Iværksætteri
& Talent
Carl Hansen & Søn
fik ny designidé fra unge
designtalenter ved et
talentudviklingsprogram
med studerende fra fire
danske designskoler. De
havde udviklet en hotelseng med moderne komponenter, og Carl Hansen
& Søn arbejder på at sætte
idéen i produktion.

HIGH END

hotelseng med
trådløs oplader

Klassisk seng med et moderne tvist
Designbriefet lød på en seng, der passer ind på high
end hoteller, og designet skulle være enkelt og stilrent i Carl Hansen & Søns ånd.

C

arl Hansen & Søn deltog i talentudviklingsprogrammet og blev koblet sammen med
fire nøje udvalgte, talentfulde studerende
fra hver deres designskole, der ud fra et designbrief
skulle skabe en hotelseng baseret på virksomhedens
stil. Det gjorde de så godt, at sengen nu tages ind i
virksomhedens produktportefølje.
”Vi samarbejder om at udvikle produktet videre til
produktion - det skal tilpasses til et lidt bredere publikum. I forløbet her lagde vi vægt på den kreative
og innovative del, og designet skal nu justeres til et
mere kommercielt produkt, men vi har planer om at
sætte det i værk,” fortæller udviklingschef hos Carl
Hansen & Søn, Jesper Bruun.

De unge designtalenter designede et møbel i massivt egetræ i et klassisk design, hvor sengegavlen
kan laves i forskellige udgaver, så den rammer det
enkelte hotels ønskede stil. Udover den funktionelle
del er sengen en skulptur, der med sit fine look kan
stå alene i rummelige omgivelser. Sengen er modulopbygget og kan skilles ad, så den også fungerer på
et enkeltværelse. Samtidig kan man til- og fravælge
tilbehørsdelene.
Det blev til klassisk stil med et moderne touch,
idet der er tilført nye teknologiske komponenter i
form af LED lys og trådløs oplader. Natbordene er
hævede, hvilket letter rengøringen, og på bordet er
monteret en lampe, som er udført i samme træsort
som sengen. Lampen er med LED-belysning og
integreret på en måde, så den indgår i den helhed
af egetræ, der danner rammen for sengen. I natbordet er der desuden installeret en trådløs oplader til
elektroniske enheder, så man nemt kan oplade sit
elektroniske udstyr.

Designerforbilleder
Nu skal designet gøres klar til produktion, og Jesper
Bruun fortæller: ”Jeg har aftalt med de studerende
at vi mødes og går forløbet igennem, hvor jeg giver
dem feedback fra processen, og så ser vi fremadrettet
på, hvordan vi kan lave sengen mere kommerciel.
De vil være med i det videre udviklingsforløb. I den
proces er det vigtigt at have et samarbejde, hvor de
kommer med designet, ideerne og stregerne, og vi
ser på det med producentens øjne. Vi skal ende med
et produkt, vi kan se er kommercielt, og som har
den linje og streg de har udviklet.”
De studerende er begejstrede for at arbejde med Carl
Hansen & Søn. Isabella Bergstrøm Christensen fra
VIA Design fortæller: ”Vi fik meget ud af at netværke med studerende fra andre skoler og høre om de
forskellige kompetencer, vi får med hver især. Det
var spændende at være i nær kontakt med en stor
dansk virksomhed som Carl Hansen & Søn, hvor vi
så hele produktionsgangen. Selv om det var et skoleprojekt, har det været et virkelighedsnært forløb, og
i perioden hvor talentudviklingsprogrammet foregik, var det dét projekt, som optog det meste af min
opmærksomhed, da det både var meget spændende
og udbytterigt.”
Isabella Bergstrøm Christensen var heller ikke i tvivl
om kvaliteten af deres udbytte: ”Det var stort at få lov
til at arbejde for Carl Hansen & Søn – det var jo éns
designerforbilleder, der skulle stå for produktionen,
og vi tænkte, at hvis vi kunne få et produkt i produktion hos dem, var det noget af det største, der kunne
ske for os,” siger Isabella Bergstrøm Christensen.

Også Carl Hansen & Søn fortæller i positive vendinger om samarbejdet med de unge talenter, som
skabte en seng til hotelbrug: ”Det har været inspirerende at se, hvor hurtigt de studerende fik samarbejdet i gang. De var på en fælles mission fra dag ét.
Det var imponerende at se den energi, opgaven blev
angrebet med. De var hurtige til at lave brugerundersøgelser og senere destillere ideerne til konkrete
forslag, som der efterfølgende blev arbejdet fokuseret på. De fik lov til at hjælpe til i værkstedet med
vores modelsnedker, og havde selv støv på skjorten i
forløbet. Deres force som studerende er, at de arbejder med helt åbne skyklapper, alt er muligt! Det
var inspirerende at se, og det gav os et frisk pust,”
afslutter Jesper Bruun.

DELTAGERE
Deltagervirksomhederne var:
• Carl Hansen & Søn
• Frandsen Group
• BoConcept
• Andersen Furniture
Fire studerende arbejdede med opgaven hos
Carl Hansen & Søn:
• Caroline Matilde Borg Nielsen fra
Designskolen Kolding
• Isabella Bergstrøm Christensen fra VIA Design
• Janni Dissing Berthelsen fra
Arkitektskolen Aarhus
• Astrid Tolnov fra Kunstakademiets Designskole

OM TALENTUDVIKLINGSPROGRAMMET
Talentudviklingsprogrammet er arrangeret af
Lifestyle & Design Cluster og har til formål at
matche kommende designtalenter og møbel- og
interiørvirksomheder for at skabe nye idéer til
designs. Derudover skal programmet inspirere til samarbejde omkring talentudvikling og
vidensdeling imellem uddannelser, studerende
og virksomheder.

