt, at designere har været
ophavsmænd til nogle af de mest værdifulde nyvindinger i dansk historie. Der er i og for sig
intet nyt under solen, hvad angår designernes rolle. Andet end at de er blevet bedre til at
sætte deres egne, unikke måder at skabe nye løsninger på ind i en bredere sammenhæng end
tidligere. Og så er der blevet flere af dem, og – endelig – så får flere og flere øjnene op for,
hvad de kan.
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Direktøren mener

Kunstneren spøger stadig

Men igen; hvorfor er det så svært, og hvem bærer skylden?
Måske bærer vi alle en del af skylden. Skolerne, fordi de bliver ved med at betegne sig selv som
kunstneriske uddannelser og tale om kunstneriske udviklingsprojekter, når indholdet ikke er
teoretisk nok til, at det kan kaldes forskning.
Måske pressen; livsstilsmagasinerne og de ugentlige bolig eller hus&hjem tillæg til dagsaviserne, hvor der sjældent er fokus på andet end udsmykning, styling og gamle klassikere i nye
rammer.
Måske mange af dem, der velmenende bruger ordet talenter på de yngre designere, der rykker.
Vidst er mange yngre designere talentfulde, ligesom mange yngre økonomer, ingeniører og
rørlæggere er det. Men deres talenter – som for designernes vedkommende kunne være talent
for at tegne eller at formgive, talent for at læse omgivelserne eller tidsånden, talent for at få
værktøjsmagere og plastfidusproducenter med på skøre idéer – de er alle små bestanddele,
der i en uddannelsesmæssig sammenhæng kommer til at præge deres vej frem imod det at
være designer. Men ingen har talent for design som sådan. Talent er en medfødt egenskab
– noget, der ligger i vore gener, og som påvirker vore individuelle forudsætninger for senere
læring. Vi er alle talentfulde, og nogle få er heldige nok til, at deres talenter kan genfindes i
dét, de senere kommer til at beskæftige sig med.
Men spørgsmålet er altså; hvem kan klandres – hvis nogen i det hele taget?
Måske er svaret os selv. Måske er vi simpelthen ikke gode nok til at tale designs sag som alt
dét, design er – udover en bærer af kulturelle værdier og kunstnerisk arvegods. Vi troede jo
ellers, at vores stædige fokus på design som løftestang for konkurrencekraft, innovation og
bedre livskvalitet, for bæredygtighed, ansvarlighed og tilgængelighed, for sammenhæng og
inklusion – at alt det, vi har gentaget igen og igen i de seneste mange år, var ved at rodfæste
sig. Selv i det politiske parnas. Men så varede drømmen altså heller ikke længere.
Lad os glæde os over, at hvert nummer af inform viser os, at design ikke har mere med kunst
at gøre end alt det andet, vi omgiver os eller beskæftiger os med i vores hverdag. Hver gang
kan vi læse artikler om en stribe medlemmer, der i kraft af deres evne til at se sammenhænge
og gennembore traditionelle tilgange, byder på innovative løsninger af komplekse problemer
på højt niveau.
Og måske er det bare et spørgsmål om ord.....
Steinar Valade-Amland
Direktør, Danske Designere
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Fra sygdom til sundhed
Med Kontrapunkts hjælp er apotekerne i Danmark i færd med at
ændre deres identitet.

Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)
Apotekerne i Danmark står over for store udfordringer, som
indtil videre holdes i ave af deres monopol på at sælge receptpligtig medicin.
De cirka 350 apoteker, der er medlem af Apotekerforeningen,
er alle små selvstændige enheder. Foreningen har aldrig indtaget en ledende rolle i forhold til sine medlemmer, men har
understøttet deres forretninger og aktiviteter.
Med tiden er der opstået små apotekerkæder inden for
Apotekerforeningen –”dit apotek”, ”apotekeren”, ”a-apotek”
– små undergrupperinger, der laver indkøbs- og markedsføringsaftaler. Det betød, at apotekerne med den tidligere
visuelle identitet havde mistet fællesskabsfølelsen og især så
hinanden som konkurrenter i stedet for som kolleger.
Den indbyrdes konkurrence kunne skabe store problemer,
når, som det ligger i luften, apotekernes monopol brydes, og
der bliver plads til tyske og engelske kæder, eller når Matas
begynder at sælge receptpligtig medicin.
Apotekerforeningen havde selv indset problematikken, at de
måtte have noget, der kunne binde de selvstændige apoteker
sammen. Et reklamebureau lavede et mærke, et grønt kors,
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til dem, men det kunne ikke registreres, da det er et generisk
symbol, som man ikke kan få ejerskab til.
Hvad gør man så?

Strategi og identitet
Man ringer til Kontrapunkt for at få et godt råd.
”Vi mente, det ville være uansvarligt at gå videre med det
grønne kors, når det aldrig kunne blive apotekernes eget”,
siger partner og grafisk designer mDD Bo Linnemann fra
Kontrapunkt, og fortsætter:
”Dertil havde Apotekerforeningen udelukkende en forestilling om et nyt logo, men det er det jo ikke gjort med – det
etablerer du ingen fællesskabsfølelse ved. Det er nødvendigt
med både en forretningsstrategi og en identitet, der spiller
sammen.”
Derfor – før pen overhovedet blev sat på papir – forestod
et omfattende analysearbejde af apotekernes nuværende
situation og dermed deres mulige fremtid. Resultatet var en
graf bestående af akserne sundhed – sygdom og ekspertise
– supermarked.
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Pharma regular

”Apotekerne var begyndt at konkurrere med supermarkederne
på visse produkter samtidig med, at de baserer deres forretning på den receptpligtige medicin – altså det sygdomsrelaterede. De glemte, at de har meget stor ekspertise at trække
på, da alle, der ekspederer dig ved skranken, er uddannede
farmaceuter og ikke 18-årige piger, der ikke ved noget som
helst. Ekspertisen, der betyder, at de ikke kun har forstand
på sygdom, men i lige så høj grad på sundhed, brugte de ikke
rigtig til noget,” fortæller Bo Linnemann.
Pharma Italic
”Derfor mente vi, at apotekernes
fremtidige position ligger
inden for sundhed. Apotekerne har potentiale til at udvikle sig
til sundhedscentre, hvor du fx også kunne få målt dit blodtryk,
komme på rygeafvænning, få kostvejledning – og alt det, som
lægen egentlig ikke gider at beskæftige sig med.”

apotekerne betyder det, at de skal udvikle en ny faglighed, der
matcher det sunde menneske – og dermed skal apotekerne
tilbage til deres naturlige plads i sundhedssystemet og over
for politikeren vise, at de tager et ansvar for folkesundheden
i Danmark.
I forhold til hver af disse interessentgrupper er der i brandplatformen indbygget nogle værdi-parametre og konkurrencemæssige fordele, der understøtter hele platformen.
”At udvikle denne forretningsstrategi og så få de enkelte
apoteker til at købe den, var et kæmpearbejde. Som udgangspunkt synes de om strategien, men de skal hjælpes til at
forstå, hvordan de skal agere i den, hvordan de kan omsætte
strategien og alle ordene i en konkret forretningsmæssig
hverdag i deres apotek,” siger Bo Linnemann.
Forretningsstrategien er endnu ikke effektueret fuldt ud i
apotekerne – det er en langstrakt og pædagogisk proces, da
den handler om hele apotekets situation. Apotekerforeningen
tilbyder det enkelte apotek nogle forretningsværktøjer sammen med et indretningskoncept – og enkelte apoteker har
lavet nogle tiltag ved egen kraft.
”I og med, at det er selvstændige enheder, kan foreningen
ikke tvinge noget igennem – det er jo ikke en topstyret virksomhed, vi har med at gøre, men et politisk system, hvor der
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Det sunde menneske
Den brandplatform, som Kontrapunkt dernæst udviklede i
samarbejde med Apotekerforeningen, har derfor sin kerneidentitet i det sunde menneske. Det skal forretningen baseres
på. For kunderne betyder det, at apoteket skal være det nære
sundhedsrådgivningscenter, hvor du går ind lige fra gaden. For
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Pharma Italic

også psykologisk skal lempes og lirkes. Det vigtige er, at foreningen har mod på projektet. De har indset nødvendigheden
af disse ændringer, ellers bliver de løbet over ende.”

Det hele blev vist frem
Den anden del af projektet, det visuelle identitetsdesign, som
bygger på den strategiske brandplatform, er kommet godt i
vej – faktisk bedre end forventet, mener Bo Linnemann:
”Vi havde en break even ved de 60 procent, og lige nu er vi
oppe på, at 75 procent af apotekerne har taget den nye identitet til sig, og antallet er stigende. De kan se fornuften i, at
noget binder dem sammen – uden at de mister deres egen
identitet – mange apoteker hedder jo et eller andet, som
bunder i noget historisk.”
Det var noget af en opgave at udvikle en logotype, som alle
350 apoteker ville kunne lide og dermed bruge. Derfor valgte
Kontrapunkt at vise alle – og her mener vi alle – idéer, skitser
og processer på Apotekerforeningens årlige konference.
”Det var nødvendigt, for at de kunne forstå den voldsomt store proces, det var. At de kunne se, hvad og hvor vi havde valgt
til og fra – og hvorfor – og samtidig kunne det dæmme op
for spørgsmål som ”hvorfor er den ikke blå?” De kunne se, at
vi havde været der, at vi havde tænkt. Det her er jo hamrende
dyrt, derfor er det vigtigt, at investeringen bliver rentabel. Og
det er vores ansvar og byrde, så man kan godt komme til at
ryste lidt på hånden af og til,” erkender Bo Linnemann, som
over for apotekerne startede med at forklare, at branding
handler om at knytte vision, kultur og andre menneskers
opfattelse sammen, så der er overensstemmelse mellem de
tre elementer.

”Så klappede de sgu...”
Dernæst tog Bo Linnemann forsamlingen med gennem en
tour de force af overvejelser samt forkastede idéer, forslag
og skitser. Det hele tog sit udgangspunkt i middelalderen.
Hvad var apotekerne dengang, hvilken visuel og typografisk
arv bærer de rundt på?
Hvilke symboler har omgærdet apotekerne i tidens løb: korset, urterne, slangen, kolben, morteren..... Der blev kigget
på ornamentik og udsmykning af de gamle apoteker, kunne
det bruges – og hvordan? Processen var ude i alle kroge og
afkroge, omkring typografiske snit, hvordan skulle skriften
stå, hvordan udtrykke sundhed?
”Apotekerne har en lang historie at spille op i mod, derfor er
Inform/06-07/Side 
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Pharma Bold

det heller ikke ligegyldigt, hvad man laver. Vi var enige om,
at mærket skulle basere sig på ordet ”apotek”, for det er
det eneste, apotekerne har at beskytte sig med – det er kun
deres. Det, vi ønskede at skabe, skulle være en logotype, der
står lige så klart på vores nethinde, som de andre symboler
i gadebilledet: stationen, posthuset, banken. Samtidig skulle
det bygge på apotekernes typografiske arv.”
Det viste sig at være en rigtig satsning at gøre apotekerne
delagtige i processen:
Pharma Black
”For dem var det som at pakke julegaver
op. De sad spændt
og ventede på, at deres mærke skulle komme frem. Det er
vigtigt for deres faglige stolthed, som jo også knytter sig til
den prestige, apotekeren historisk har nydt i selskab med
provinsbyens øvrige spidsborgere som lægen, bankdirektøren
og advokaten. Og da spændingen så blev udløst, og vi kom
til den sidste slide i power pointen, ja, så klappede de sgu’,”
griner Bo Linnemann.

”Når du møder billedet ”apotek”, skal du tænke både sundhed og sygdom. Derfor er identiteten både blød og hård at se
på, udtrykt i de enkelte bogstavers både rette linjer og bløde
former. Skriften skal også udtrykke renhed og enkelhed – så
kunden ved, at her i denne butik får man den ægte vare uden
falbelader eller overflødigheder,” forklarer Bo Linnemann.
En udfordring var at få de forskellige udformninger af skilte
til både at passe i et butikscenter og på en gammel fredet
bygning, hvor apoteker ofte har til huse.
”Jeg synes identiteten er fremadrettet samtidig med, at den
bærer historien i sig. Og det er jo den svære balance. Den er
ikke højtråbende i sig selv. Det er heller ikke nødvendigt, da
du vil opleve den overalt i landet – på den måde har den en
samlende effekt.”
Apotekerprojektet kar kørt to og et halvt år – og man er rundt
regnet halvvejs. Bo Linnemann betegner opgaven som et af
de største designprojekter i Danmark, da der ikke er mange
virksomheder, der har så stor synlighed som apotekerne. Men
det er også stort, fordi implementeringsdelen er langvarig:
”Over for apotekerne skal forløbet tages i nogle step. De kan
ikke rumme og har i øvrigt heller ikke råd til at effektuere det
hele på en gang, selv om Apotekerforeningen er medfinansierende på skiltningen – men de er med på den retning, som
strategien afstikker.”
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Skriften tolker platformen
Apotekernes skrift hedder ”Pharma” og er udviklet på baggrund af en Bauhaus-skrift fra 30’erne. Skriften signalerer og
tolker brandplatformen:
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Hvad er det vi gør, når vi gør det, vi gør?
Man kan ikke sidde inde i en skov og selv beskrive, hvordan den ser ud. Og man kan ikke
kloge sig på sig selv. Der må hjælp til udefra.
Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

CPH Design ønskede at beskrive virksomhedens arbejdsmetoder og processer for at etablere en fælles nedskrevet platform. Det blev NLP coach og designer Anders Rønnau hyret
til at forestå.
Men lad os lige starte med at slå fast, at selv om Anders
Rønnau er coach, var det ikke et coaching-forløb, som CPH
Design var igennem fra december 2006 og til marts i år.
”Der var elementer af coaching, men i bund og grund var det
en konsulentopgave. Der er en skarp skillelinje mellem at være
rådgiver og coach. Sidstnævnte giver ikke gode råd,” forklarer
Anders Rønnau.

Den eksterne perspektivering
”Vi havde brug for at tage vores egen medicin,” siger industriel designer mDD og direktør i CPH Design Lars Thøgersen.
”Når vi skal løse vore opgaver, går vi som et udgangspunkt
ud for at undersøge, hvad brugerne gør, når de gør det, som
de gør. Og hele vejen igennem en problemløsning er vi de eksterne konsulenter i forhold til kunden. Vi kommer udefra og
er derfor meget bedre i stand til at se, hvor skoen trykker og
beskrive det. Dén havde vi brug for at vende mod os selv. Vi
havde brug for at kigge nøjere på vore metoder og processer,
blive mere bevidste om dem og få dem beskrevet. Og man
kan ikke bare sidde inde i en skov og så selv beskrive, hvordan
den ser ud. Det er jo også, hvad vi altid præker over for vore
kunder, at man ikke kan kloge sig på sig selv. Anders skulle
være dén, som vi er over for vore kunder, den som kan forestå
en ekstern perspektivering.”
”Mit arbejde har bestået i på alle mulige måder at trække
informationer ud af medarbejderne og Lars. Det kan være lidt
af en uhåndterlig størrelse at få styr på en organisation og,
hvordan den arbejder. En stor hjælp var, at Lars selv arbejder
med problemløsning og dermed er vant til, at ingen fra starten ved, hvordan løsningen eller produktet kommer til at se ud
– og at man hele tiden er nødt til at stille dumme spørgsmål,
igen og igen.”
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Enighed om arbejdsmetoder
Anders Rønnau delte processen op i fire fase: Først en analysefase, dernæst handlede det om at sætte nogle overskrifter
på de enkelte faser, som CPH Design inddeler deres opgaveløsninger i, så dykkede man ned i detaljerne og beskrev, hvad
der egentlig sker i de enkelte faser, og endelig gjaldt det
implementeringen.
Anders Rønnau og CPH Design tog udgangspunkt i, hvordan
virksomhedens situation er her og nu, og hvordan medarbejderne oplever deres arbejdsprocesser. Alle blev interviewet
om, hvordan de arbejder, og hvad de tænker om det. Der blev
talt om projektledelse og dokumentation af de forskellige
opgaveløsninger, om sammenhængen mellem den interne
forståelse af processen og så det, der bliver kommunikeret
udadtil – hvordan adskiller de sig fra hinanden?
”Essensen i det, som Anders skulle hjælpe os med var at
forbedre, forstærke og dokumentere vores interne processer.
At skabe enighed om den måde, vi arbejder på, så vi i langt
højere grad er i stand til at videndele med hinanden – få alt
beskrevet på papir – og ikke mindst få det hele linket op på
en bedre kommunikation udadtil,” fortæller Lars Thøgersen
og fortsætter:
”Vi bruger jo mange elastikord, når vi skal tale om vores
arbejde og metoderne. Og det er der da en god grund til. Det
hænger sammen med vores faglighed. Det er ikke, fordi vi
render rundt og ikke er klar på, hvad vi foretager os, men når
vi arbejder med brugercentreret innovation, kan vi jo ikke fra
starten sige, at vi ønsker at udvikle en vogn, der kan bringe
bagage fra et sted til et andet. Vi kan ikke låse os fast på en
løsning fra starten, måske er det netop ikke en vogn, der er
brug for. Så i stedet taler vi om, at vi vil skabe et ”medie”.....
Den terminologi kan vi godt håndtere indadtil, men udadtil
kan den virke noget svag.”

Tjekliste rimer ikke på innovation
Da de indledende runder med alle medarbejderne og de overordnede analyser var kørt igennem, gik Anders Rønnau og
designvirksomheden over til at beskrive de faser, som CPH’s

designprocesser gennemløber og dernæst, hvad der gemmer
sig i de enkelte faser, hvilke ydelser og processer ligger der
i dem.
”Vi gik meget i detaljer, som fx, hvad skal på et givent tidspunkt i en opgaveløsning være på plads, før man kan gå
videre. På den måde bevægede vi os igennem alle dele af et
projekt,” siger Anders Rønnau. ”Udfordringen her var, at ikke
to projekter er ens, og dermed er der også stor fleksibilitet
i processtrukturen, så man kan udvikle og levere lige præcis
dét, som kunden har brug for. Men det gjorde så også, at det
kunne være vanskeligt at beskrive arbejdsmetoden, fordi to
forskellige projekter, fx, skal kunne rummes i CPH’s processtruktur.”
Til brug for beskrivelserne af de forskellige detaljer i arbejdsprocesserne trak Anders Rønnau på alle de interviews, han
havde foretaget i forbindelse med de indledende øvelser
– ligesom alle opgavedokumentationer blev pløjet igennem.
”Og hele tiden blev der sparret tilbage – ikke kun til Lars
– men til alle medarbejdere, både enkeltvis og via forskellige
workshops, hvor mine resultater blev justeret og afprøvet. Og
når jeg siger alle medarbejdere, så mener jeg alle – det var
ikke kun projektlederne, der var involveret i denne proces, også
værkstedsmedarbejderne var med hele tiden og hele vejen. Jeg
kan jo ikke på egen hånd sidde og forfatte en rapport og så
aflevere den. Jeg ville ramme langt ved siden af, og vi kunne
også konstatere, at jeg ofte misforstod et eller andet. Det var
til gengæld meget lærerigt, for så måtte vi gå tilbage og se
på, hvorfor og hvordan det kunne ske. Faktisk var det dér, at
projektet virkelig rykkede,” mener Anders Rønnau.
”Via interviews, workshops og dokumentationerne skabte
Anders nogle rammer, hvori der blev puttet noget viden. Og
jeg kunne supplere med en masse oplysninger, som faktisk
ikke var beskrevet nogen steder..... ”så gjorde vi også, og her
skal vi huske” og så videre,” siger Lars Thøgersen og tilføjer.
”Meningen var ikke, at etablere en tjekliste, som vi så i fremtiden kan krydse af på, når vi skal løse en opgave. Vi arbejder
jo som sagt med innovation og det passer meget dårligt med
stramme tjeklister...... Meningen var at definere og beskrive
en overordnet faseinddelt ramme, hvortil der så knytter sig en
masse forskellige redskaber og elementer, du kan vælge imellem til et givent projekt – du kan også kalde det et righoldigt
inspirationsmateriale eller en værktøjskasse.”
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Den fælles begrebsverden
Lars Thøgersen henter en diger mappe, som er produktet af
CPH Designs forløb med Anders Rønnau. Her er så arbejdsprocesser, metoder og redskaber beskrevet via forskellige konkrete eksempler. Mappen kan anvendes til at kommunikere
både indadtil og udadtil. Hele materialesamlingen er ligeledes
linket elektronisk til designvirksomhedens digitale projektstyringssystem, så når en medarbejder skal lave et tilbud til en
kunde, hentes der formuleringer fra mappen.
”Nu var vi jo ikke helt oppe og køre og havde styr på det hele,
da Anders forlod os,” griner Lars Thøgersen, ”det kræver
naturligvis disciplin af os, at bruge det, vi har lært.”
”Det var vi meget bevidste om fra starten, at det ikke skulle
være endnu et interessant projekt, og det var så dét,” fastslår
Anders Rønnau. ”Uanset hvad processen ville ende med, var
det alfa og omega, at Lars gik totalt ind for det. Ledelsen skal
adoptere sådan et forløb og være parate til at bruge egne og
medarbejdernes ressourcer på at vedligeholde og supplere
slutproduktet. Derfor er der også en projektleder i huset, som
har ansvaret for at opdatere materialet.”
Den sidste workshop handlede om at få bevidstheden om den
nye fælles platform ind hos medarbejderne, som blev inddelt
i grupper, der tidligere havde løst en opgave sammen. Hver
gruppe gennemgik mappen i forhold til det tidligere projekt.
”Det var et godt middel til at etablere en fælles begrebsverden omkring den nye struktur. Med mappen i hånden
kunne medarbejderne kigge på deres gennemførte opgaver
og diskutere, hvad man eventuelt kunne have gjort bedre eller
anderledes,” siger Lars Thøgersen, som også konstaterer, at
medarbejderne tit henter mappen, når der skal sættes gang
i en ny opgave, og at den også vil være meget brugbar til nye
medarbejdere.

Aha-oplevelser
Der har været forskellige aha-oplevelser undervejs, herunder
blev virksomhedens styrker highlighted. Man blev bevidst om
organisationens positive egenskaber, som man i en hverdag
ikke hæfter sig så nøje ved, ”for sådan er det jo bare her”.
”Sådan skal faktisk enhver forandringsproces starte. Man skal

fokusere på, hvor man er stærk, for det skal der ikke pilles
ved,” påpeger Anders Rønnau.
Naturligvis er der også sket forbedringer i CPH Designs
arbejdsprocesser. I opgavefaserne er der nu indbygget elementer, der kigger tilbage til den forrige fase for at sikre, at
det grundlag og den strategi, der er valgt, nu også holder, eller
om noget skal gen-tænkes. Nogle rækkefølger i opgaveløsningen er ændret, og en større bevidsthed omkring brainstorms
er indført. Nu er medarbejderne opmærksomme på, hvornår
og på hvilket grundlag, der brainstormes; er det i forhold til
viden, ikke-viden eller ny viden?
”Der var også metoder, der var vagt eller slet ikke formuleret.
Ofte i forbindelse med, at Lars har haft en stor rolle i opgaveløsningen. De metoder er nu nedskrevet, så alle kan bruge
dem,” påpeger Anders Rønnau.
”Ja, det var sådan set også et mål,” supplerer Lars Thøgersen,
”at flere projekter kan køre uden min deltagelse – at flere
medarbejdere bliver mere autonome på den måde.”

Vores videnbank
Både proceskonsulenten og virksomhedslederen er enige om,
at det har været et forløb uden de store mure, der skulle nedbrydes – ”beklager”, som Lars Thøgersen bemærker, ”men lige
her koger vi ikke ligefrem over af kommentarer....”:
”Det er så enkelt, at det faktisk handler om tillid. Hvis du skal
noget med innovation, er tillid en forudsætning. Innovation
opstår jo ikke mellem teknologier, men mellem mennesker,
der går sammen på en ukendt sti. Og det var der mellem
Anders og jeg, tillid.”
”Selvfølgelig har der været perioder, hvor man har tænkt, hvor
i alverden ender det her, men som Lars siger, har man tillid,
tør man også stå i dybt vand nogle gange”, tilføjer Anders
Rønnau.
Lars Thøgersen tror ikke, at der på grund af denne bevidstgørelsesproces kommer bedre design ud i den anden ende:
”Man bliver jo ikke mere innovativ ved at skrive ting ned i en
mappe, men jeg tror, at vi kan blive mere effektive og bedre
til at kommunikere. Og vi har nogle metoder nu, så vi kan nå
tilsvarende høje resultater – bare på et tidligere tidspunkt.
Det vi har her, er vores skatkiste, vores videnbank og dertil et
dynamisk dokument, som hele tiden skal udvikles. Den mappe
skal jo ikke forblive den samme i de næste ti år.”
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Man kan godt være en stor fisk i en lille dam
Hvordan er det at være designer på en arbejdsplads, der ikke har design som kernekompetence? Og hvordan er det at være et lille hjul i en stor sammenhæng? Tre designere fortæller om deres arbejdsliv i store virksomheder.
Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

Den typiske danske designer bestyrer egen tegnestue, andre
er ansat i design- eller designbaserede virksomheder – og
nogle få arbejder i ganske ”almindelige” virksomheder.
Tre af de medlemmer har vi sat stævne en tidlig morgen for at
høre, hvordan de har det derude i virkeligheden på en arbejdsplads, der ikke har design som kernekompetence.
De tre designere er Viola Høiberg, som designer emballage for
Coop Nonfood, Ulla Korgaard, der arbejder med visuel kommunikation hos LEO Pharma og Janne Pedersen, corporate design
manager i Coloplast A/S – ingen af dem har nogensinde haft
deres egen tegnestue, endsige planer om at etablere sig med
en. Der er kun lige dette lille ”men” fra Ulla Korgaard:
”Egentlig ville jeg helst være freelancer hele tiden, men jeg
har simpelthen ikke det der sælger-gen, så det ville være alt
for hårdt.”

Mere forklaring
Ulla Korgaard har før været ansat på tegnestuer, og hun kan
godt mærke forskellen mellem den type arbejdsplads og så
der, hvor hun er nu:
”På en tegnestue har man jo ganske naturligt den samme
vinkel og indgang til tingene, fordi man deler en faglighed.
På en almindelig arbejdsplads skal du mere ud og fighte og
forklare utroligt meget – specielt når der kommer nye medarbejdere, så tager vi en tur til med branding, kommunikation,
kontinuitet, og hvorfor det er vigtigt. På den anden side
får du jo meget sparring, når du både skal lave designet og
implementere det. Du ved, om designet kan bruges, det ved
du aldrig hundrede procent, når du er på en tegnestue, hvor
du leverer dit design, men ikke i sidste ende ved, om kunden

magter implementeringen. Her er du med hele vejen, og det
er ganske tilfredsstillende.”
”Jeg har en meget sød historie fra min arbejdsplads, der
meget godt beskriver det forhold med designere og ikkedesignere”, siger Viola Høiberg. ”En af mine kolleger spurgte
en dag, hvorfor det egentlig var vigtigt og nødvendigt med en
ny skrifttype, når vi lige så godt kunne bruge en af dem, der
er i Windows i forvejen.....”
Hvilket forårsager stor og indforstået latter om bordet.

Holdningen har rykket sig
De tre designere er dog samtidig enige om, at der er sket
noget derude med holdningen til design.
”Jeg har ingen personlig erfaring med holdningsændringen,
men mine kolleger i Coop fortæller mig, at de for en fem til
ti år siden skulle bruge det halve af hver dag til at forklare,
hvorfor det var vigtigt, at de var i virksomheden,” siger Viola
Høiberg.
”Når vi får nye medarbejdere i Coloplast, synes jeg ikke, at
vi behøver at diskutere eksistensberettigelsen af design så
meget mere. De har allerede lært om vigtigheden af corporate
design, hvor de kommer fra. Men der er også gjort meget
politisk arbejde for at påvirke holdninger og opfattelser af
design, både fra Danske Designere og andre aktører,” mener
Janne Pedersen og fortsætter:
”Da jeg begyndte at arbejde som designer for otte år siden,
var det at have designmanualer noget helt nyt og affødte
reaktioner blandt medarbejderne som: ”Du skal ikke bestemme, hvordan vi skal lave tingene”. Men nu har folk forstået, at
en virksomhed skal tale med én og ikke ti stemmer.”
”Nu siger du designmanualer, og der kan jeg godt opleve, at
det kan gå lidt over gevind,” bemærker Ulla Korgaard, ”at man
vil have regler for det hele, at alt skal stå på samme måde alle

Viola Høiberg, grafisk designer og indretningsdesigner mDD.
Har været ansat i Coop Nonfood i tre år. Designer emballage til virksomhedens varemærker.
Der er fire designere ansat. Afgang fra Skolen for Boligindretning 1974.
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steder. Sådan er det jo ikke nødvendigvis set med mine designer-øjne, der må tingene gerne leve lidt. Fordi jeg skal designe,
så både det lille og det store datterselskab kan omsætte den
visuelle kommunikation til deres eget system. Naturligvis skal
der være visse regler, men dem kan jeg så som designer bøje
– det kan en ikke-designer ikke, da det ikke er vedkommendes
faglighed. Så efter min mening skal en designmanual være
så fleksibel, at den både kan rumme kreativitet beregnet på
designerne og stramme regler til de, der har brug for dét.”

Fastlåst? Nej, slet ikke
Designere ”opdrages” og uddannes til individualitet, til at
være énere. Hvordan kombinerer man den indstilling og mentalitet med at være et lille tandhjul i en stor virksomhed?
”Selvfølgelig er vi underlagt den virksomhed, vi er ansat i, og
dens værdier og regler,” siger Viola Høiberg. ”Men de selvstændige designere må også indgå i nogle kompromisser og
samarbejder med deres kunder for at få det bedste resultat.
Det er jo en misforståelse, at vi som ansatte skulle være mere
bundet end de selvstændige – du kan jo aldrig bestemme det
hele selv. Vi har bare forskellige rammer at agere i.”
”Der er mange designere, der ikke kunne drømme om at
befinde sig bag kundens mure, fordi de mener, de ville blive
inficeret af kundens tankegang, ”nu bliver jeg en af dem, så
jeg kan ikke agere frit mere” – og det kan man da selvfølgelig heller ikke på samme måde,” mener Janne Pedersen,
som også mener, at der findes en selvforstået bedreviden i
designkredse:
”Det kan jeg godt få lidt kvalme af engang imellem, den der
primadonna-agtige måde at opføre sig på, ligegyldigt om man
har noget at have det i eller ej.”
”Jeg synes, at jeg har en stor frihed som ansat designer.
Forstået på den måde, at mine kolleger i virksomheden for-

venter, at jeg kommer med input sådan lidt fra venstre. Jeg
har frihed til at komme med alle mulige idéer, derfor føler jeg
mig slet ikke buret inde,” siger Ulla Korgaard og tilføjer:
”Desuden kan du jo godt være en stor fisk i en lille dam.”

Du skal forstå business
”I designmiljøet regnes det dog ikke for så meget at være
ansat. For et par år siden var jeg til julegløgg i foreningen og
mødte en kollega, som jeg for mange år siden havde søgt job
hos,” fortæller Ulla Korgaard. ”Da jeg fortalte, at jeg arbejdede i industrien, var hans umiddelbare reaktion: ”Nå, men
dér lærer man jo ikke noget....”. Jeg blev først helt paf og
dernæst rasende over den arrogante holdning. Jeg var faktisk
lige ved at melde mig ud af foreningen, for hører jeg ikke til
her – er jeg ikke designer på lige fod med de andre, eller hvad?
Jeg synes, at kunsten for en designer er, at du hele tiden
udvikler dig selv og dit arbejde – ligegyldigt hvor du befinder
dig, og specielt hvis det ind imellem synes ensformigt dét,
du laver.”
”Jeg ser sådan på det, at nogle designere ville have meget
svært ved at klare sig i en stor virksomhed, hvor hverdagen
handler om business. Jeg skal hele tiden vurdere det visuelle
arbejde i et forretningskoncept, og det var ikke noget, jeg
lærte på designskolen. Det handlede om formen – ikke om at
drive forretning,” påpeger Janne Pedersen. ”Som medarbejder
i en stor organisation skal du forstå og have indsigt i mange
forskellige mekanismer. Jeg er også rigtig glad for ikke kun
at arbejde sammen med designere – det bliver for snævert
for mig. Det er mere spændende med mangfoldigheden i at
arbejde med ingeniører, økonomer, journalister, farmaceuter
og andre faggrupper, jeg har arbejdet sammen med i tidens
løb.”

Ulla Korgaard, grafisk designer mDD. Har været ansat på LEO Pharma i syv år.
Er kreativ ansvarlig i Group Marketing og designer visuel kommunikation til virksomhedens
datterselskaber internationalt. Der er fire grafiske designere ansat.
Afgang fra University of Technology, Sidney, 1994.
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Endnu ikke på topplan
Også i forhold til ledelsen er designerens gang i erhvervslivet blevet lettet – direktionerne har forstået vigtigheden af
design og designerne føler, at de har indflydelse, selv om de
– stadig eller endnu ikke – sidder med om det blankpolerede
bord i den absolutte top.
”Nu er emballagen jo en stor del af det at sælge en vare, og
jeg føler mig i høj grad bakket op af Coops ledelse, som også
er meget positive i forhold til vores nye idéer til udvikling af
de forskellige emballager. Jeg har meget indflydelse i de konkrete opgaver, selv om det ikke er på direktionsniveau,” siger
Viola Høiberg.
”Jeg vil igen fremføre, at der er gjort et stort arbejde for at
fortælle om den værdi, som design har, så ledelserne har også
forstået, at man ikke kommer nogen vegne uden design, og
at man skal udvikle på det hele tiden. Men ligefrem at tænke
design som et ledelsesredskab i hele organisationen – det
må blive det næste skridt,” mener Janne Pedersen, som også
savner at se designere i topledelserne:
”Man skulle tage vore hjernehalvdele med i virksomhedens
udviklingsprocesser, for vi kan altså noget andet end økonomerne og forretningsfolkene. Jeg arbejdede engang i
Banestyrelsen, hvor der på det tidspunkt sad en arkitekt i
direktionen. Det gjorde en kæmpe forskel, og hun var noget
af et forbillede, fordi hun fra en æstetisk vinkel forholdt sig
til helheder og tænkte mennesket ind meget tidligt i de forskellige processer.”

Forskellige ambitioner

korrekt til den pågældende målgruppe og at styrke konkurrencedygtigheden.
”Mit succes parameter er at få det gode emballagedesign
igennem, så varen kan sælges – eller omvendt, at varen sælger mere på grund af designet. Mit design skal gøre en forskel
på Coop’s omsætning – og så skal det gøre det let for kunden
at afkode emballagens indhold. Internt er det mit mål, at mine
ikke-designer kolleger kan bruge mig, at jeg er en hjælp i deres
arbejde,” siger Viola Høiberg.
”Jeg ser helt klart mig selv som formidler”, fastslår Ulla
Korgaard. ”Det ligger mig meget på sinde, at budskabet kommer ud og bliver opfattet efter hensigten. Jeg tænker mest
i vinkler – og der er det også meget nødvendigt for mig at
få sat ord på – og meget lidt i form. Jeg skal ramme mange
målgrupper i medicinalindustrien, også de helt snævre som
fx en koagulationsspecialist på et hospital, så her er kommunikationsplatformen meget smal. Det er en spændende
udfordring.”
Janne Pedersen er i sin funktion som design manager ikke
udførende, og for hende handler det om at være med til at
styrke Coloplasts konkurrencedygtighed:
”Jeg har ansvar for, at profilen understøtter værdierne, og
jeg går ikke ind for ”sminkede lig” – de giver en dårlig smag
i munden. Jeg skal i mit arbejde kunne stå inde for den forretning, der ligger bag designet. Der skal være en autencitet
mellem værdier og formsprog. For øvrigt er jeg begyndt at
tænke meget på æstetik og form – det kan være så overfladisk i forhold til det, der virkelig betyder noget. Nogen gange
kan jeg have lyst til at slippe alt det der design. Jeg kan få lyst
til at ”pakke tingene af” igen for at komme ind til en kerne
– der skal være en grund og en mening.”

De tre designere har hver deres mål med designarbejdet i
virksomhederne; at øge omsætningen, at kunne formidle

Janne Pedersen, grafisk designer mDD. Har været ansat hos Coloplast A/S i ti måneder.
Arbejder som corporate design manager og har ansvar for, at Coloplasts visuelle identitet i
30 lande taler med samme stemme. Coloplast køber design eksternt.
Afgang fra Danmarks Designskole 1996.
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inLIGHTning
i Bella Center
Plexiglasbeklædte bænke og bar i pangfarver, oplyst inde fra
og placeret mellem to plexiglaspavilloner, var hvad der mødte
gæsterne på Danske Designeres stand, inLIGHTning på møbelmessen i Bella Center den 10.- 13. maj.
På standen var også opstillet en række plexiglaskuber med
forskelligt indhold eller dekoration og et kommenterende ord,
fx den totalt blændede kube med ordet ”efterlyst”, kuben
med den slukkede pære havde påskriften ”aflyst”, og på den,
der var fyldt med plastic service, stod der ”tinglyst.
Standen forandrede sit udseende lidt hver dag, takket være
de designstuderendes leg og eksperimenter med lys, ligesom
hver dag også bød på forskellige foredrag.
”Hvorfor er det altid gråvejr i danske kontorer?”, spurgte
cand.arch. og lab leder Asger Bay Christiansen, asger bc LYS,
og fortsatte: ”Når vi nu har det bedst med lys, der skaber
kontraster. Når vi helst vil gå en tur i solskin, hvor der er lys
og skygge? De allerfleste kontorer er udstyret med et fladt,
kønsløst og udflydende lys, der hverken gør noget godt ved
mennesker eller omgivelser.” Asger Bay Christiansen, der
var den første oplægsholder i de fire dage, havde også den
pointe, at når man skal lave lys, skal man først finde ud af,
hvor mørket skal være.
På møbelmessens anden dag fortalte henholdsvis udstillingarkitekt mDD MAA Anne Mette Rasmussen og scenograf
og arkitekt Lena Hilbertsdotter om lys i forhold til en række
udstillinger, som de har stået for.
Om lørdagen blev World Interior Day afholdt på standen,
og man kunne høre om intelligente installationer og lysstyring (Claus Borghegn, Lauritz Knudsen A/S), LED-belysning
(Nicholas Skov, Philips) og lys, der spiller sammen med mate-
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rialer (Søren Klemmensen, VINK). Endelig fortalte Ulrich Spahn
Clausen, Lysteknisk Selskab, om godt lys i boligen, da messen
om søndagen var åben for offentligheden.
inLIGHTning blev lavet af Johan Carlsson, designer mDD,
Pernille Palsbro, designer mDD og formand for Danske
Designere samt de studerende fra Danmarks Designskole, der
også udførte lyseksperimenterne hver dag og på den måde
var med til at give standen liv: Rasmus Bækkel Madsen, Silla
Herbst og Cæcilie Else Telling.
Standen blev etableret i samarbejde med Lauritz Knudsen
A/S, VINK, Philips, asger bc LYS, Bella Center og Lysteknisk
Selskab.

Ny retspraksis:

Rettigheder til produkter udviklet i samarbejde
Sø- og Handelsretten har for nylig afsagt to domme, som berører spørgsmålet
om rettighederne til et produkt, hvor flere parter har været involveret i udviklingsfasen.

V-141-04, afsagt 24. april 2007 –
Bazig ApS mod DMA Sorption ApS

tekniske viden, eller bidraget tilstrækkeligt til, at denne kunne
betragtes som medopfinder.

Sagen drejer sig om, hvem af parterne der har rettighederne
til et oliefilter til spildevandsrensning. Parterne havde siden
1980’erne samarbejdet om forskellige projekter. Samarbejdet
var sket i forskellige selskaber, som havde overtaget hinandens forpligtelser og rettigheder.

Rettighederne til produktet lå således hos DMA, som frifandtes for Bazigs påstande.

I 1993 indgik parterne en skriftlig samarbejdsaftale, som vedrørte udviklingen af spildevandsfiltre. I 2002 indledte parterne
et samarbejde med Mærsk om udviklingen af et filter til brug
på containerskibe. Der opstod uenighed om, hvorvidt dette
produkt var omfattet af samarbejdsaftalen, og Bazig påstod
DMA dømt til at anerkende, at parterne sammen ejede rettighederne til produktet.
Bazig var af den opfattelse, at der var tale om en videreudvikling af et eksisterende filter, som parterne sammen havde
rettighederne til, samt at der inden samarbejdet med Mærsk
indledtes allerede var igangsat arbejde med udviklingen af et
brugbart filter. DMA mente, at der var tale om et nyt produkt,
og at der ikke inden Mærsk samarbejdet havde været et produkt under udvikling. En repræsentant fra Mærsk forklarede
i retten, at DMA forestod alt det tekniske arbejde i forbindelse med udviklingen af nye filtre til skibene, og Bazig kun
fungerede som mellemmand. Al korrespondance af teknisk
karakter, foregik primært direkte mellem Mærsk og DMA for
at undgå misforståelser.
Retten konkluderede, at den samarbejdsaftale parterne havde
indgået i 1993 ikke indebar en generel overdragelse af rettigheder til filtreringsprodukter udviklet af DMA, men kun
relaterede sig til produkter, som der var indgået en konkret
aftale om. Således mente retten ikke, at der havde bestået
noget løbende samarbejde om udviklingen af filtre. Retten
fandt det endvidere ikke bevidst, at der var indgået nogen
konkret aftale mellem parterne om udviklingen af produkt
til Mærsk, og heller ikke at der inden kontakten til Mærsk var
noget produkt under udvikling. Således konkluderede retten,
at udviklingen af det omhandlede produkt var foretaget udelukkende af DMA. Bazig havde ikke besiddet den nødvendige
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Dommen fastslår, at der kræves et substantielt samarbejde,
før der er tale om en fælles udvikling. Det er ikke tilstrækkeligt, at den ene part bistår med f.eks. forretningsmæssige
kompetencer. Det er et krav, at der ydes teknisk bistand fra
alle parter.

V – 27/06,
Task I/S mod Knud Holscher Industriel Design A/S
Sagen drejer sig bl.a. om, hvem der har rettighederne til
værktøj til fremstilling af en hullære til brug i forbindelse
med montering af greb på blandt andet køkkenskabe. Knud
Holscher Industriel Design A/S udviklede i 2003, på opfordring
fra Task I/S, et industrielt producerbart design af hullæren.
Ifølge parternes aftale, skulle Knud Holscher Industriel Design
A/S udvikle produktet, mens Task I/S skulle forestå salget.
Selve produktionen blev foretaget af en tredje part.
I marts 2005 opstod der interne stridigheder blandt interessenterne hos Task I/S, hvilket bl.a. resulterede i, at en større
ordre ikke blev til noget alligevel. På den baggrund ophævede Knud Holscher Industriel Design A/S aftalen, tilbagetog
formværktøjerne fra producenten og fortsatte produktion
og salg andetsteds. Dette mente Task I/S var uberettiget,
og disse påstod, at rettighederne til produktet lå hos dem.
Parterne havde aftalt, at Knud Holscher Industriel Design A/S
skulle finansiere udgifterne til støbeformen, og at Task I/S
skulle tilbagebetale dette beløb i 4 rater baseret på salget af
hullæren. Task I/S var af den opfattelse, at ejendomsretten
til støbeformen derfor lå hos Task I/S, og at Knud Holscher
Industriel Design A/S blot havde ageret som finansieringsselskab i den forbindelse.
Samtidig påstod Task I/S også, at ophævelsen af samarbejdsaftalen var uretmæssig, idet Task I/S fortsatte med at eksi-

stere, og at der blot var tale om interne uoverensstemmelser i
virksomheden. Dette bestred Knud Holscher Industriel Design
A/S, netop med henvisning til at en større ordre var glippet
pga. stridighederne.
Retten fandt, at ophævelsen af samarbejdsaftalen var sket
retmæssigt, idet Task I/S væsentligt havde misligholdt sine
forpligtelser. Retten anførte videre, at ophævelsen betød, at
parterne hver især skulle tilbagelevere de ydelser, de havde
modtaget. Dette indebar også ejendomsretten til formværtøjerne, som Task I/S skulle tilbagelevere til Knud Holscher
Industriel Design A/S. Således fastslog retten, at rettighederne over det udviklede produkt lå hos designeren og ikke
var blevet overdraget.
Dommen understreger, at der kræves en udtrykkelig aftale om
fuldstændig overdragelse, for at dette kan anses for sket. At
der blot er indgået finansielle aftaler vil ikke være tilstrækkeligt til, at designeren mister rettighederne til produktet.

Johan Løje
jl@slw.dk
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Illustration: Peter Michael Willer
Den Grafiske Højskole er stolt af at kunne præsentere dette
års professionsbachelorer i Grafisk Kommunikation. Alle er
de klar til fra første dag at forholde sig nytænkende og tage
hånd om udfordringerne i mediebranchen.
Dimittenderne blev for tre år siden optaget med et fundament
af kreativitet, ambitioner og erfaringer fra mediebranchen.
Gennem uddannelsesforløbet har dimittenderne skabt en
tilbygning af evner til at tænke nyt og løse problemstillinger
inden for den grafiske kommunikationsproces eller inden for
medieproduktion og ledelse. Undervisningen er gennem hele
forløbet afviklet i tæt kontakt med branchen, og vores dimittender forlader Den Grafiske Højskole med et godt branchekendskab og et spirende netværk.
På Den Grafiske Højskoles hjemmeside – www.dgh.dk – kan
man læse mere om dimittendernes specialer og bachelorprojekter, der er skrevet på baggrund af et praktikophold i en
medievirksomhed.
Anne-Marie Wivel
Rektor for Den Grafiske Højskole

Tobias Ambs-Thomsen
Specialeområde: Art Direction
Bachelortitel: Cimber Air
Bachelorprojekt: Nyt logo og grafisk identitet og hjemmeside
til Danmarks næststørste flyselskab.
Kampagne, der fremmer Cimber Airs almene kendskab, og
kampagne rettet mod deres primære målgruppe – forretningsrejsende.
Emballagedesign, der afhjælper stress hos kabinepersonale.
Kontakt: tobias@teos.dk

Julie Katrine Andersen
Specialeområde: Grafisk Design/Web Design
Bachelortitel: Stepz
Bachelorprojekt: En ny identitet til dansestudiet Stepz,
der skal differentiere studiet fra deres konkurrenter som
Københavns bedste og mest professionelle danseskole. Der
tages udgangspunkt i forskellige dansestilarters (som hip hop
og ballet) visuelle karakteristika.
Kontakt: julie@myanimalfarm.dk / www.myanimalfarm.dk

Signe Bjerregaard
Specialeområde: Art Direction & Grafisk Design
Bachelortitel: Amager Bio
Bachelorprojekt: FRA AMAGERS LOKALE SPILLESTED
TIL KØBENHAVNS NYE KULTURHUS. I 2004 igangsatte
Københavns Kommune et områdefornyelsesprojekt, hvis formål er at skabe nyt liv og innovation i Øresundsvejkvarteret på
Amager. Et af de projekter som Områdefornyelsen varetager
er en omfattende modernisering af Amager Bio. I den forbindelse udarbejdes et identitetsprogram, som underbygger
Amager Bio´s modernisering og forvandling til kulturhus.
Kontakt: Signeb@dgh.dk / www.signebjerregaard.dk
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Maria Damm

Nina Hørve Jensen

Specialeområde: Grafisk Design
Bachelortitel: Frit Spil
Bachelorprojekt: Frit Spil I/Ss er en konsulentvirksomhed
indenfor outsourcing af alternativ idræt og bevægelse for
børn og unge. At implementere teorien i praksis er i sig selv
utraditionelt, og det bærer deres mange aktiviteter, kurser
og events præg af. Den utraditionelle indgangsvinkel betyder,
at de har frigjort sig fra den almindelige opfattelse af, hvad
idræt og bevægelse er og kan. Formålet er at give børn og
unge en livslang glæde for ved at røre sig.
Kontakt: mariaksd@dgh.dk

Specialeområde: Grafisk design
Bachelortitel: Polar Is
Bachelorprojekt: Polar Is er den største danskejede isfabrikant i Danmark. Med udgangspunkt i deres kerneværdier har
jeg udarbejdet nyt logo og identitet, samt nyt layout til deres
hjemmeside. Jeg har lavet emballage til et nyt produkt, der
ikke før er set på det danske marked samt en kampagne, der
skal markedsføre produktet. Desuden har jeg i anledning af
deres 75 års dag i 2008 lavet en “Ispirations”-bog, der indeholder fakta om Polar Is og opskrifter.
Kontakt: nina@ninanu.dk

Pernille Dueholm

Gitte Klebajn

Specialeområde: Grafisk Design
Bachelortitel: Røverkøb, malervarekæde
Bachelorprojekt: Kampagnekoncept: Røverkøb, er kendt for
at være Københavns billige farvehandel, hvilket deres nuværende identitet i høj grad signalerer. De konkurrerer dermed
primært på pris, hvilket er et område som bliver sværere og
sværere at følge med på. Det handler derfor om at finde en
position på markedet, som gør dem mindre sårbare i forhold
til prisfaktoren. Målet med den nye identitet vil primært være,
at give virksomheden et løft, så den stadig kommunikerer billig – men ikke discount eller dårlig kvalitet.
Kontakt: pernilld@dgh.dk

Specialeområde: Grafisk Design
Bachelortitel: Le Fix
Kontakt: gitte@klebajn.dk

Trine Gregersen
Specialeområde: Grafisk Design
Bachelortitel: LGP consult
Bachelorprojekt: LGP Consult arbejder med trivsel og stresshåndtering. Den vil skabe løsninger for virksomheder og ansatte, således at trivsel imødekommes ved at inspirere, motivere
til handling, skabe åndehuller, afhjælpe og forebygge stress.
Målet er at profilere virksomheden på B2B og gøre ydelserne
håndgribelige og sanselige.
Kontakt: trineg@dgh.dk

Stig Møller Hansen
Specialeområde: Art Directon
Bachelortitel: Auchinblae Single Malt Scotch Whisky
Bachelorprojekt: Visuel identitet, kampagne, website, emballagedesign og kommunikationsstrategi for Auchinblae single
malt scotch whisky med udgangspunkt i 1930’ernes skotske
art nouveau. Målgruppen er danske 25-60 årige whiskyconnaisseurs m/k, der har stor interesse i nye og anderledes
produkter til at supplere deres i forvejen store samling.
Kontakt: kontakt@stigmollerhansen.dk
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Elise Nimand Madsen
Specialeområde: Idé -og konceptudvikling samt grafisk
design
Bachelortitel: Teater Kaleidoskop (K1 & K2)
Bachelorprojekt: Kaleidoskop er kendt som værende et lille
eksperimenterende storbyteater. Med tanke på Kaleidoskops
grundværdier som et udfordrende gesamtkunstteater kombineret med den professionalisme og åbenhed, teatret
repræsenterer, har jeg skabt en ny visuel identitet, som er
implementeret i en række forskellige design- og kommunikationselementer.
Kontakt: nimand78@hotmail.com

Kliment Maksimoski
Specialeområde: Grafisk Design
Bachelortitel: Securiguard A/S
Bachelorprojekt: Jeg har som bachelorprojekt valgt at tage
udgangspunkt i firmaet Securiguard A/S, som er Danmarks
tredjestørste sikkerhedsfirma. Jeg har lavet en ny visuel identitet , og skabt en ny brandstruktur, så det er lettere for potentielle kunder, nuværende kunder og ansatte at navigere rundt
i de serviceydelser, kurser og den sikkerhedsbutik, de har på
nettet. Der er lavet en kampagne, som skal sætte fokus på
deres serviceydelser, kurser og den sikkerhedsbutik, de har på
nettet. De har også fået et nyt corporate website.
Kontakt: kliment@post.tdcadsl.dk

Daniel Dose Mortensen

Filip Rafstedt

Specialeområde: Art direction
Bachelortitel: Danish Deejay Awards
Bachelorprojekt: Jeg har udarbejdet en ny markedsføringsstrategi og identitet til Danish Deejay Awards for at øge kendskabet over for deres primære målgruppe (Early Adopters)
og fremtidige sponsorer. Danish Deejay Awards er den årlige
officielle prisuddeling for den del af musikbranchen, som har
sine rødder i klubmiljøet og på landets diskoteker. DDJA har
kæmpet sig op gennem årene fra omkring 600 deltagere til i
dag, hvor der i 2007 var cirka 4000.
Kontakt: daniel@streetknowledge.dk

Specialeområde: Art direction
Bachelortitel: Wallmans
Bachelorprojekt: Profilering av Wallmans Nöjen. Verksamheten
driver restauranger i Sverige, Norge och Danmark med ett
speciellt dinner-show koncept där servitörerna egentligen
är artister och uppträder för besökarna. Verksamheten har
expanderat mycket fort och därför har marknadsföringen
blivit lidande. – Det är dags att styra upp detta!
Kontakt: filipr@dgh.dk / http://filiprafstedt.webb.se

Mette Wraae
Specialeområde: Grafisk Design
Bachelortitel: Det Etiske Råd
Bachelorprojekt: Det Etiske Råd – visuel identitet, magasin
og webdesign.
Kampagnekoncept: Når debatten er resultatet.
Kontakt: mettewn@dgh.dk

Juli Victoria Pramm
Specialeområde: Grafisk design
Bachelortitel: Kunstskolen
Bachelorprojekt: Kunstskolen i Oslo, kunstkursus for voksne
og børn.
Anerkendte kunstnere som undervisere.
Kontakt: julivictoria@yahoo.no / julivp@dgh.dk

Martin Sand Päevatalu
Specialeområde: Art Direction
Bachelortitel: Sommerland Sjælland
Bachelorprojekt: Min opgave er at udarbejde en ny visuel
identitet og kampagne for Sommerland Sjælland. Den visuelle
identitet skal få Sommerland Sjælland til at fremstå som en
moderne forlystelsespark, og differentiere dem fra sine konkurrenter. Målet er via børnene at få forældrene til at vælge
Sommerland Sjælland i stedet for de store konkurrenter på
markedet (Bonbonland og Legoland).
Kontakt: mpaeva@gmail.com

Ulla Risager
Specialeområde: Grafisk Design
Bachelortitel: Skive Ny Kunstmuseum – SNYK
Bachelorprojekt: Et nyt koncept for et kunstmuseum er
under udvikling. Det drejer sig om Skive Ny Kunstmuseum,
SNYK, som er planlagt at åbne i 2010. Kunstmuseets særlige
omdrejningspunkt vil være den elektroniske kunst, hvilket vil
sige videokunst, fotografi, interaktive kunstværker, lys- og
lydkunst. Til SNYK har jeg udviklet logo, identitet, website
og en særlig emballage rummende et nyt medlemsmagasin.
Desuden har jeg lavet en kampagne, som skal få en anderledes og yngre målgruppe, end de typiske museumsgæster, til
at få kendskab og interesse for SNYK.
Kontakt: umex@artz.dk

Michael Schlenzig
Specialeområde: Art direction/Grafisk Design
Bachelortitel: Torvehallerne på Israels plads
Bachelorprojekt: Koncept og identitet til Torvehallerne på
Israels plads.
Kontakt: michael@schlenzig.dk

Klara Swantesson
Specialeområde: Grafisk design
Bachelortitel: FilmCentrum
Bachelorprojekt: Visuell identitet til den svenske filmdistributør FilmCentrum
Kontakt: klara@klarabilder.nu

Peter Michael Willer
Specialeområde: Art direction/Grafisk Design
Bachelortitel: Comedy ZOO
Bachelorprojekt: Identitetsprogram og reklamekampagne for
Comedy ZOO.
Kontakt: petermw@dgh.dk / mix@stuttgarden.com
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Hus udlejes i Ramløse Bakker
i en måned.

Noter | Annoncer
Overskud med omtanke
Projekt Overskud med omtanke står for en række arrangementer i den nærmeste tid, som du måske også vil synes er
interessante:

Miljørigtig virksomhedsudvikling
– Temamøde med fokus på miljø og klima
Miljø og klimahensyn er nødvendige forudsætninger i fremtidig
forretningsudvikling, og der kan være klare konkurrencemæssige fordele ved at slå sig op på en bæredygtig produktion.
Polerne smelter og stormene raser, scenarierne er mange,
og frygten er reel. Der ikke megen tvivl blandt samfundets
borgere, forurening har fremtidige miljømæssige konsekvenser, og derfor er erhvervsvirksomheder verden over nødt til
at forholde sig til denne udvikling. Der er fremtid i miljørigtig
virksomhedsdrift.
Mandag den 4. juni 2007 kl. 17.00 – 20.00, København.

Bevis virksomhedens ansvarlighed
– Hvordan sikrer din virksomhed en ansvarlig drift,
og hvordan kan du bevise det?
Der kan være mange spørgsmål i forbindelse med, hvordan en
lille eller mellemstor virksomhed kan dokumentere og håndtere sit samfundsengagement.
• Hvordan kan vi tænke etiske, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige krav med i hele produktionsprocessen og
virksomhedsudviklingen?
• Hvad skal virksomheden med en ”Code of Conduct”, en
standard eller en certificering, og hvordan arbejder man
med det i praksis?
• Hvor langt går virksomhedens ansvar – i samarbejdet
med interessenter, kunder og leverandører?
Onsdag den 6. juni 2007 kl. 15.00 – 19.00,
Rambøll Management, Nørregade 7, 1165 København K.

Den attraktive arbejdsplads
– Hvad skaber et godt arbejdsmiljø, og hvordan gør
det virksomheden til en attraktiv arbejdsplads?
En aktiv strategi for socialt engagement er med til at skabe
et godt og ansvarligt arbejdsmiljø. Dette er afgørende for
at skabe en attraktiv arbejdsplads med god fastholdelse og
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Bedst egnet til en single eller et par eller en familie med
større børn.
Da jeg rejser til Indien i en måned vil jeg gerne leje mit
hus ud til nogen som værdsætter fred og ro, smuk natur
og dejlig udsigt over Arresø.
4 uger samlet fra 19. juni til 17. juli.
Pris kun kr. 10.000,- for hele perioden.
+ forbrug.
Ring og hør nærmere. Ellen Richter, 3391 7070

rekruttering af medarbejdere. Seminaret vil ruste deltagerne
til at sætte det sociale engagement på dagsordenen og vise,
hvordan det kan skabe en stolt og attraktiv arbejdsplads. Alle
har en mulighed for at skabe forudsætningerne for et godt
arbejdsmiljø, og det bedste resultat opnås, hvis alle lige fra
ledelsen til manden på gulvet er med på ideen. Kom derfor
og deltag i dette spændende seminar, som på en uhøjtidelig
måde vil inspirere til videre arbejde på området.
Mandag den 11. juni kl. 17.00- 20.00,
Rambøll Management, Nørregade 7A, 1165 København K.

CSR Konference med Kaffeklubben
– Samfundsengagement der ses på bundlinjen
Projekt Overskud med Omtanke inviterer i samarbejde med
Kaffeklubben til temamøde om CSR.
Går du med spørgsmål om:
• Hvordan din virksomhed kan arbejde strategisk med samfundsengagement?
• Hvordan I profilerer jer over for kunderne som en etisk
virksomhed?
• Hvordan I hensigtsmæssigt kommunikerer om jeres samfundsengagement
• Hvordan I håndterer leverandører i udlandet?
• Hvordan I øger jeres konkurrencekraft ved at engagere jer
i samfundet?
Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 15.00-17.30,
Mellemfolkeligt Samvirke,
Landgreven 7, 2. sal, 1300 København K.

Se programmet for alle arrangementer her:
www.overskudmedomtanke.dk, hvor du også tilmelder dig.

DOThouse udlejer 2 tegnestuepladser

Noter | Annoncer

DOThouse er et mindre tegnestuefælleskab bestående
af 8 designere indenfor forskellige designdiscipliner
beliggende i en fredfyldt 3. baggård på Vesterbrogade
på det pulserende Vesterbro.
Vi har 1 fuldtids tegnestuepladser ledig som en fremleje af 1 års varighed med mulighed for permanent
tilknytning.

Lysets Dage
Samtidig har vi en 1/2 tids plads ledig permanent.
Den verdensberømte amerikanske arkitekt Frank Gehry har
tegnet Kræftens Bekæmpelses nye rådgivningscenter i Århus,
som ventes færdigt i 2008. Bygningen bliver placeret på en
grund ved Århus Sygehus.
Earle Briggs fra Gehry Partners forelæser på Lysets Dage,
der i år foregår den 12. – 13. september i Øksnehallen,
København.
Program og tilmelding: www.lysetsdage.dk

Verdenskongresser
De tre internationale designorganisationer holder deres
respektive kongresser i hver sit verdenshjørne – og alle medlemmer af Danske Designere har mulighed for at deltage. Du
kan læse mere på organisationernes hjemmesider.
Icograda (grafiske designere) finder du i Havana, www.icograda.org, Icsid (industrielle designere) i San Fransisco, www.
icsid.org, og IFI (indretningsdesignere) i Busan, Sydkorea,
www.ifiworld.org.

Workshop om servicedesign
Copenhagen Institute of Interaction Design afholder en workshop om servicedesign den 19. – 21. juni.
Læs mere her www.ciid.dk/workshop.

Begge pladser udlejes nu.
Lejen er 1.760 DKK pr. måned for den hele plads og 900
DKK pr. måned for den halve plads. Lejen inkluderer
en fast arbejdsposition bestående af skrivebord, stol,
lampe, mobil opbevaring under skrivebord samt ekstra
opbevaring, herunder opbevaring i kælder. Ydermere
inkluderer huslejen fælles trådløs internetopkobling
samt fælles trådløs A4 + A3 printer (der betales for
forbrug) og tillige fælles forsikring.
Tegnestuen er nyrenoveret – endnu mangler et par
detaljer :-) og indrettet med adskilt mødelokale.
DOThouse betsår i dag af:
Kamma Sander – grafisk designer
Leve Vad Jensen – industriel designer mDD
Christian Leifelt – grafisk designer mDD
Lone Wolf – industriel designer
Vibeke Buchwaldt – industriel designer mDD
Nils Thobo-Carlsen – grafisk- & industrieldesigner mDD
Marianne Chraudin – arkitekt mDD
Sten Lundager – designer & arkitekt mDD
Vi søger både nyetablerede og erfarne designere og
lægger vægt på fælles dialog og sparring :-)

Ny designforening

Er du interesseret eller har du yderligere spørgsmål, er
du velkommen til at kontakte Lene Vad Jensen på mail
lvj@vadvad.dk

En forening for designvirksomheder er ved at etablere sig. Der
er start-møde 12. juni. Du kan læse mere her: www.designbrancheforeningen.dk.

Mange hilsener fra

Symposium på Biennalen for kunsthåndværk
og design
Der afholdes symposium 7. juni. Se program på www. mdd.
dk – klik på “Arrangementer” og dernæst på “Biennalen
for kunsthåndværk og design”. Der er fælles busafgang fra
Rewentlowsgade ved Københavns Hovedbanegård. Du kan
købe billet på www.billetten.dk – søg på “Symposium”.
Billetsalg lukker 5. juni.
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DOThouse
Vesterbrogade 112C, 1.sal
1620 København V

Seminar om betondesign
Onsdag den 6. juni inviterer Dansk Betonforening og ID-Forum
til heldags-seminar og åbning af en større udstilling.
Arrangementet sætter fokus på, hvordan man kan bruge
beton til mindre industrielle produkter, og belyser spændende
forarbejdningsteknikker.
Læs mere på www.id-forum.dk/beton.

Noter | Annoncer

Luk lyset ind
Med VELUX INTEGRA ovenlysvinduer får du en komplet
elektronisk og programmérbar dagslysløsning med regnsensor
og mulig tilslutning af gardiner, markiser og spotlamper.
Besøg www.velux.dk for inspiration og bestil eller download
samtidig vores inspirerende brochurer.
Inform/06-07/Side 25

Noter | Annoncer

Kan du se dig selv...
Lede en grafisk tegnestue?
Vi søger en ny leder til vores grafiske tegnestue. Du bliver en del af ledergruppen og
refererer til koncernmarketingchefen. Du får ansvar for en afdeling med 7 grafiske
designere og en produktionsansvarlig.
Afdelingen har ansvaret for grafisk produktion og udvikling på print og online til hele
DSB koncernen, og opgaverne er blandt andet at udvikle kampagner for DSB’s brands,
producere brochurer, kataloger, opslag og magasiner.

Jobbet
Du får ansvar for at lede og udvikle medarbejderne i tegnestuen, og du er overordnet
ansvarlig for den daglige drift.
Du får et selvstændigt og udfordrende lederjob med indflydelse på markedsføringen
af DSB og DSB’s produkter.

Dine kvalifikationer
Vi ser gerne, at du har
• et par års ledererfaring
• en relevant designfaglig baggrund
• kommerciel forståelse
Du er også fleksibel, løsningsorienteret og lægger vægt på kommunikationen til og
med dine medarbejdere.

Vi tilbyder
Flere typer personalegoder og konkurrencedygtig løn, der modsvarer dit ansvarsområde og dine kvalifikationer.
Du kommer til at deltage i DSB’s lederudviklingsprogram.
Ansættelse efter overenskomst med en løn, der svarer til stillingens krav.

Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte koncernmarketingchef Morten Bo Berthelsen på 33 54 24 94 eller 24 68 24 94, e-mail mob@dsb.dk

Ansøgning
Skriv til os og fortæl, hvorfor du er vores nye tegnestueleder. Vi foretrækker, at du
sender din ansøgning til job@dsb.dk, men du er også velkommen til at sende den til
DSB, HR-Service Rekruttering, Folke Bernadottes Allé 5, 2100 København Ø.
Mærk ansøgningen 1015 – tegnestueleder, og skriv gerne, hvor du har set annoncen.
Vi skal modtage din ansøgning senest den 15. juni 2007.
Inform/06-07/Side 26

Noter | Annoncer
Medlemskab af Danske Designere betyder:
Netværk Mødet med kollegaer ved medlemsarrangementer
eller i udvalgsarbejde.
Gratis kontrakter Royalty, projektbeskrivelser, rammeaftaler, ansættelseskontrakt, fortrolighedserklæring, hemmeligholdelseserklæring osv.
Rådgivning Om kontrakter, ansættelser, ophavsret, immaterielle rettigheder, forretningsudvikling og -planer osv.
Juridisk hjælp En gratis time hos advokat Johan Løje, der
er ekspert i ophavsret og immaterielle rettigheder, konflikt
med producent, samarbejdspartner, arbejdsgiver osv.
Forsikring Danmarks billigste professionelle erhvervs
ansvarsforsik-ring samt diverse private forsikringer hos
forsikringsselskabet if.
Præsentation Af dig selv på vores interne hjemmeside
www.mdd.dk, så du kan blive fundet fra den eksterne
hjemmeside www.danishdesigners.com.
Coaching En times gratis coaching hos designer og NLP
coach Anders Rønnau. www.ronnau.com
Information Digitalt inform 10 gange om året, trykt inform
lounge edition fire gange om året, nyhedsbreve cirka to
gange om måneden, intern hjemmeside www.mdd.dk, billigt abonnement på internationale designmagasiner.
Kurser Kursuskatalog to gange om året med relevante
kurser til fordelagtige medlemspriser.
Rabatter I en række butikker samt på diverse muséer.
Sekretariat Tre servicemindede mennesker, der er parate
til at svare på stort og småt.
Kontingentet til Danske Designere er fradragsberettiget.
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Nye
medlemmer
Designer
Lone Mørck Nielsen
Adilsvej 7, 3.tv.
2000 Frederiksberg
Tel: 2892 3639
E-mail:
lmoerck@hotmail.com
Studerende
Christian Nørgaard
Amerikavej 7, 2.th.
1756 København V
Tel: 6061 1034
E-mail:
c_noergaard@yahoo.com

International Calendar
Seminars –
Conferences –
Workshops

3rd International
Conference on
Typography & Visual
Communication

IID Vision Plus 12
at Schwarzenberg:
Achieving Measurable
Results

18 – 24 June
Thessaloniki, Greece
ictvc.org

5 – 7 July
Schwarzenberg, Austria
www.iiid-visionplus.net

6 – 8 June
Chicago
www.dmi.org

3rd International
Conference on
Typography & Visual
Communication

CAMPUS OF
EXCELLENCE 2007

Design Semiotics in Use

20 – 23 June
Thessaloniki, Greece
uompress@uom.gr

DMI – 19th International
Brand Design
Conference

6 – 8 June
Helsinki
www2.uiah.fi/sefun/

HOW Design Conference
10 – 13 June
Atlanta
www.howconference.com

Strategies that
Transform Brands
14 – 15 June
San Francisco
18 – 19 October
Chicago
www.dmi.org

Ourtopia: the DX
National Design
Conference
14 – 16 June
Toronto, Canada
www.dx.org/conference

Summer Creativity
Courses in Europe 2007
Crete: 17 – 26 June
Prague: 26 June – 5 July
Bruges: 5 – 14 July
Florence: 13 – 22 July
Barcelona: 21 – 30 July
Dublin: 29 July – 7 August
www.exploringcreativity.net
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Creating the Perfect
Design Brief
21 June
Boston
8 September
Los Angeles
www.dmi.org

Design Research
27 – 28 June
Italy
http://pro.unibz.it

Basics in Design and
Typography
1 – 21 July
Basel, Switzerland
http://basics.sfgbasel.ch/
home.htm

8 – 13 July
Canarian Islands
www.icsid.org

ELIA Teachers’ Academy
– 2007
11 – 14 July
Brighton, UK
www.eliateachersacademy.
org

Design Research for
Product and Service
Innovation
12 – 13 July
San Francisco
27 – 28 September
Chicago
www.dmi.org

Strategies for Designing
Meaningful Brand
Experiences

Thinking Ahead:
Building the Future of
Design in Business
23 – 26 September
Williamsburg, United States
www.dmi.org/dmi/html/conference/annual07/annual.
htm

FLUX: Design Education
in a Changing World
3 – 5 October
Cape Town South Africa
www.defsa.org.za

IFI Congress: Beyond
Reason and Sensibility
8 – 12 October
Busan, South Korea
http://www.ifi2007.org/

Next: AIGA Design
Conference 2007
11 – 14 October
Denver
www.aiga.org/content.cfm/
designconference_07

CONNECTING 07 –
Connecting to People
and to Ideas
17 – 21 October
San Fransisco
www.idsa.org

Icsid Congress 2007

New Craft – Future
Voices

13 – 14 September
New York City
8 – 9 November
Cincinnati
www.dmi.org

4 – 6 July
Dundee, Scotland
www.newcraftfuturevoices.
com

Typl 50th Anniversary
Conference Call for
Papers

Plus Design Festival

14 – 16 September
Brighton, United Kingdom
www.atypi.org/
news_tool/news_
html?newsid=384&from=/

17 – 20 October
San Fransisco
www.icsid.org

17 – 21 October
Birmingham, UK
www.typevents.com

International Calendar
Icograda World Design
Congress 2007

Competitions –
Awards

20 – 26 October
Havana
www.icograda.org

iF – Design Award China
2007

Sustainable Innovation
07
Global Building and Construc
tion: Systems, Technologies,
Products and Services 12th
International Conference
29 – 30 October
Farnham, Surrey, UK
www.cfsd.org.uk
Emerging Trends in Design
Research
12 – 15 November
Hong Kong Hong Kong
www.sd.polyu.edu.hk/iasdr

Guangzhou Design
Week 2007
29 November – 4 December
Guangzhou, China
www.gzdesignweek.com

Fairs
MAISON&OBJET
Exclusive interieur
7 – 11 September
www.maison-objet.com
now! design à vivre
Modern design
7 – 11 September
www.nowdesignavivre.com
Habitare
Furniture, interiordesign
18 – 23 september
Helsinki
www.finnexpo.fi/habitare
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Deadline: June
www.ifdesign.de

iF – Product Design
Award 2008
Deadline: 15 September
www.ifdesign.de

Dyson’s Danish Design
Award 2007

Red Dot Award:
Communication Design

The award is open to all
design degree level students
and design graduates with
maximum up to 2 years of
working experience in Den
mark.
Deadline: 28 September
www.dyson.dk

Deadline: 22 June
http://en.red-dot.org/2037.
html

Besøg

iF – Outdoor Industry
Award 2007
Deadline: 15 June
www.ifdesign.de

8th International
Architecture Award
for Innovative Interior
Design Concepts
Deadline: 22 June
www.contractworld.com

Chaumont Festival 2007
Deadline: 24 June
www.ville-chaumont.fr/festival-affiches/index.html

9 Tehran International
Poster Biennial
Deadline: 22 July
www.tehran-poster-biennial.
com/regulation.asp

Pentawards Worldwide
Packaging Design
Competition
Deadline: 31 July
www.pentawards.com

iF – Eurobike Award
2007
Deadline: 31 July
www.ifdesign.de

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)

Rabat og gratis via medlemskort
Gratis entré ved fremvisning af medlemskort
Louisiana

0-10%
Antik & Kunst

10 %
ESTO Køkken

Palægade 8

Gyldenløvesgade 16

1261 København K

1369 København K

3050 Humlebæk

mDD medlemskort kan
bl.a. bruges i de her
nævnte forretninger.
Medlemskortet er personligt, og kan kun
anvendes ifm private
indkøb.
Kortet giver også gratis
adgang til visse udstillinger/ gallerier i ind- og
udland.

Kun på Boform Inventar

25%
R. Randers A/S

Glyptoteket

20%
Art Andersen
Gl. Kongevej 3

10%
FORM & KØKKEN

Rådhusgade 100

Dantes Plads
1556 København K

1610 København V

Usserød Kongevej 29 A

kontormøbler

træpersienner

2970 Hørsholm

Dansk Design Center

8300 Odder

Kun på Boform Inventar

25%
R. Randers A/S

1553 København V

20%
Artemide
Strandvejen 66B

10%
Funktion

Holmens Kanal 7

Kun gratis adgang, hvis du også
abonnerer på Designmatters.

2900 Hellerup

Skt. Pedersvej 1 · 2900 Hellerup

kontormøbler

Som mDD’er er prisen 280 kr. for

lamper

køkkener

H.C. Andersens Boulevard 27

fire numre – normalpris er 320 kr.

Nordjyllands
Kunstmuseum
Kong Christians Allé 50

10%
Blomsterarkitektur

15%
HAUS

Sortedam Dossering 101,st.th.

Poulsgade 14

2100 København

Ø

1060 København K

15-25%
Stalke Galleri
Vesterbrogade 184
1800 Frederiksberg C

7400 Herning

møbler og køkkener

10% (ikke kontorart.)
Tegnecenter

15%
IC Indretning A/S

St. Kongensgade 27

Birk Centerpark 3

10%
Kun i Storkøbenhavn
3 : BO Center

7400 Herning

Ordrupvej 81 A

Kongevejen 165 · 2830 Virum

forbrugsvarer

9000 Aalborg

Herning Kunstmuseum

1264 København K

2920 Charlottenlund

Carl-Henning Pedersen &
Else Alfelt Museet

garderobeskabe

10%
Interstudio

10%
Zero

Birk Centerpark 1

10%
Butik for Borddækning

Gl. Køge Landevej 22

Bagsværd Torv 8

2500 Valby

2880 Bagsværd

Møntergade 6

møbler, lamper m.m.

belysning

7400 Herning

Charlottenborg

1116 København K

1051 København K

10%
Casa Shop

50% på entréen
Kunstforeningen Gammel
Strand

St. Regnegade 2

20% (ikke tilbudsvare)
Italienske lamper
til lavpris
www.lampeide.dk

1110 København K

Tlf. ordre 2044 2441

Nyhavn 2

møbler og alt muligt!

København

Entré 25 kr.
Kunstindustrimuseet

15%
Dannor Hass & Berg a/s

10%
Montana Mobile
Bredgade 24

Gl. Køge Landevej 57

1260 København K

Bredgade 68

2500 Valby

Reoler m.m.

1260 København K

kontormøbler

Entré 45 kr.
AROS Aarhus Kunstmuseum

10%
Domus Interieur

Aros Allé 2
8000 Århus C

7%
Ole Mathiesen

If Forsikring

Østergade 8

privat- og erhvervsforsikringer

Østerbrogade 60

1100 København K

se tilbuddene på

2100 København Ø

ure

www.mdd.dk

møbler
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Stamholmen 159 · 2650 Hvidovre

Referat fra bestyrelsesmøde 25. april
2007 kl. 16.30 – 19.00
Til stede
Pernille G. Palsbro (PGP), Lars Pedersen (LP), Nicolai Okkels
(NO), Marianne Frandsen (MF), Dorte Krogh (DK), Steinar
Valade-Amland (SV-A), Helle Lorenzen (HL), Eva Anker Nielsen
(EAN).

Afbud fra
Pete Avondoglio (PA)

Referent
Eva Anker Nielsen

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Bordet rundt; meddelelser og korte nyheder
Årsregnskab
		EAD konference i Izmir
Kontraktprojekt
Bogprojekt
World Interior Day/Copenhagen international Furniture
Fair, Bella Center 10. – 13. maj 2007
”Ambassadørfrokost” den 31. maj inden generalforsamlingen
Tilføjelse til forslag om vedtægtsændringer
...andet
3. Handlingsplanen – the final cut
4. Kommunikationsstrategi
5. Kalender – datoer for konstituerende bestyrelsesmøde
(juni) og studietur (efteråret)
6. Eventuelt

Referat
De forsamlede henstillede til, at referatet for fremtiden
udsendes tidligere, end det har været tilfældet ifm. de sidste
to møder. MF bad om at få uddybet punktet om Nils Tofts
eventuelle indtrædelse i bestyrelsen for Icsid og et eventuelt
brev til IFI, Icsid og Icograda; Hvis Nils Toft skal indtræde i
Icsid’s bestyrelse, skal han indstilles af Danske Designere, og
spørgsmålet er, om Danske Designeres bestyrelse er enige om
at gøre det. Brevet til IFI, Icsid og Icograda er kun et udkast,
brevet er endnu ikke sendt, og det er ikke endeligt besluttet,
om brevet skal sendes. SV-A taler med Nils Toft medio maj, da
begge deltager i OHIM’s ekspertgruppemøde i Alicante.

Bordet rundt
SV-A gennemgik regnskabet og næste års budget. Han forklarede årsagerne til regnskabets udfald og redegjorde for de
overvejelser, der ligger til grund for næste års budget.
PGP og SV-A har været til EAD (European Academy of Design)
konference i Izmir, hvor deltagerne ikke blot kom fra Europa,
men også fra Canada og Australien. Konferencen blev brugt
til lobbyarbejde og til at udvide netværket.
LP kunne fortælle, at arbejdet med det nye kontraktkoncept
går forrygende. Efter at have arbejdet med en løsning, der
bygger på et stort antal færdige kontrakter, hvor systemet
leder hen til den mest egnede, er man nu tilbage til den oprindelige idé, hvor der genereres en unik kontrakt via en database, der vil blive hostet ude i byen. Produktet bliver måske
så godt, at det kan sælges til andre.
Lauritz Knudsen A/S har støttet Danske Designeres stand på
møbelmessen i Bella Centret med 75.000 kroner. Det endelige
udkast til folderen blev omdelt, og PGP fortalte, at mange
mennesker arbejder på højtryk for at gøre standen så spændende som muligt.
Med hensyn til bogprojektet, så er der holdt møde med de
implicerede, og synopsis vil blive skrevet på baggrund af
input fra de ressourcepersoner, der har indvilget i at deltage i
projektet. Bogens arbejdstitel er ”Hvordan driver man designvirksomhed?”.
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”Ambassadørfrokosten” for bestyrelsesmedlemmer og
udvalgsrepræsentanter inden generalforsamlingen har fået
stor opbakning, og man ser frem til afrapporteringen fra de
forskellige udvalg.
Det sidste forslag til ændring af vedtægterne er, at generalforsamling skal afholdes inden 30. juni. I henhold til gældende
vedtægter skal generalforsamlingen afholdes inden 31. maj,
og det giver et unødigt tidspres i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet.
MF er blevet bedt om at være formand for IFI’s Design for All
Award. Hun bliver derfor inviteret til Busan, Sydkorea, men vil
også gerne deltage i IFI’s nordiske ”Designers Saturday” møde
i Oslo. En tur til Oslo blev bevilget til MF og PGP.

Handlingsplanen
Den endelige udgave af handlingsplanen, som den skal trykkes i inform, var blevet fremsendt til bestyrelsen pr. mail.
Handlingsplanen er ikke et arbejdspapir, men en angivelse af
de overordnede rammer. Det konkrete indhold, 2 – 3 projekter
inden for hver af de 3 punkter, skal præciseres af den nye
bestyrelse.

Kommunikationsstrategi
På generalforsamlingen skal de forskellige vedtægtsændringer
fremlægges af de medlemmer af bestyrelsen, som har mest
viden og interesse i de særlige ændringer. Rollefordelingen
fastlægges på næste bestyrelsesmøde.
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Status – dialog med designvirksomheder
Virksomhedsnetværket holdt møde mandag den 23. april,
hvor direktør Bjørn Karsholt fra reklamebranchens forening
holdt et oplæg. Det blev besluttet, at nu skal designbrancheforeningen sparkes i gang. Et oplæg udarbejdes og færdigbehandles den 24. – 25. maj, og kick-off for foreningen bliver
12. juni. I hvor høj grad foreningen skal være tilknyttet Danske
Designere er endnu ikke fastlagt, man ved endnu ikke, hvilken
forankring foreningen skal have.

Kalender
Næste bestyrelsesmøde (med efterfølgende middag) er onsdag den 16. maj klokken 16.30.
Konstituerende møde for den nyvalgte bestyrelse finder sted
torsdag den 14. juni fra 16.30 til 18.
Studietur til Berlin finder sted 24. – 24. september.

