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Forord
Da jeg høstsemesteret 1996 valgte å skrive en teoretisk diplomoppgave som
avslutning på mitt studium ved Institutt for industridesign ved
Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO), gjorde jeg det fordi jeg trodde det var en
siste mulighet til å gjennomføre et større skriftlig og utforskende arbeid før
jeg skulle ut og jobbe som industridesigner i ”den virkelige verden”. Rett før
jeg skulle levere diplomoppgaven gjorde min daværende veileder, professor i
designhistorie Jan Michl, meg oppmerksom på at det var utlyst
stipendiatstillinger ved Arkitekthøgskolen og at en av dem var avsatt til
forskningsprosjekt knyttet til industridesign. For meg fremstod en
stipendiatstilling som en unik mulighet til å arbeide videre med en del
problemstillinger jeg hadde skissert i diplomoppgaven. Samtidig kunne jeg
fordype meg grundigere i mitt interessefelt som er designteori. Samme uke
som jeg leverte diplomoppgaven leverte jeg også en søknad til
stipendiatstillingen. Søknaden førte frem og jeg begynte i stillingen som
stipendiat ved AHO høsten 1997.
I dag nokså nøyaktig syv år senere har dette prosjektet endelig kommet til
en avslutning. Det har vært mange utfordringer og uforutsette hendelser
underveis, både faglig og privat. Slik blir det ofte når en setter i gang med et
prosjekt med såpass lang tidshorisont som en dr. gradsavhandling har. Som
de fleste før meg, ville jeg ikke ha klart å ferdigstille en avhandling uten mye
støtte og hjelp fra personer rundt meg. Først og fremst vil jeg takke min
hovedveileder, Jan Michl, for at han både inspirerte og overbeviste meg til å
utvikle min interesse for designteoretiske problemstillinger videre i denne
avhandlingen. Jan har vært en både utfordrende og oppriktig engasjert
diskusjonspartner og veileder gjennom hele prosjektet. Leder for
forskningsprogrammet ved AHO, professor Halina Dunin-Woyseth, har
bidratt med faglig støtte og oppmuntrende råd i viktige faser i utviklingen av
denne avhandlingen. Det var først sent i prosjektet at jeg valgte biveileder.
Min biveileder, professor i sosialantropologi Odd Are Berkaak ved
Universitetet i Oslo, bidro til den innsikt i og forståelse av diskursanalyse
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som jeg trengte for at jeg skulle kunne føre dette prosjektet videre til en
avslutning.
Jeg har hatt mange faglige samtalepartnere underveis både ved AHO og
ved andre institusjoner i Norge. En diskusjonspartner som kjenner perioden
denne avhandlingen omhandler godt er Jan Romsaas, som, både gjennom sin
hovedfagsavhandling i 2000 og senere prosjektstilling i Norsk Designråd, har
hjulpet meg til å finne frem i Norsk Designråds arkiv spesielt og den norske
designhistorien generelt. I den anledning vil jeg også benytte anledningen til
å takke Norsk Designråd ved informasjonsdirektør Grete Kobro og
økonomisjef Svein Brustad for at de var imøtekommende og velvillig innstilt
til den tiden jeg måtte bruke i arkivet deres for å finne frem til hoveddelen av
det empiriske materialet som denne avhandlingen bygger på.
Jeg har også hatt stor glede av å diskutere med de andre stipendiatene som
begynte samtidig med meg på AHOs doktorgradsprogram. Ved et
studieopphold i Weimar i 1998 fikk jeg mange inspirerende innspill fra
stipendiatkollega Jonny Aspen, som ble utslagsgivende for den videre
utviklingen av forskningsarbeidet. Stipendiatkollega Hanne Wilhelm har også
bidratt med mange konkrete råd og innspill, spesielt i forhold til min bruk av
diskursanalyse. En siste stipendiatkollega og kontornabo var Ivar Holm som
har holdt den intellektuelle temperaturen oppe ved stadig å invitere til
inspirerende diskusjoner.
Til slutt vil jeg takke min samboer Monica og min datter Embla som, på
tross av alle ulempene og det slitet det er å bo sammen med en som har
arbeidet med en avhandling i så mange år, har vært tålmodige og støttet og
hjulpet meg på alle tenkelige måter.

Trygve Ask
Oslo, oktober 2004
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Innledning
Dette forskningsprosjektet bygger videre på noen av de undersøkelsene og
drøftingene jeg gjorde i min teoretiske diplomoppgave fra 1996 ved Institutt
for industridesign ved Arkitekthøgskolen i Oslo.1 I diplomoppgaven tok jeg
utgangspunkt i det som jeg opplevde som motsetningsforhold mellom de
teoriene vi industridesignstudenter ble presentert for i markeds- og
kulturfagene på den ene siden, og estetikkundervisningen på den andre. I
markedsfagene ble vi presentert for en slags relativisme som vektla kundenes
preferanser og responsen et produkt ville kunne få i markedet.
Estetikkundervisning derimot baserte seg på ideen om at det burde utvikles
estetiske løsninger som var uavhengig av kundenes estetiske preferanser.
Mye av kritikken fra lærerne av studentoppgaver tok også utgangspunkt i
abstrakt modernistisk estetikk som ideal. Kort sagt, markedsrelativismen som
gjorde seg gjeldende i markedsfagene ble i estetikkundervisningen møtt med
en estetisk absolutisme.
Da jeg begynte å arbeide med dette prosjektet foreslo min hovedveileder,
designhistorikeren Jan Michl, innledningsvis at jeg burde fokusere på
hvordan designere forholdt seg til det kommersielle. Siden mine
observasjoner i diplomoppgaven knyttet seg til at markedsfaget ikke syntes å
ha noen innvirkning på hvordan estetikkfaget ble undervist, kunne en tenke
seg at det var motstanden mot en kommersielt rettet estetikk som lå til grunn
for motsetningen mellom de to delfagene. Jeg startet derfor mitt
forskningsarbeid med å spore holdninger til det kommersielle hos ulike
designteoretikere. Det var to observasjoner som bidrog til å komplisere denne
innledende hypotesen om at industridesignteori var anti-kommersielt
orientert. For det første vier for eksempel Gregor Paulsson i Vackrare
vardagsvara fra 1919, mye plass til det han hevder er de kommersielle
fordelene med det hans forestilling2 om ”god form”.3 Paulssons holdning til
det kommersielle er altså en del av et større system av holdninger og verdier
1

Ask, Trygve. "Mot en kulturorientert produktutvikling." Diplomoppgave, Arkitekthøgskolen i Oslo, 1996.
I denne avhandlingen bruker jeg det norske begrepet forestilling på en måte som tilsvarer det engelske
begrepet conception.
3
Paulsson, Gregor. Vackrare vardagsvara. Stockholm: Rekolid, 1995.
2
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om produktformens rolle i samfunnet. Den andre observasjonen var at
eksplisitte betraktninger om den kommersielle rollen til design er få og stort
sett fraværende i store deler av designdiskursen. Dette bekrefter for så vidt
mistanken om at designere i mange henseender kan sies å ha et anstrengt
forhold til det kommersielle. Men fraværet av uttalelser blant designere om
de kommersielle aspektene ved design er vanskelig å analysere. Det som kan
analyseres er hvorfor det er et fravær av interesse for kommersielle sidene
ved design i industridesigndiskursen. Denne diskursen synes å være preget av
en underforstått motstand mot kravet om at det kommersielle, dvs.
oppdragsgiverens og brukerens egne ønsker og preferanser, skulle spille en
rolle i utformingen av produkter. For å forstå dette er det etter min mening
nødvendig å studere det ideologiske grunnlaget for industridesignfaget slik
det fremstår i Norge i dag. Denne avhandlingen er derfor en historie om
nåtiden. Jeg har søkt å forstå hvorfor industridesign som profesjon i Norge
har blitt konstituert på den måten det har blitt.
I diplomoppgaven konkluderte jeg med at industridesignere i stor grad har
forlatt estetikk som et overordnet mål for sin virksomhet og i stedet fokuserte
på problemløsning der estetikken var redusert til et biprodukt av mange ikkeestetiske problem som designeren skulle løse. Gjennom store deler av det 20.
århundre har slagordet, særlig for svensk, men også skandinavisk industriell
formgivning for øvrig, vært nettopp Gregor Paulssons ”vackrare
vardagsvara”. Det vil si at hovedoppgaven til designerne og formgivere var å
gjøre tingene rundt oss vakrere. I dag er det en utbredt oppfatning at
designerens hovedoppgave også er å løse en rekke ikke-estetiske problemer.
Hvordan har vi klart å bevege oss fra den ene til den andre av disse to ulike
forståelsene av designens, og designerens rolle?
Denne avhandlingen dokumenterer hvordan denne forskyvningen i
forståelsen av industridesign har foregått. Selv om det råder full klarhet over
denne forskyvningen4 har den vært lite problematisert. Jeg ønsket derfor å
gjøre en kildebasert studie av hvordan denne forskyvningen utviklet seg
konkret i forhold til etableringen av industridesign som profesjon i Norge.
Derfor har det vært mitt mål å søke å spore endringer i det jeg har valgt å
kalle en ”industriproduktform-diskurs”, det vil si den diskursen som regulerer
hvordan industrielle produkter skal gis form og hvem som har lov til å gi dem
form.5 Undersøkelsen og analysen strekker seg i hovedsak fra industridesign
ble introdusert som et nytt konsept og dermed også som en ny posisjon i den
norske industriproduktformdiskursen i løpet av 50-tallet og frem til det

4

For eksempel i designhistoriker Fredrik Wildhagens bok Norge i form fra 1988.
Jeg vil gå nærmere inn på hva jeg mener med diskurs generelt og industriproduktformdiskursen spesielt i
kapittel 1.3.
5
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utdannelsesløpet i industridesign som jeg selv var en del av, i første halvdel
av 90-tallet.
For å kunne sette idealene som ble presentert og diskutert på 50- og 60tallet i en historisk sammenheng vil jeg trekke noen linjer bakover, og senere
også fremover, i tid. Spesielt vil jeg se nærmere på Gregor Paulssons
introduksjon av et moderne reformprogram gjennom den Svenska
Slöjdföreningens første propagandapublikasjon Vackrare vardagsvara, som
var et viktig utgangspunkt for den norske Foreningen Brukskunst. Jeg vil
benytte dette manifestet som et utgangspunkt for å analysere den videre
utviklingen av den norske industriproduktformdiskursen. Grunnen til at jeg
har valgt Paulssons fremstilling av ”den nye formen” i boken Vackrare
vardagsvara er at den fremstår som en tett sammenvevd ”pakke”. ”Pakken”
består av et helt sett med forestillinger, idealer og ideer om formgivingens
rolle og formgivernes oppgave i samfunnet. Her finner man et helhetssyn på
industriproduktformens rolle i samfunnet og hvordan, og av hvem den bør
forvaltes. En eksplisitt anti-kommersiell holdning er ikke en del av denne
fremstillingen. Forestillingene om design i kommersiell sammenheng er vevd
inn i et nett av andre holdninger til formgiverens rolle i samfunnet.
For å kunne si noe om designernes anstrengte forhold til den
kommersielle dimensjon av design, mener jeg at det var maktpåliggende å
søke å forstå hvordan de ulike elementene i forestillingene om
industriproduktformens rolle i samfunnet forholder seg til hverandre. Jeg har
derfor søkt å analysere og forstå hvilke idealer, verdier og forestillingen som
etter hvert danner det ideologiske grunnlaget for utviklingen av en norsk
industridesignprofesjon. Jeg ville også se på hvordan forestillingene knyttet
til utviklingen av industridesign som profesjon i Norge forholder seg til andre
forestillinger om formgivning her i landet og hvordan innholdet i disse
forestillingene forandrer seg over tid. Hvilke verdier og idealer består og
hvilke er det som blir byttet ut? Hvordan blir de omformulert, utfordret eller
forsterket med nye argumenter? Dette blir sentrale spørsmål i denne
avhandlingen.
I denne avhandlingen opprettholder jeg dermed den innledende
hovedproblemstillingen om hvordan industridesignere forholder seg til det
kommersielle. For å forstå dette forholdet har jeg valgt diskursanalyse som
metode for å analysere konstitueringen av industridesign som profesjon i
Norge. Jeg mener en slik analyse vil kunne gi svar på hvorfor norske
industridesignere synes å ha en anstrengt holdning til det kommersielle.
Analysene i denne avhandlingen er hovedsakelig basert på arkivstudier og
originaltekster knyttet til utviklingen av industridesign som profesjon i
Norge.
3
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Del 1: Forskningsstrategi
I denne første delen av avhandlingen vil jeg raskt gjennomgå noen ulike
posisjoner og strategier som er lansert for å gjøre design til et forskbart fag.
Som vi skal se blir begrepet design, i de fleste tradisjoner for
designforskning, bevisst brukt i en vid og til tider nesten altomfattende
betydning. Min avhandling handler om industridesign som profesjon, og jeg
vil derfor presentere de tradisjonene som jeg mener har hatt størst betydning
for industridesign som profesjon i Norge. Deretter vil jeg argumentere for
min egen posisjon og hvilke strategier jeg har valgt for å belyse og analysere
mine problemstillinger. Til slutt vil jeg gå igjennom hva som kjennetegner
diskursanalyse, det vil si den forskningsstrategien som jeg har valgt. Jeg vil
også søke å vise hvordan diskursanalyse skiller seg fra andre
forskningsstrategier.
1.1 DESIGN OG FORSKNING

“So you’re going to be … a Doctor of Design?“ er den lettere sarkastiske
tittelen på en undersøkelse utført ved Illinois Institute of Technology i USA,
om motivasjon blant doktorgradstudenter i design6. Tittelen henspeiler på det
forfatterne oppfatter som en skeptisk holdning til forskning i den
profesjonelle designdiskursen. De viser blant annet til artikler i fagblader og
diskusjoner i internettfora der designere uttrykker bekymring for at forskning
i designfaget vil fjerne faget fra ”real-world concerns”7. Til tross for denne
holdningen, som forfatterne påpeker stort sett baserer seg på stereotype
forestillinger om forskning, etablerer stadig flere designskoler verden over
doktorgradsprogrammer i design med mål om å øke både
forskningsaktiviteten og ikke minst den akademiske anseelsen til

6
Melican, Jay, Izabel Falcão Barros, Robert Holguin, og Jooyn Melanie Joh. "So you're going to be...a doctor
of design? Results of a cross-cultural survey of motivations for pursuing a Ph.D. in design", i Doctoral
education in design: proceedings of the Ohio Conference October 8-11, 1998, redigert av Richard Buchanan,
Dennis Doordan, Lorraine Justice og Victor Margolin. Pittsburgh, Penn.: The School of Design Carnegie
Mellon University, 1998.
7
Ibid. Note 2.
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designfagene.8 Det har vært en påfallende økning i interessen for forskning
innen design de siste årene, selv om deler av designmiljøet, og da spesielt
industridesignerne, som vi skal se har vært opptatt av forskning siden 1950tallet.
I dette første kapittelet vil jeg gå igjennom noen ulike tradisjoner som
representerer ulike innfallsvinkler til hvordan designforskning kan arte seg.
Jeg vil også nevne en del litteratur som kan regnes som sentral innenfor
oppbygningen av forskning relatert til design. Jeg vil også kort nevne noen
såkalt ”peer review journals” sammen med noen kommentarer om hva som
karakteriserer den forskningen som blir presentert gjennom disse kanalene.
I slutten av dette kapittelet vil jeg søke å posisjonere mitt eget prosjekt i
dette forskningslandskapet. Jeg vil søke å gi en begrunnelse for
nødvendigheten ved å gjøre nettopp et slikt forskningsprosjekt som jeg
presenterer i denne avhandlingen. Jeg vi forsøke å gi en grundig
gjennomgang av min egen teoretiske posisjon og forskningsstrategi i neste
underkapittel.
Jeg vil begynne med å trekke frem det jeg oppfatter som to sentrale
akademiske journaler innefor designforskning og deres respektive miljøer.
Den ene er den amerikanske journalen Design Issues og den andre er britiske
Design Studies. En presentasjon av disse to miljøene vil kunne illustrere
spennvidden som finnes innenfor forskning knyttet til ulike former for
design. Det ene miljøet vokste ut av et tidlig forsøk på å vitenskapeliggjøre
ulike former for design og da spesielt industridesign. Det andre miljøet kan
på mange måter sies å representere en postmoderne9 utfordring til det første
forskningsmiljøet.
1.1.1 Designprosessen som forskningsobjekt
En sentral institusjon innen designforskning er Design Research Society
(DRS) i England. DRS ble etablert i 1967 og har siden 1979 gitt ut Design
Studies som er en av få såkalte ”peer reviewed journals” innenfor
designfeltet. DRS bygger videre på en forskningstradisjon som ble etablert og
utviklet gjennom 20 år av det som ofte betegnes som ”the design methods
movement”10. Startskuddet for denne ”metodebevegelsen” blir av en av
nestorene innen designmetodikk og designforskning, professor i ”design
studies” Nigel Cross, datert til den første konferanse i London 1962. Denne
koblingen finner vi også på DRS sine hjemmesider.

8
Det har siden den første konferansen i 1998 vært arrangert tre internasjonale konferanser om ”Doctoral
Education in Design”. Se http://www.brunel.ac.uk/depts/des/drs/3DED/home.htm
9
Med postmoderne mener jeg her en vektlegging av pluralisme i forskningsperspektiv og teoretisk og
metodisk mangfold i motsetning til modernitetens fokus på objektivitet, én sannhet og positivistisk metode.
10
Cross, Nigel. Developments in design methodology. Chichester: Wiley, 1984. Side 303
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The Design Research Society was founded in the UK in 1967.
The origins of the Society lay in the Conference on Design
Methods, held in London in 1962, which enabled a core of
people to be identified who shared interests in new approaches
to the process of designing.11
Som det fremgår av sitatet er det interessen for designprosessen som har vært
det sentrale fokusområde for forskning knyttet til Design Studies og DRS.
Hvordan designprosessen, designarbeid og designtenkning best kan forstås,
beskrives eller modelleres har vært sentrale forskningsspørsmål innenfor
denne ”metodebevegelsen”.
Perspektivene har skiftet opp gjennom årene. I boken Design och
produktutveckling: metoder och begrepp fra 1995 sammenfatter professor i
arkitektur Jerker Lundequist den idehistoriske utviklingen innenfor
metodebevegelsen.12 Med utgangspunkt i Nigel Cross sin antologi
Developments in design methodology fra 1984 deler Lundequist utviklingen
av denne prosessorienterte designforskningen inn i tre generasjoner.13 Den
første generasjonen tok utgangspunkt i metoder for operasjons- og
systemanalyse som ble utviklet under andre verdenskrig.14 Ved å overføre
disse verktøyene til design var tanken at man kunne rasjonalisere måten
designeren arbeidet på samtidig som man ivaretok det kreative aspektet. Det
typiske for tankegangen til den første generasjonen, hevder Lundequist, var
en segmentering av designoppgaven og en tro på en ”forutsetningsløs”
analyse av rammene for designprosjektet.15
På 70-tallet skifter fokus for forskningen, i følge Lundequist, mot det
utviklende og idéskapende potensialet i designprosessen, samtidig som man
tar helt avstand fra ASUB-modellen.16 Empirisk erfaring viste at en rettlinjet
ASUB-prosess ikke var dekkende for hvordan designere faktisk løste
designproblemer. Utover 70-tallet blir bildet som fremstilles av
designprosessen endret til en dialektisk prosess, dvs. en forhandlingsprosess
11

http://www.designresearchsociety.org/
Lundequist, Jerker. Design och produktutveckling: metoder och begrepp. Lund: Studentlitteratur, 1995
Cross, Nigel. Developments in design methodology. Chichester: Wiley, 1984. Part Five: The history of
Design Methodology. Lundequist sin fremstilling trekker også på andre artikler som er samlet i Cross sin
antologi. Alle artiklene i antologien er fra sentrale personer knyttet til utviklingen av ”the design methods
movement”. Ideen om en ”Second-generation Design Methods” ble i følge Cross lansert av Horst W.J. Rittel i
et intervju 1972 (for å la den første generasjonen metoder dø en verdig død) og videreført av Geoffrey
Broadbent i artikkelen ”The development of Design Methods”. Begge er gjengitt i Cross sin antologi.
14
Lundequist, Jerker. Design och produktutveckling: metoder och begrepp. Lund: Studentlitteratur, 1995. Side
67
15
”Utmärkande för den första generationen var således tron på systematiska metoder som grundats på
matematiskt-logiskt grundade teorier, på den objektive, vetenskapligt skolade designexperten, samt på ASUBmodelen [analys – syntes –utvärdering – beslut] av designprocessen.” Lundequist, Jerker. Design och
produktutveckling : metoder och begrepp. Lund: Studentlitteratur, 1995. Side 70.
16
Lundequist, Jerker. Design och produktutveckling: metoder och begrepp. Lund: Studentlitteratur, 1995 Side
73
12
13
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der designeren ikke er ekspert, men en pedagog som gjennom sine forslag til
løsninger skal kunne frigjøre brukernes ideer og krav. Designproblem blir
sett på som en spesiell type problem, såkalte ”wicked problems”17. Det vil si
at forståelsen av problemet vokser frem parallelt med at man forsøker å løse
det.18
Den tredje generasjonen designforskere har i følge Lundequist skiftet
fokus igjen, denne gangen mot kunnskapen og kompetansen til designeren.
Den tredje generasjonen oppfatter designkunnskap som i hovedsak å bestå av
såkalt ”tacid knowledge”, dvs. taus, underforstått og kontekstuell kunnskap.
Lundequist peker også på at flere designteoretikere begynner å stille spørsmål
ved om designteorier overhode kan sidestilles med vitenskapelige teorier.19
Lundequist trekker spesielt frem Geoffrey Broadbent og Lionel March som
kritikere av forsøkene på å beskrive designprosessen ut fra analogier til
vitenskapelige prosesser. Geoffrey Broadbent støtter seg til Karl Poppers
krav om at en teori må være falsifiserbar for å kunne være vitenskapelig.
Broadbents konklusjon er at designteorier ikke er falsifiserbare og at de
derfor er kvasi-teorier på linje med politiske ideologier. Lionel March tar
utgangspunkt i den pragmatiske filosofen Charles Sanders Peirce og hans
abduksjonsbegrep for å forklare forskjellen mellom tradisjonell vitenskap og
designkunnskap. 20 March mente designere gjennom å foreslå nye løsninger
bedriver en slags ”productive thinking” som tilsvarer abduktiv tenkning. I
fortsettelsen av dette resonnementet er det i følge Lundequist typisk for den
tredje generasjonen å se på designtenkning som en spesiell form for tenkning
som gjennomsyrer store deler av menneskelig intellektuell aktivitet.
Herbert Simon og Donald Schön er to teoretikere som kan sies å
representere den tredje generasjon designforskning som på ulike måter
fremholder at design ikke er noe spesifikt for det vi tradisjonelt oppfatter som
designprofesjoner. Simon og Schön har skrevet hver sin bok som ofte blir
vist til og sitert innen designforskning. Begge bøkene kan leses som et forvar
for praktisk og profesjonell kunnskap i relasjon til den status akademisk
17
”Wicked problems” kan vanskelig oversettes direkte til norsk. ”Slemme problemer” synes ikke å være
dekkende for innholdet i utrykket. ”Innfløkte problemer” eller ”sammensatte problemer” kan kanskje være mer
dekkende oversettelser. Betegnelsen kan ha sammenheng med at den første generasjonen designforskere
forutsatte en klar og entydig definisjon av problemene for å kunne løse dem. Når det ikke lyktes å definere
problemene klart og tydelig, så fremsto problemene, fra et logisk-positivistisk perspektiv, som ”slemme”
(wicked).
18
” Designarbetet ses här således som en dialektisk process, där en designhypotes spelas ut mot ett antal
uppställda kriterier på goda lösningar, och där både designhypotesen och kriterierna förändras gradvis och
preciseras i växelverkan med varandra.” Lundequist, Jerker. Design och produktutveckling : metoder och
begrepp. Lund: Studentlitteratur, 1995. Side 73.
19
En underliggende premiss for det meste av arbeidet som ble uført innenfor metodebevegelsen er ønsket om
at design skulle bli vitenskapelig. Motivasjonen og begrunnelsen for dette vil jeg komme tilbake til senere i
denne avhandlingen.
20
” Med abduktion menas begreppet för det tänkande som inte kan hänföras till antingen induktion eller
deduktion. Om deduktion visar att någonting med nödvändighet måste vara fallet, så visar induktion att
någonting de facto är fallet, och abduktion visar att någonting är möjligt.” Lundequist, Jerker. Design och
produktutveckling: metoder och begrepp. Lund: Studentlitteratur, 1995. Side 76
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kunnskap tradisjonelt har hatt. Den ene boken er Simons The sciences of the
artificial21 fra 1969 og den andre er Schöns The reflective practitioner22 fra
1983. I begge bøkene blir design presentert som en aktivitet som også angår
andre profesjoner og måten disse arbeider på. Schön skiller derimot mellom
det han kaller ”the family of design professions” (arkitekter, byplanleggere,
produktdesignere og ulike typer ingeniører) og andre profesjoner. Simon på
sin side går, i følge Schön, lengre i sin bruk av designbegrepet.23 Schön ser en
mulighet for at den vide forståelsen av designbegrepet som Simon
representerer, kan bidra til å avdekke en slags underliggende “generic design
process”. Samtidig stiller Schön spørsmål med hvor langt det går an å strekke
”design” som en generell aktivitet som angår alle profesjoner. Schön er også
kritisk til de positivistiske doktrinene som i følge ham, preger Simons syn på
”design science”. Schön peker på at design i praksis ikke forholder seg til
velformulerte problemer, men stort sett må løse problemer i rotete og
problematiske situasjoner. 24 Til tross for Schöns reservasjoner kan det synes
som om det er Simons vidtrekkende forståelse av design som stadig gjør seg
gjeldene innenfor designforskning knyttet til designmetodikk og
designprosesser.
Som en oppsummering kan vi si at designforskningens utvikling i
henhold til Lundequist, Cross og andre bidragsytere i Cross sin antologi, har
beveget seg fra å være en søken etter prosedyrer som skulle hjelpe designeren
til å arbeide mer rasjonelt, systematisk og (natur-)vitenskapelig, til
etableringen av en kunnskapsteori som omfatter alle former for profesjoner
og menneskelig aktivitet. Det er verd å merke seg at Lundequist setter
likhetstegn mellom fremveksten av designforskning, designteori og
designmetodikk. Lundequist fremstiller tenkning og teorier knyttet til
designprosessen som de sentrale forskningsoppgavene i designforskning.
Denne oppfatningen deles av en sentral person i utviklingen av en
systematisk designmetodikk på 60-tallet, L. Bruce Archer.25 “Whatever
became of Design Methodology? Design methodology is alive and well, and

21

Simon, Herbert A. The sciences of the artificial. Cambridge, Mass. ,: M.I.T., 1969.
Schön, Donald A. The reflective practitioner: how professionals think in action. New York: Basic Books,
1983.
23
“Herbert Simon and others have suggested that all occupations engaged in converting actual to preferred
situations are concerned with design. Increasingly there has been a tendency to think of policies, institutions,
and behavior itself, as objects of design. It is questionable how far in this direction we ought to go. We risk
ignoring or understanding significant differences in media, contexts, goals, and bodies of knowledge specific
to the professions. But we may also discover, at a deeper level, a generic design process which underlies these
differences.” Schön, Donald A. The reflective practitioner: how professionals think in action. New York:
Basic Books, 1983. Side 77
24
Cross, Nigel. "Designerly ways of knowing: Design discipline versus design science." Design Issues 17, no.
3 (2001): 49-55.
25
L. Bruce Archer er blant annet kjent for artikkelserien ”Systematic methods for designers” som først ble
publisert 1962-63 i britiske Council of Industrial Design sitt blad Design. Artiklene ble utgitt som bok av
Council og Industrial Design I 1965.
22
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living under the name of design research.”26 Designforskning er altså, slik
både DRS, Cross, Archer og Lundequist forstår det, forskning som har
designprosessen som sitt forskningsobjekt. Dette gjenspeiles også i
tematikken for hovedvekten av artiklene som blir valgt ut til publisering i
Design Studies. I en artikkel i The design journal fremhever Victor Margolin
Design Studies sitt bidrag til designforskningen gjennom i over 20 år å ha
publisert en rekke viktige artikler, spesielt i relasjon til metodikk,
epistemologi (kunnskapsteori) og designfilosofi.27 Denne interessen for
metodikk, epistemologi og designfilosofi som preger temaene i Design
Studies mener jeg er interessant i seg selv, og jeg vil komme tilbake til dette i
min behandling av utviklingen av norsk industridesign.
1.1.2 ”Design” som forskningsobjekt
En ganske annerledes og bredere anlagt innfallsvinkel til designforskning og
designtenkning finner vi i den andre av de to etablerte internasjonale ”peer
review journals”, amerikanske Design Issues med undertittelen History,
Theory, Criticism. Tidskriftet kom første gang ut i 1984 og det foreligger
flere artikkelsamlinger med utvalgte artikler fra Design Issues. Den første
kom ut i 1989 med tittelen Design Discourse og er redigert av en av
grunnleggerne og mangeårig redaktør i journalen Victor Margolin.
I introduksjonen søker Margolin å plassere journalens rolle i relasjon til
designfeltet. Margolin tar utgangspunkt i Simons brede definisjon av design:
“Everyone designs who devises courses of action aimed at changing existing
situations into preferred ones.”28 Margolin hevder at Simon var litt
optimistisk med tanke på fremveksten av en “science of design” og at vi
fortsatt ikke vet hvordan vi skal omsette Simons vide definisjon av design i
praksis.29 Vi deler fortsatt design inn i det Margolin kaller ”smale”, praktiske
definisjoner som industridesign, grafisk design, scenografi (stage design),
eller motedesign30. Margolin konstaterer at i motsetning til andre profesjoner
som jus, medisin og naturvitenskap, har designere av alle typer i liten grad
26
Archer, L. Bruce. ”Whatever became of Design Methodology?” i Cross, Nigel. Developments in design
methodology. Chichester: Wiley, 1984. Side 347. Denne artikkelen ble først publisert i første nummer av
Design Studies, 1979.
27
Margolin, Victor. "Design research and its challenges." The Design Journal 4, no. 2 (2001): 14-19.
28
Simon, Herbert A. The sciences of the artificial. Cambridge, Mass. ,: M.I.T., 1969. sitert i Victor Margolin,
“Introduction” i Margolin, Victor. Design discourse: history, theory, criticism. Chicago: University of Chicago
Press, 1989. Side 3
29
Her er det viktig å huske på at begrepet ”science” på engelsk først og fremst referer til naturvitenskap og
ikke har samme brede konnotasjon som begrepet ”vitenskap” har på norsk. Samfunnsvitenskapene har
tradisjonelt hatt (positivistisk) naturvitenskap som forbilde og har følgelig kalt seg for ”social science” eller
”political science”. Det er i denne tradisjonen vi bør forstå Simons forslag til en ”science of design”. Historie,
kunsthistorie, litteraturvitenskap, etnologi, språkvitenskap og lignende fag blir som oftest benevnt som
”humanities” og ikke som ”sciences”. En samlebetegnelse på naturvitenskap, samfunnsvitenskap og
humaniora kan være at de alle er “akademiske”.
30
Margolin, Victor “Introduction” i Design discourse: history, theory, criticism. Red.Victor Margolin.
Chicago: University of Chicago Press, 1989. Side 4
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tenkt over profesjonens egendefinisjon.31 Margolin konkluderer innledningen
sin med en bred definisjon av design som parafraserer den tredje generasjon
designmetodikere; ”[design] is a fundamental human activity that is
conducted in many varied ways.” Margolin bruker denne vide definisjonen av
design som utgangspunkt for å hevde at det bør finnes en tilsvarende bredde i
forskningsmetoder og analytiske strategier for å studere alle de ulike
aspektene av design.
Margolin tar altså til orde for en bredere og mer inkluderende holdning til
hva som kan regnes som designforskning enn hva vi kan si om
metodebevegelsen og DRS. Margolin forutsetter ikke at det er design som
prosess (allmenn eller profesjonell) som må studeres for at forskningen skal
kunne kalles designforskning. Margolin er interessert i å tiltrekke seg en
rekke forskningstilganger som kan bidra til å kaste lys over ulike praksiser og
disipliner som kan gå under betegnelsen design.
Margolin bruker heller ikke begrepet ”science of design” eller ”design
research” med sine assosiasjoner til designmetodikk og studier av
designprosessen. I stedet tar han i bruk begrepet ”design studies” som en
samlebetegnelse på den disiplinen han ser for seg at bidragsyterne i Design
Discourse vil være med på å bygge opp. “They are contributing to a new
discipline of design studies and are beginning to map a terrain that many
others will traverse in the years to come.”32
Redaksjonen til Design Issues ble i 1994 flyttet fra The School of Art and
Design ved University of Illinois, hvor journalen hadde hatt sitt “hjem” siden
1984, til Department of Design ved Carnegie Mellon University 33. Lederen
for Department of Design og professor i design Richard Buchanan ble da
sammen med Margolin og designhistorikeren Dennis Doordan en av tre
redaktører for Design Issues34. I 1995 redigerte Buchanan sammen med
Margolin en ny samling med artikler fra Design Issues under tittelen The Idea

31
“Although we can easily imagine what a legal scholar might contribute to the profession of law (as is evident
in the recent development of critical legal theory), or what a scholar of medicine might offer to his or her
profession, we still have little understanding of how a design scholar might be able to bring theory, criticism,
or history to bear on issues central to the design professions, whether these issues relate to practice, education,
or even public perception of design and designers. We clearly need a new discipline of design studies to train
such scholars. The first problem that confronts anyone proposing to develop such a discipline is that design
training is extremely fragmented. […] Added to the divisions between different forms of design, there is
inadequate recognition that the study of design is a valuable practice. The history, theory, and criticism of
design are still insufficiently promoted as subjects in their own right, although architecture is, to some extent
an exception.” “Introduction” i Margolin, Victor. Design discourse: history, theory, criticism. Chicago:
University of Chicago Press, 1989. Side 4-5
32
“Introduction” i Margolin, Victor. Design discourse: history, theory, criticism. Chicago: University of
Chicago Press, 1989. Side 28
33
Margolin, Victor, og Richard Buchanan, red. The Idea of Design. Cambridge and London: MIT Press, 1995.
34
Buchanan, Richard, Dennis Doordan, og Victor Margolin. "A statement of Editorial Policy." Design Issues
10, no. 1 (1994): Side 1-3.
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of Design. I denne antologien videreføres og spisses insisteringen på
pluralisme i forskningstilgangene for å studere design.35
Vi står altså overfor to ulike leire med hvert sitt forslag til hvordan
designforskning bør kunne utvikles. Den ene leiren kan sies å kretse rundt
DRS og deres journal Design Studies i England, og den andre leiren kretser
rundt Design Issues og redaktørene Buchanan, Doordan og Margolin fra
henholdsvis Carnegie Mellon University, University of Notre Dame og
University of Illinois, i USA. Nå er verken avstanden mellom de to leirene,
eller designforskningsmiljøet i seg selv, større enn at Richard Buchanan i dag
er president i Design Research Society. I 2002 arrangerte også DRS en
konferanse med den optimistiske tittelen Common Ground hvor ”the aim is to
bring together many of the sub-disciplines and sub-groups of the design
research community”36. En kollega som deltok kommenterte lakonisk at han
aldri hadde vært på konferanse med en mer misvisende tittel. Til tross for
mange forsøk på å samle designforskningsmiljøet, er det altså ingen merkbar
enighet i designforskningsmiljøet om hva som kan utgjøre en felles
grunnleggende plattform. Det avspeiles i det stadig økende antall prosjekter,
konferanser, publikasjoner og avhandlinger som identifiserer seg selv med
designforskning.
Design Issues sitt mål om å inkludere flest mulig av de teoretiske
posisjonene som er til stede i designfeltet, har i noen tilfeller ført til at
artiklene ligger nærmere fagpolistiske meningsytringer enn akademiske
drøftinger av forskningsresultater eller designteori. Fordelen med en slik
”radical pluralism” er at også eldre, meningssterke protagonister for
modernistisk design, som for eksempel Dieter Rams, får slippe til side om
side med sine post-moderne kritikere.37 Nigel Cross, Victor Papanek, Tomas
Maldonado, Klaus Krippendorff, Abraham Moles, Andrea Branzi, Gert Selle
og Francois Burkhardt er noen sentrale navn som har bidratt i Design Issues
med forslag til hva designtenkning eller designforskning kan beskjeftige seg
med. Designmetodikk, økologisk ansvarlighet, semantikk, grafisk
designhistorie og forsvar for modernistiske dyder har vært noen av de
temaene som har vært dekket.

35
“A design discourse based on a commitment to radical pluralism can open up new vistas for thought and
enable us to circumvent the cul-de-sacs that arise when reflection becomes too rigid. […] What some scholars
are now calling “design studies” is not an effort to remove speculation on design from the day-to-day problems
of design practice. If discussion moves, for a time away from the design studio, it does so only to return with
new ideas and understanding.” Margolin, Victor og Richard Buchanan. ”Introduction” i The Idea of Design.
Victor Margolin og Richard Buchanan, red. Cambridge and London: MIT Press, 1995. Side xxii
36
Se hjemmesiden for konferansen: http://www.brunel.ac.uk/depts/des/drs/
37
Dieter Rams sin artikkel ”Omit the unimportant” i Margolin, Victor. Design discourse: history, theory,
criticism. Chicago: University of Chicago Press, 1989, har mer til felles med et polemisk avisinnlegg enn en
akademisk artikkel i sin kritikk av samtidige tendenser i design og forsvar for modernistiske estetiske dyder.
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1.1.3 Konferanser, journaler og publikasjoner
I denne korte gjennomgangen av ulike sider ved designforskningen er det
ikke rom for å gå mer detaljert inn i diskusjonene og de enkelte
forskningsstrategiene knyttet til design, enn det jeg har skissert over. Det er
to grunner til det: For det første har jeg selv valgt en forskningsstrategi som
på mange måter søker å se design, inkludert designforskning, ”utenfra”.
Dermed plasserer jeg meg nærmere Design Issues sin inkluderende forståelse
av designforskning enn DRS sin metode- og prosessorienterte
forskningstradisjon. I avsnittet om min egen forskningsstrategi vil jeg
begrunne denne strategien og utdype hvilken forskningstradisjon og
vitenskapsforståelse jeg støtter meg til. Jeg vil også peke på hvordan min
strategi står i forhold til, men samtidig skiller seg fra andre
forskningsstrategier som er lansert for å forske på design. Den andre grunnen
er at interessen for ”design science” og designmetodikk står sentralt i den
epoken jeg skal behandle i denne avhandlingen, og er i seg selv gjenstand for
mine analyser av norsk industridesign.
De siste 10-20 årene har det vært en stadig økende aktivitet knyttet til
forskning på design og at det er all grunn til å være optimistisk på vegne av
den fremtidige produksjonen innen feltet.38 I tillegg til de to nevnte
designtidskrifter kan jeg nevne The Design Journal som er en tredje bredt
anlagt ”peer review journal” ved siden av Design Issues og Design Studies.
The Design Journal er blitt utgitt av European Academy of Design siden
1998. European Design Academy ble etablert i 1995, og har som mål å
fremme publikasjon og spredning av designforskning gjennom å arrangere
konferanser og gi ut publikasjoner.39 Det finnes også et bredt utvalg av
journaler som enten tar utgangspunkt i et spesifikt tema eller praksis innenfor
design, eller som representerer andre fagfelt som har design som sitt
forskningsobjekt. Et eksempel på det første kan være Fashion theory: the
journal of dress, body & culture redigert av motehistorikeren Valerie Steel,
som med utgangspunkt i motedesign ”provides an international and
interdisciplinary forum for the analysis of cultural phenomena ranging from
foot binding to fashion advertising”.40 Et annet eksempel er Journal of
Engineering Design, som kan minne litt om Design Studies i sin vektlegging
av ”the best current research into both the improvement of design processes

38
“Since 1979 we have witnessed an increasing stream of initiatives related to design research such that one
can now say with confidence that it has come of age. As evidence, we have a considerable number of journals,
each with its own identity; an ongoing series of conferences; multiple websites and listservs; a growing
collection of books and conference proceedings; and an expansion of doctoral programs.” Margolin, Victor.
"Design Research an Its Challenges." The Design Journal 4, nr. 2 (2001): 14-19.
39
The Design Journal har en lignende redaksjonell profil som Design Issues: ”The editorial team aims to be
truly eclectic in its selection of source material, and open-minded about the evolving role of design in
commercial and cultural contexts.” The Design Journal 6, nr 3, 2003
40
http://www.fashiontheory.com/
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and practices in industry”41. Eksempler på andre fagfelt som har design som
sitt forskningsobjekt kan være fagfelt som designhistorie og
designmanagement. Journal of Design History blir utgitt av Design History
Society i England og innholder, som navnet tilsier, forskningsmateriale om
design fra et historisk perspektiv. Det sammen kan sies om Scandinavian
Journal of Design History som blir gitt ut av Det Danske
Kunstindustrimuseum i København. Design Management Review (tidligere
Design Management Journal) kommer to ganger i året ut med en Academic
Review som er en ”refereed journal” som presenter akademisk forskning
knyttet til ulike sider ved design og design management. Design Management
Review blir gitt ut av Design Management Institute (DMI), en ”non-profit”
organisasjon som ble etablert i Boston i 1975. DMI utgir publikasjoner,
arrangerer konferanser og seminarer og har medlemmer fra både næringslivet
og det akademiske miljøet42. Forskning innenfor design management henter
perspektiver både fra design og fra forskning innenfor management og
økonomiske studier.
I de siste årene er det flere fagfelt som har oppdaget design i alle dets
ulike manifestasjoner som et potensielt forskningsfelt. Mange av disse kan
sorteres under samlebetegnelsen ”cultural studies”. ”Cultural studies”
opererer ofte med tverrfaglige perspektiver hentet fra sosialantropologi,
sosiologi, litteraturvitenskap, språkteori eller medievitenskap, og har ofte
såkalt populærkultur som sitt forskningsobjekt, herunder design. Journaler
hvor det fra tid til annen dukker opp arbeider som behandler ulike sider av
design er for eksempel Journal of Visual Culture eller Journal of Material
Culture. Sistnevnte har sosialantropologen Daniel Miller som en av
redaktørene. Miller har bidratt med flere interessante studier av
hverdagsprodukter og ulike former for forbruk som for eksempel i antologien
Material cultures: why some things matter43 fra 1998 og i Jerry Palmer og
Mo Dodsons antologi Design and Aesthetics: a reader44 fra 1996. Mye av
interessen blant antropologer og sosiologer for design og produkters liv i
populærkulturen, kan spores tilbake til boken The world of goods: towards an
anthropology of consumption45 skrevet av sosialantropologen Mary Douglas
og økonomen Baron Isherwood, og første gang utgitt i 1979. Det bør
bemerkes at sosialantropologer først og fremst er interessert i design eller
forbruk som kilde til å forstå menneskelig handling og meningsproduksjon.
Teorier og perspektiver hentet fra ”cultural studies” burde derimot også
41

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/09544828.asp
Mer om Design Management Institute på www.dmi.org
Miller, Daniel. Material cultures: why some things matter, Consumption and space. London: UCL Press,
1998.
44
Palmer, Jerry, og Mo Dodson, red. Design and Aesthetics: a reader. London: Routledge, 1996.
45
Douglas, Mary, og Baron Isherwood. The world of goods: towards an anthropology of consumption. [New]
ed. London: Routledge, 1996.
42
43
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kunne være til nytte for designere. Dessverre er det ikke mange designere
som har tatt tak i disse nye perspektivene for å analysere og forstå produkter
eller design som del av massekulturen. Til en viss grad, og da særlig i USA,
har designerne vært interessert i å ta i bruk antropologenes metoder, for
eksempel feltstudier og etnografi, som verktøy for å forstå brukeren bedre i
en konkret kontekst eller brukersituasjon. Vektleggingen av anonyme
hverdagsprodukter og problematiseringen av forestillingen om ”god design”,
som fagene innenfor ”cultural studies” ofte representerer, synes ikke å ha
fattet samme interesse blant designere.
Som avslutning på denne raske gjennomgangen av noen sentrale sider ved
det vi løst definert må kunne kalle designforskning, kan det være på sin plass
å nevne en siste måte å forstå begrepet ”design research” på. I 2003 ga den
amerikanske designeren Brenda Laurel ut en bok med nettopp tittelen
”Design Research”.46 Boken er en samling med artikler som presenterer ulike
metoder og analyseverktøy fra ulike disipliner som kan være nyttige for
designere i deres arbeide. Hun skriver at ”[t]he goal of this book is to
introduce designers to the many research tools that can be used to inform
design as well as to ideas about how and when to deploy them effectively.”47
Her blir “design research” presentert på en måte som ligner mer på det
journalister mener når de sier at de gjør “research”. ”Research” i
journalistenes hverdagstale refererer stor sett til det å gjøre undersøkelser og
hente inn informasjon og bakgrunnsmateriale for en artikkel. Laurel gjør
heller ikke noe poeng av å påstå at det er akademisk forskning som er målet
med metoden hun presenterer. Men Laurel synes å dele håpet til
metodebevegelsen om at anvendelsen av metoder fra forskning vil kunne
bidra til å styrke designfagene.48 Laurel hevder ikke at bruken av
forskningsmetoder skal gjøre design mer vitenskapelig i en akademisk
forstand, slik som mange designmetodikere tenkte seg, men hun deler troen
på at en metodisk fremgangsmåte vil kunne bidra til at designerne blir bedre
utøvere og gi dem mer makt over sin egen profesjon. Designmetodikk som
maktmiddel i relasjon til andre profesjoner var noe som også opptok de første
designmetodikerne. Dette forholdet skal vi komme tilbake til senere i denne
avhandlingen. Foreløpig kan en norsk oversettelse av Laurels måte å forstå
”design research” på kanskje være utforskning heller enn forskning i
akademisk betydning.

46

Laurel, Brenda. Design research: methods and perspectives. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003.
Ibid. Omslagsbrett
“The tools of design research, writes Brenda Laurel, will allow designers “to claim direct power of their
profession.” Often neglected in the various curricula of design schools, the new models of design research
described in this book help designers to investigate people, form, and process in ways that can make their work
more potent and more delightful.” Laurel, Brenda. Design research: methods and perspectives. Cambridge,
Mass.: MIT Press, 2003. Omslagsbrett.
47
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Det er ingen tvil om at forskning fortsatt har en ambivalent betydning og
rolle knyttet til design. Som vi har sett finnes det mange ulike motiver for å
knytte forskning til design. For noen er det om å gjøre at design også i praksis
blir utført på en mer vitenskapelig måte. For andre er det snakk om å få
innsikt i hvordan ulike sider ved design fungerer i samfunnet, og for atter
noen er målet å fremme design som en egen måte å erkjenne og vite noe om
verden på. En klar konsensus om hva designforskning er, burde være eller
kan være, synes ikke å være forestående.
Rachel Cooper, redaktør for The Design Journal, tar til orde for å rette
blikket mot det utbud av forskningsmetoder som allerede finnes innenfor
etablerte forskningsmiljøer.
For so long, design has been dogged with debate over what
might be constituted the ”right” research methods: whether
design is special and therefore should establish its own
research methods, or whether it was about practice and
therefore the mere act of practice was research.
Hopefully we have moved on. From a personal perspective I
have always believed there were enough methods available in
science, social science, the art and humanities for us to pick
and choose and to create our own toolbox according to the
research issue or problem under consideration. All that we need
to do is to understand methods and to apply them with rigour
and in an appropriate manner.49
Jeg vil i denne avhandlingen støtte meg til Coopers forslag om å utnytte det
tilfanget av metoder som allerede finnes i andre fag. Mitt tema er teoretisk
tenkning knyttet til utviklingen av industridesign som profesjon i Norge. Som
jeg skal vise i neste avsnitt finnes det analytiske verktøy for å undersøke dette
innenfor samfunnsfag og humaniora. Diskusjonen rundt hva som konstituerer
forskning i design vil også være en del av mitt forskningsobjekt. Jeg mener
derfor ikke at andre som forsker ”på, gjennom eller for design” skal følge
mitt eksempel og gjøre likedan.50 Cooper sitt poeng er nettopp at vi må velge
49

Cooper, Rachel. "Research insights." The Design Journal 6, no. 3 (2003): Side 1-2.
Rektor ved Royal College of Art og leder av British Design Council, Christopher Frayling, holdt 1. februar
2001 et foredrag ved SHKS hvor han skiller mellom tre hovedkategorier av forskning knyttet til kunst og
design. Den først kategorien, forskning på design, er tradisjonell type forskning, der forskningsobjektet er
design eller kunst, men hvor perspektivene kan være historiske, kulturelle, tekniske eller økonomiske. Mitt
forskningsprosjekt hører inn under denne kategorien. Den andre kategorien, forskning gjennom design eller
kunst, kan være studier der kommuniserbar kunnskap skapes gjennom å selve designprosessen. Donald Schöns
forestilling om ”the reflective practitioner” kan stå som eksempel på denne innfalsvinkelen til designforskning.
Den tredje og kanskje mest omdebatterte kategorien, er det Frayling har valgt å kalle forskning for design.
Forskningsresultatet blir da presentert som selve kunstverket eller designproduktet. Målet her er ikke verbalt
eller skriftlig kommuniserbar kunnskap, men snarere en visuell kommunikasjon, gjennom semantikk eller
bilder.
50
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metoder og analyseverktøy i henhold til det tema eller problem som skal
undersøkes.
Deler av diskusjonene om forskning og design kan synes å bære preg av
overbevisningen om at forskning er noe design bør beskyttes mot, fordi
forskningen ikke forstår hva design ”egentlig” dreier seg om. Hvis man
allikevel blir tvunget til å forske, noe mange designskoler i dag blir for å
kunne beholde sin status som vitenskapelige skoler, kan det synes som om
det er om det er en tendens til å definere forskningen som noe man allerede
driver med fordi skolene jo lenge har hevdet at de driver undervisning på
universitetsnivå. Ofte er dette knyttet til en eller annen form for praksis.
Diskusjonen om hvordan man bør forske, eller om man overhode bør forske
på, gjennom eller for industridesign, er på ingen måte avsluttet. Min
avhandling benytter seg av etablerte forskningsstrategier hentet fra
humaniora og samfunnsfag. Diskusjonen om design og forskning er også
knyttet til hvordan man ønsker å forstå industridesign. Mitt bidrag til debatten
om hvordan forskning skal foregå i designfagene begrenser seg dermed til å
belyse hvordan vår forståelse av industridesign har blitt formet. Min
avhandling kan ikke bidra med et svar på hvordan forskning bør foregå i
designfagene, men den kan bidra med et historisk grunnlag for den videre
debatten.
1.1.4 Hva med designhistorie?
Til tross for at jeg i denne avhandlingen går historisk til verks, har jeg bevisst
unnlatt å gå inn på aktuelle problemstillinger og faglige diskusjoner innenfor
designhistorie. Denne avhandlingen er ikke et forsøk på å skrive historien om
norsk industridesign, selv om deler av avhandlingen kan leses som en historie
om norsk industridesign. Målet med denne avhandlingen er å vise hvilke
diskursive føringer som former dagens designpraksis og måten vi forstår
industridesign på. Det historiske kildematerialet er nødvendig i min
avhandling for at jeg skal kunne vise hvordan diskursen som
industridesignere i Norge må forholde seg til har oppstått.
Samtidig ønsker jeg også å vise hvordan vår forståelse av industridesign
som profesjon opprettholdes og hvordan denne forståelsen fremstår som
selvfølgelig og naturlig. Det er altså to sider ved industridesigndiskursen og
dens innhold jeg ønsker å vise. Den er konstruert, det vil si at den kunne vært
annerledes, og deler av den er strengt regulerende for praksis, som vil bety at
den er vanskelig å endre. Dette kan synes som selvfølgeligheter fra et
designhistorisk perspektiv. Min erfaring er imidlertid at industridesignernes
selvforståelse snarere tar utgangspunkt i hva industridesign angivelig er. Det
vil si at den rådende forståelsen av industridesign fremstiller industridesign
som et selvfølgelig og naturlig avgrenset felt. Denne avhandlingen spør ikke
16
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hva industridesign er, men hvordan industridesign har kommet til å bli
forstått i en spesifikk sammenheng som den profesjonelle
industridesigndiskursen i Norge.
Målet med denne avhandlingen er som industridesigner å analysere
”mulighetsbetingelsene” for mitt eget fag. Mange av disse
mulighetsbetingelsene er konstruert gjennom en lang historisk utvikling. For
å kunne si noe om mulighetsbetingelsene for mitt eget fag må jeg derfor gå
historisk til verks. Dette kommer jeg nærmere inn på under kapittelet 1.3
Diskursanalyse.
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1.2 AVGRENSINGER, KILDER OG LITTERATUR

1.2.1 Avgrensinger
I løpet av mine innledende studier av tekster, artikler, foredrag, referater og
andre skriftlige kilder knyttet til utviklingen av industridesign som profesjon,
ble det behov for å gjøre flere avgrensinger i forhold til hvilket empirisk
materiale som skulle danne grunnlaget for denne avhandlingen. Som nevnt
har jeg allerede avgrenset avhandlingen geografisk til utviklingen av
industriell design i Norge. Det er flere grunner til det. For det første er min
egen utdannelse i forlengelsen av en norsk designtradisjon. Det er
ideologiske motsetninger og dilemmaer i denne tradisjonen som sporet min
interesse for å undersøke det ideologiske grunnlaget for faget. Nærhet til
materialet og min egen kulturelle kompetanse som norsk industridesigner
spilte også inn til fordel for å avgrense studiet til et norsk materiale. En mer
allmenn begrunnelse er at det finnes få studier av norsk design generelt og
industridesign spesielt. Det finnes derimot mange oppfatninger av hva som
kjennetegner norsk design. Det er for eksempel en utbredt oppfatning at
norsk design står tilbake for de andre skandinaviske nasjonene når det gjelder
internasjonal anerkjennelse51. Det foreliggende studiet kan muligens bidra til
å nyansere noen av årsakene til en slik mangelfull anerkjennelse og kanskje
også stille spørsmål ved om en slik anerkjennelse er en god målestokk for
tilstanden på norsk design.
Til tross for mangelfull forskning på feltet, mener jeg det er en mengde
forhold ved utviklingen av norsk industridesign som gjør det verdt å studere.
Industridesign, eller industriell design som det først ble kalt, ble lansert som
konsept i et begrepslandskap der begreper som brukskunst og kunsthåndverk
allerede var godt etablerte størrelser. Tilsynekomsten og utviklingen av
profesjonen industridesign hadde derfor også innvirkning på utviklingen av
brukskunst og kunsthåndverk i siste halvdel av forrige århundre. I tillegg
finnes det andre formgivningsfag som etter hvert tar opp i seg ”design”betegnelsen. Grafisk design, klesdesign, møbeldesign og interiørarkitektur er
alle fag som er nær knyttet til industridesign, og som på ulike måter har blitt
påvirket av etableringen av industridesign som en ny profesjon. Selv om
denne avhandlingen tar utgangspunkt i etableringen av industridesign som
profesjon i Norge, vil den forhåpentligvis bidra til å kaste lys over hele det
feltet som industridesign er del av.
En kunne selvsagt tenkt seg at et studium av industridesign omfattet flere
og kanskje mer toneangivende land enn Norge. Hvis denne avhandling skulle
51
Norges manglende internasjonale anerkjennelse som ”designnasjon” blir stadig kommentert i presseomtaler
av norsk design. I en reportasje om den norske deltagelsen på messen 100% Design i London 2003, hadde
Dagbladet følgende overskrift og ingress: ”100 prosent norsk. Med Johan Verde (39) i spissen kan norsk
design slutte å dilte etter svenskene og danskene.” Dagbladet 27. november 2003.
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inkludert utviklingen i flere land måtte jeg ha foretatt andre avgrensinger eller
nøyd meg med en mer grovmasket analyse. Jeg har derfor prioritert den
detaljeringen og nærheten til det empiriske materialet som et studium av
industridesign i et lite land som Norge nettopp gir mulighet for. Samtidig er
utviklingen i Norge relativt oversiktlig og dette gir mulighet til å studere et
lengre tidsspenn enn det som ellers ville vært tilfelle. Siden det norske
miljøet er lite har det også vært åpent for ideer og strømninger fra andre og
mer industrialiserte land. Samtidig er det noen spesifikke utviklingstrekk ved
formgivningsdiskursen i Norge som skiller den fra for eksempel Sverige eller
England. Det er disse forholdene som gjør det interessant å avgrense denne
avhandlingen til etableringen av industridesign som profesjon i Norge.
1.2.2 Empirisk materiale: Kilder og litteratur
For å studere etableringen av industridesign som profesjon i Norge har jeg i
stor grad måttet begynne med å gå direkte til kilder i form av arkiver,
møtereferater, tidskrifts- og avisartikler, foredragstekster og ymse
publikasjoner. Det finnes lite litteratur om industridesign i Norge i form av
designhistoriske eller andre akademiske studier. Av de få viktige
publikasjonene som presenterer en oversikt over denne perioden er Fredrik
Wildhagens Norge i Form52 og Alf Bøes kapitler om kunsthåndverk,
kunstindustri og industridesign i Norges kunsthistorie53. I tillegg til å fungere
som litteratur om emnet kan Bøes artikler og Wildhagens bok også leses som
kilder ved at de begge var aktører i den utviklingen jeg skal behandle. Bøe
var en sentral person i etableringen av designpriser, gjennomføringen av den
første industridesignutstillingen i 1963, og ikke minst opprettelsen av
stiftelsen Norsk Designcentrum (NDC) hvor han etter hvert også ble direktør.
Wildhagen på sin side var ansatt ved Statens Håndverks- og
kunstindustriskole (SHKS), og var rektor i en periode da SHKS var under
omlegging og det blant annet ble forhandlet om forholdet til den planlagte
Industridesignerutdanningen i Oslo. Et eksempel på at Bøe og Wildhagen
fungerte som representanter for ulike posisjoner i designdiskursen i sine
historiske redegjørelser, er at Wildhagen ikke nevner NDC i sin bok. NDC er
derimot fyldig omtalt i Bøes artikler i Norges kunsthistorie. Bøe på sin side
har ingen omtale av brukskunstkolonien Plus i Fredrikstad til tross for at han
omtaler sentrale brukskunstnerne som var medlemmer der. Hos Wildhagen
derimot, blir Plus presentert som en sentral organisasjon i norsk
formgivningshistorie.

52

Wildhagen, Fredrik. Norge i form: kunsthåndverk og design under industrikulturen. Oslo: Stenersen, 1988.
Bøe, Alf. "Kunsthåndverk og kunstindustri 1914-1940." i Norges kunsthistorie, 307-94. Oslo, 1983. og Bøe,
Alf. "Kunstindustri og industridesign etter 1940." i Norges kunsthistorie, red. Knut Berg, 421-66. Oslo, 1983.
53
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Flere tekster vil bli lest og brukt ”dobbelt” på denne måten ved at de
fungerer både som litteratur som formidler kunnskap om historiske hendelser
og fakta, samtidig som de spiller en rolle som kilder for mine analyser av
industriproduktformdiskursen. En del av kildekritikken vil dermed bli
overført til selve diskursanalysen. Feil, utelatelser, fremhevinger og
nedtoning av hendeleser og personer vil ikke bli fortolket som feil eller
mangler i forhold til en mer eller mindre ”korrekt” historiefremstilling, men
som elementer i den enkeltes diskursive arbeid gjennom ulike fremstillinger.
Forskjeller og ulikheter i historieskrivningen vil i et diskursanalytisk
perspektiv være interessant og betydningsfullt. Dette betyr ikke at en ikke
samtidig må bedrive tradisjonell kildekritikk i forhold til feil i angivelse av
årstall eller andre faktafeil. Jeg skal si mer om dette skillet i gjennomgangen
av diskursanalyse som metode i kapittel 1.3.
Jeg har gått gjennom arkivene til de mest sentraler organisasjonene som
på en eller annen måte har vært knyttet til etableringen av industridesign som
profesjon. Av arkivene jeg har gått gjennom er arkivet til ID-gruppen. IDgruppen var en fagforening som ble stiftet av norske industridesignere i 1955.
ID-gruppen har gjennom årene skiftet navn flere ganger og heter i dag
Norske Industridesignere (NID). ID-gruppens arkiv blir oppbevart ved NIDs
sekreteriat i Oslo. Norsk Designcentrums arkiv har under min
forskningsperiode vært oppbevart av arvtageren til Norsk Designcentrum,
Norsk Designråd. Det er planlagt å overføre store deler av NDCs arkiv til
Riksarkivet i Oslo. Arkivmateriale og årsrapporter fra
Industridesignerutdanningen i Oslo er å finne ved Institutt for industridesign
ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Arkivet til Foreningen
Brukskunst/Landsforbundet Norsk Brukskunst er avlevert Riksarkivet og er
relativt omfangsrikt (ca. 15 hyllemeter). I dette arkivet har jeg derfor gjort
søk i indeksen og valgt ut de arkivstykkene jeg har antatt ville kunne ha
relevans for avhandlingen. I tillegg har jeg gått gjennom spesifikke
arkivstykker i Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles (SHKS) arkiv og
Norges Eksportråds arkiv. Biblioteket til SHKS/Kunstindustrimuseet i Oslo
inneholder også en del bøker, kataloger, pamfletter, manuskript og foredrag
som jeg har brukt både som kilder og litteratur.
I tillegg har jeg gjennomgått noen sentrale tidskrifter som er relevante for
mitt tema. Blant disse står Bonytt i en særstilling. Fra 1947 til slutten av 60tallet fungerte Bonytt som medlemsblad for Foreningen Brukskunst54.
Bladet, med den meningssterke redaktør Arne Remlov i spissen, var derfor
sterkt retningsgivende for ”autoriserte” oppfatninger om design og
brukskunst i denne perioden. Andre tidskrifter jeg har gått igjennom er NDC-
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Korsmo, Arne. "Brukskunst - Bonytt" Bonytt 7 (1947): 173.
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nytt, Byggekunst, Teknisk Ukeblad og Norges Industri55. I Norsk
Designcentrums arkiv befinner det seg også en fyldig klippsamling som
dekker omtaler av design i dagspressen og ukeblader fra ca. 1963 til
begynnelsen av 70-tallet. I mange kilder og bøker blir det også henvist til
andre avisartikler, kronikker, anmeldelser og omtaler som jeg så langt som
mulig har søkt å finne frem til i Nasjonalbibliotekets avissamling. Prinsippet
har vært å forsøke å finne frem til ”alt” som er skrevet om norsk
industridesign fra 1945 og frem til i dag. Databasen Kunsthistorisk
bibliografi56 ved Nasjonalbiblioteket i Oslo har også vært et godt verktøy for
å finne relevante artikler. Den fyldige bibliografien til Alf Bøe, samlet av
Ulla Tarras-Wahlberg og publisert i 1997-utgaven av Bøes avhandling fra
1957, From Gothic revival to functional form, har også vært til stor nytte57.
I noen tilfeller har letingen resultert i artikler eller tekster med marginal
relevans til mitt prosjekt. På den andre siden kan jeg ikke være sikker på at
jeg har fått med meg absolutt alt av relevant materiale. Det vil alltid være
mulighet for at det kan dukke opp en artikkel, et foredrag, lyd- eller
filmopptak som kan spenne ben under noen av analysene i denne
avhandlingen. Men teoretisk sett burde referanser til en slik tekst eller opptak
kunne spores i en eller flere andre tekster. På grunnlag av den brede
gjennomgangen av tekster som jeg har gjennomført, føler jeg meg nokså
trygg på at jeg har fått med meg de fleste av de perspektivene som har gjort
seg gjeldene i forhold til industridesign i formgivningsdiskursen. At man kan
være uenig mine fortolkninger av tekstene og de historiske hendelsene er en
annen sak. Den problemstilling vil jeg komme tilbake til i avsnittet om
diskursanalyse i neste kapittel.
Jeg har også intervjuet noen av de personene som jeg ser som sentrale i
utvikling av industridesign som profesjon i Norge. Jeg gikk tidlig vekk fra
intervju som direkte kilde for de videre analysene. Erfaringen fra de
intervjuene jeg gjennomførte var at intervjuobjektene, som folk flest, hadde
nokså selektiv hukommelse når det gjaldt hva de hadde ment og sagt for 3050 år siden. Intervjuene gav meg derimot mye god bakgrunnsinformasjon og
gode pekepinner på hvor jeg skulle lete videre i arkiver, bøker og artikler.
Intervjuene gav meg også en mulighet til å teste min egen designhistoriske og
designkulturelle kompetanse i møte med personer som hadde opplevd de
prosessene jeg ønsket å analysere.
55
Byggekunst er et norsk arkitekturtidsskrift som gis ut av Norske Arkitekters Landsforbund. Teknisk Ukeblad
er medlemsbladet til Norske Sivilingeniørers Forening, i dag Tekna. Norges Industri var medlemsbladet til
Norges Industriforbund. Norges Industriforbund ble i 1989 ble slått sammen med Norges Arbeidsgiverforening
og Norges Håndverkerforbund til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NDC-nytt var et
informasjonsskrift for NDC.
56
For mer om omfanget for denne databasen: http://www.nb.no/baser/kunstbib/
57
Bøe, Alf. From Gothic revival to functional form: a study in Victorian theories of design. Oslo:
Scandinavian University Press, 1997.
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I tillegg til Bøes og Wildhagens tekster har jeg hatt mye utbytte av en
rekke avhandlinger og hovedfagsoppgaver. Jan Romsaas sin
hovedfagsoppgave i kunsthistorie om Thorbjørn Rygh og hans rolle i
bakgrunnen for, og opprettelsen av industridesignerutdanningen i Oslo 19551983 58 fra 2000, dekker mye av det samme kildematerialet og den samme
epoken som jeg behandler, dog med et annet fokus. Kunsthistorikeren
Wenche Johannessen behandler også et sentralt miljø i
formgivningsdiskursen på 60-tallet i sin hovedfagsoppgave fra 2000 om
brukskunstsenteret Plus59. Randi Gaustad sin magisteravhandling i
kunsthistorie fra 1973 om ”Foreningen Brukskunst 1918 - 1930: program,
utstillinger og kritikk” gir et godt innblikk i en tidlig periode av den
industrielt orienterte formgivningsdiskursen.60 Designhistorikeren Astrid
Skjervens hovedfagsoppgave om Arne Korsmos designvirksomhet fra 1996
og hennes doktorgradsavhandling om Lunning-prisen fra 2001 har også gitt
verdifulle innsikter om samtidige fenomener.61 Annen litteratur og kilder jeg
har benyttet meg av vil fremgå av noteapparatet.
Et siste viktig arbeid om norsk formgivning som bør nevnes er Kjetil
Rolness sin bok Med smak skal landet bygges62fra 1995. I boken analyserer
Rolness innredningen av det norske hjemmet i etterkrigstiden og frem til i
dag. Spesielt tar han for seg interiørarkitektenes og resten av
brukskunstbevegelsens innsats for å få det norske folk til å ”bo riktig”. Både
boken og Norsk Forms utstilling Vi innreder landet – smaken i hjemmet
1975-1995, som Rolness var prosjektleder for, skapte en voldsom debatt
med sin kritikk av fagfolkenes manglende respekt for folks smak.63 På
samme måte som Rolness er et av målene med min avhandling å ”fravriste
designideologien[e] sin selvfølgelighet”.64 Hovedforskjellen mellom Rolness
og mitt prosjekt er at jeg ønsker å vise hvordan designideologiens
selvfølgelighet har påvirket den profesjonelle forståelsen av industridesign.
Min analyse har ikke fokus på utviklingen interiørarkitektur eller brukskunst.
Det er utviklingen av industridesign som profesjon som er mitt studieobjekt.
58
Romsaas, Jan. Thorbjørn Rygh og hans rolle i bakgrunnen for, og opprettelsen av
industridesignerutdanningen i Oslo 1955-1983. Oslo: [J. Romsaas], 2000.
59
Johannessen, Wenche Anette. Brukskunst-senteret Plus: Per Tannums ønske om å etablere et
designsentrum. Oslo: [W.A. Johannessen], 2000.
60
Gaustad, Randi. "Foreningen Brukskunst 1918 - 1930: program, utstillinger og kritikk." Hovedoppgave til
magistergrad i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1973.
61
Skjerven, Astrid. Arne Korsmo: designvirksomhet i etterkrigstiden. [Oslo]: Universitetet i Oslo Avdeling for
kunsthistorie, 1996 og Skjerven, Astrid. Goodwill for Scandinavian Design: Lunningprisen 1951-70, Acta
humaniora nr 113. Oslo: Det historisk-filosofiske fakultet Universitetet i Oslo: Unipub, 2001.
62
Rolness, Kjetil. Med smak skal hjemmet bygges: innredning av det moderne Norge. Oslo: Aschehoug, 1995.
63
Rolness, Kjetil. Med smak skal hjemmet bygges: innredning av det moderne Norge. Oslo: Aschehoug, 1995.
Side 7.
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”Å ville forbedre befolkningens smak er langt fra et uskyldig prosjekt. Det innebærer å forandre menneskers
liv. Siden det norske formgivningsmiljø ennå ikke har tatt noe oppgjør med sin fortid som misjonsinstans, er
det viktig å fravriste designideologien sin selvfølgelighet, uten derved å løsrive ideene fra den historiske
sammenhengen som gjør dem forståelige.” Rolness, Kjetil. Med smak skal hjemmet bygges: innredning av det
moderne Norge. Oslo: Aschehoug, 1995. Side 9.
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Men utviklingen av industridesign har mange paralleller og sammenfaller i
mange tilfeller med det fagmiljøet som Rolness beskriver. Blant de første
som kalte seg for industridesignere i Norge var de fleste utdannet som
interiørarkitekter og medlemmer av Landsforbundet Norsk Brukskunst. Men
som vi skal se utviklet det seg etter hvert noen vesentlige skillelinjer mellom
den nye profesjonen industridesign og resten av brukskunstbevegelsen.
Denne avhandlingen henter også mye inspirasjon fra en rekke av min
hovedveileder Jan Michls modernismekritiske artikler publisert mellom 1986
og 1996.65 Mye av den kritikken som Michl fremfører har dannet
utgangspunkt for de undersøkelser og analyser jeg har gjort i denne
avhandlingen. Særlig har Michls analyser av modernismens to
designdoktriner hatt stor betydning for det perspektivet jeg har anlagt for å
vise hvordan det ideologiske grunnlaget for modernismen opprettholdes i den
norske industridesigndiskursen.66
1.3 DISKURSANALYSE

Da jeg satt på en kafé i Weimar og prøvde å beskrive polariseringen mellom
norsk industridesign og norsk kunsthåndverk på 60- og 70-tallet for den tyske
designhistorikeren Siegfried Gronert, var hans umiddelbare kommentar ”du
må bruke Foucault!”. Jeg hadde en vag erindring om hvem Foucault var fra
tidligere studier i idéhistorie, men ikke nok til å ha klart for meg hva han
kunne ”brukes” til. Gronert mente det ville ta meg minst ett år for å forstå
hvordan jeg kunne bruke Foucault i mitt prosjekt og dette gjorde meg ikke
spesielt entusiastisk. Til tross for dette tok jeg for meg en del av Foucaults
tekster i tillegg til mer generell diskursanalytisk metodelitteratur. Parallelt
arbeidet jeg vider med arkivstudier knyttet til utviklingen av norsk
industridesign og lesing av primærtekster knyttet til utviklingen av industriell
design i Norge og Skandinavia. Erkjennelsen av hvordan diskursanalyse
kunne fungere som analyseverktøy for å belyse det materialet jeg arbeidet
med kom gradvis.
Derfor vil jeg i dette kapittelet kort si noe om hva diskursanalyse er for
noe, hvordan en diskursanalyse kan bidra til å besvare hvordan industridesign
har utviklet seg som profesjon i Norge og hvilke vitenskapsteoretiske
forutsetninger diskursanalyse bygger på. En introduksjon til diskursanalyse i
en slik innledning som dette, må nødvendigvis bestå av en del forenklinger.
Jeg vil derfor gå gjennomgå noen grunnpremisser for diskursanalyse og
hvilke metodiske konsekvenser en slik analysestrategi vil få for min
avhandling.
65

Se bibliografi for oversikt over de artiklene som er referert i denne avhandlingen.
Michl, Jan. "Modernismens to designdoktriner: Funksjonalisme og "abstraksjonisme"." i Art Deco, Funkis,
Scandinavian Design, red. Widar Halén. Oslo: Kunstindustrimuseene i Norge, 1996.
66

23

D E L

1 :

F O R S K N I N G S S T R A T E G I

1.3.1 Hva er en diskurs og hvordan kan den analyseres?
En diskurs, slik den blir forstått i denne avhandlingen, er ikke, slik det ofte
benyttes i dagligtale, et fint ord for ”diskusjon” eller ”debatt”. Diskurs står
her for et omfattende meningsbærende system som regulerer hva som kan
sies og gjøres, og hva som ikke kan sies og gjøres innenfor et sosialt felt eller
fagområde. En måte å analysere dette omfattende meningsbærende systemet
kalles diskursanalyse. Diskursanalyse bygger på et sosialkonstruksjonistisk
grunnlag67. Diskursanalyse forutsetter derfor en spesifikk epistemologi, det
vil si en teori om hvordan vi forstår eller kan vite noe om verden. Det
ontologiske, hva verden egentlig består i, blir skjøvet mer i bakgrunnen.68 I
boken Diskursanalyse som teori og metode69 trekker de danske forfatterne
Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips (WJP) frem fire
grunnpremisser som en sosialkonstruksjonistisk epistemologi fører med seg.
Det første premiss er at vår viten om verden er et produkt av våre måter å
kategorisere verden på. Dette medfører, i følge WJP, en kritisk innstilling
overfor selvfølgelig viten. Hvordan vi oppfatter og forstår verden ”der ute” er
avhengig av vår måte å kategorisere verden på. Å undersøke hvilke
kategorier for eksempel industridesigndiskursen opererer med, kan derfor
være en av oppgavene i en diskursanalyse av industridesign.
Den neste premissen til WJP er at de måtene vi forstår verden på er
historisk og kulturelt spesifikke og kontingente. Det vil si at vårt bilde av hva
for eksempel industridesign er, prinsipielt sett kunne ha vært annerledes til en
hver tid. Samtidig vil våre forestillinger om design og industridesign ha en
mulighet til å endres over tid. Å påvise endringer i måten formgivningsfeltet
og industridesigndiskursen endrer seg over tid, vil dermed kunne være en
annen oppgave for diskursanalytikeren. Som tidligere nevnt var et av
utgangspunktene for denne avhandlingen hvordan industridesigndiskursen
har beveget seg fra å fokusere på ”god form” til å fokusere på
”problemløsning”. Dette betyr at det ikke gir noen mening å søke å avdekke
hva industridesign er. Det vi søker å avklare i denne avhandlingen vil være
hvordan industridesign til en hver tid blir definert og forstått innenfor
industridesigndiskursen.
Den tredje premissen for en sosialkonstruksjonistisk epistemologi er at
”[v]ores måder at forstå verden på skapes og opprettholdes i sociale
67
Winther Jørgensen, Marianne, og Louise Phillips. Diskursanalyse som teori og metode. Fredriksberg:
Roskilde Universitetsforlag Samfundslitteratur, 1999. Side 13. Forfatterne viser til at mange tekster bruker
betegnelsen sosialkonstruktivisme, men at de velger å bruke ”sosialkonstruksjonisme” for å ikke forveksle
teorien med Piagets konstruktivistiske teori.
68
Neumann, Iver B. Mening, materialitet, makt: en innføring i diskursanalyse. Bergen: Fagbokforlaget, 2001.
Side 14
69
Winther Jørgensen, Marianne, og Louise Phillips. Diskursanalyse som teori og metode. Fredriksberg:
Roskilde Universitetsforlag Samfundslitteratur, 1999
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processer”70. Det vil si at å bygge opp og opprettholde verdensbilder og
kategorier krever sosial interaksjon. Kategorier og verdensbilder er
fellesskapskonstruksjoner som krever kontinuerlig pleie og gjenfortelling for
å kunne opprettholdes. Å bidra til å opprettholde ett spesifikt verdensbilde
kalles i diskursanalysen for diskursivt arbeid.71
Den siste premissen som WJP setter opp er at ”[i] et bestemt
verdensbillede bliver nogle former for handlinger naturlige, andre
utænkelige”. Det vil si at vår måte å forstå verden på til enhver tid fører med
seg eller påbyr visse type handlinger og utelukker eller forbyr andre. Det kan
for eksempel tenkes at måten industridesigneren arbeider på er annerledes
hvis man velger å forstå målet med industridesign som å frembringe ”god
form”, enn hvis vi forstår industridesign som ”problemløsning”. Det kreves
ulik form for kompetanse, innsikt og arbeidsmåter om vi velger den ene
forståelsen av industridesignerens mål fremfor den andre. Hva en
industridesigner kan er vil kunne skifte fra det ene perspektivet til det andre.
Endringen i industridesigndiskursen vil kunne føre til endringer i de
subjektposisjonene som industridesigndiskursen setter opp. En
subjektposisjon er en rolle eller snarere en hel identitetspakke som et individ
kan knytte seg til hvis det ønsker å være en del av en diskurs.72 For å kunne
bli akseptert som en ”industridesigner” må man akseptere den rollen som
industridesignerdiskursen til enhver tid tilskriver og krever av
subjektposisjonen ”industridesigner”. En analyse av industridesigndiskursen
og de subjektposisjonene den setter opp, kan derfor bidra til å belyse
relasjonen mellom viten og praksis. Selv om denne avhandlingen først og
fremst forholder seg til tekst som empirisk materiale er det også et mål å si
noe om hvordan de føringene som ligger i disse tekstene har betydning for
praksis, ”det å designe”.
Det er to kritikker mot sosialkonstruksjonismen, og derigjennom
diskursanalysen, som er nokså grunnleggende og derfor kan være nyttige å
trekke frem. Den ene blir brakt opp og søkt besvart av WJP: Hvis all viten og
sosiale identiteter er kontingente, finnes det ikke lenger noe som er sant og
falskt og all regulering av det sosiale vil bli oppløst. Svaret til WJP på denne
kritikken er at prinsipielt vil alltid viten og identiteter vær kontingente, men i
alle konkrete sosiale situasjoner vil viten og identiteter i stor grad fremstå
som fastlåste.73 Diskurser er altså sosialt strengt regulerte. Som nevnt under
det fjerde premiss for sosialkonstruksjonismen, vil diskursen regulere hva
70

Ibid., side 14.
Neumann, Iver B. Mening, materialitet, makt: en innføring i diskursanalyse. Bergen: Fagbokforlaget, 2001.
Side 178.
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Ibid., side 117.
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Winther Jørgensen, Marianne, og Louise Phillips. Diskursanalyse som teori og metode. Fredriksberg:
Roskilde Universitetsforlag Samfundslitteratur, 1999. Side 14.
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som oppfattes som naturlige og riktige handlinger og hva som er helt
utenkelige handlinger. Diskursanalyse benytter seg dermed av det vi kanskje
kan kalle en analytisk relativisme. Når vi analyserer en diskurs må vi som
analytisk utgangspunkt kunne anta at all viten som blir fremstilt som sann
innenfor diskursen kunne ha vært annerledes.
”Think outside the box” heter det når designere ønsker å markere at de vil
være kreative. Det er det vi tar sikte på å gjøre i denne avhandlingen. Vi skal
forsøke å stille oss utenfor ”industridesignboksen” for å forsøke å beskrive
hva den består i og hvilke regler som gjelder for dem som ønsker å operere
innenfor boksen. WJP skriver at ”Sosialkonstruksjonismen bruger præmissen
om alle betydningers principielle kontingens til at fremmedgøre sig fra det
selvfølgelige, så man kan stille en række spørgsmål til det kendte.”74 Å
”fremmedgjøre” seg fra diskursen som forsker er først og fremst en
tankeøvelse. Å tenke ”på utsiden av boksen” eller fremmedgjøre oss fra den
diskursen vi prøver å analysere krever at vi lager oss en ny ”boks”. Vi trenger
et fortolkningsperspektiv som ligger utenfor de rådende kategorier og
virkelighetsforståelser som preger industridesigndiskursen. En diskursanalyse
utgjør derimot ikke et privilegert eller objektivt ståsted. Alle betydningers
kontingens er et analytisk prinsipp. Gjennom en analytisk tankeøvelse kan vi
søke å stille spørsmål til det kjente. En diskursanalyse gir en mulighet til å
stille spørsmål til det som fremstår som naturlig og selvfølgelig i vår
forståelse av industridesign. I alle praktiske hensender i livet må vi derimot
fortsatt forholde oss til de regulerende diskursive reglene som gjelder for den
diskursen vi til enhver tid agerer innenfor. Det gjelder for eksempel også
rammene for denne avhandlingen. Selv om vi rent prinsipielt kunne stilt
spørsmål med den sitatpraksis og regler for noteapparater eller disposisjon
som er gjeldende kutyme i dagens forskning, velger vi i praksis å forholde
oss til de normer og regler som er etablert innenfor denne sjangeren.
Den andre kritikken gjelder hvordan sosialkonstruksjonismen forholder
seg til ”virkeligheten”. Er meningsproduksjonen helt uavhengig av
virkeligheten ”der ute”, eller finnes det grenser for hva slags meninger en kan
knytte til verden? Det sentrale i diskursanalysen er hvordan vi velger å forstå
og fortolke virkeligheten og ikke i hvilken grad fortolkningene er i mer eller
mindre overensstemmelse med en fysisk virkelighet. Det er den mening vi
tilskriver verden som er analyseobjekt for diskursanalysen. Det interessante i
en diskursanalyse er hvordan bestemte kategoriseringer og verdensbilder
avføder bestemte praksiser og sosiale reguleringer. Derfor er det et vesentlig
poeng at virkeligheten ikke utgjør en slags ”ekte” bakenforliggende sannhet
som diskursen skygger for og som diskursanalysen kan bidra til å avsløre.

74
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Det er umulig å forholde seg til verden uten en eller annen form for
kategorisering eller verdensbilde. Spørsmålet er hvilke diskursive
konstruksjoner som er tilgjengelige og hvilke en velger å benytte seg av for å
gi mening til verden.
Diskurs utgjør et omfattende meningsbærende system som er
virkelighetskonstituerende i den forstand av den regulerer hva som kan sies
og gjøres og hva som ikke kan sies og gjøres innenfor et område.75 Hvis vi nå
velger å se på industridesign som en diskurs forstått på denne måten, åpner
det for at vi kan analysere industridesigndiskursen ved hjelp av
diskursanalytiske verktøy. Det at jeg velger å se på den profesjonelle
forståelsen av industridesign som en diskurs er et viktig punkt her. For det
første utelukker vi ikke at industridesign som profesjon kan analyseres og
studeres på en rekke andre måter. Det å velge å analysere utsagn knyttet til
profesjonen industridesign som del av en diskurs, er et strategisk valg som
har visse konsekvenser og som derfor trekker frem visse sider ved
industridesign og toner ned andre. Valget er gjort på grunnlag av hva jeg
ønsker å finne ut med denne avhandlingen. I denne avhandlingen ønsker vi å
analysere konstitueringen av industridesign som profesjon og da er
diskursanalyse et godt verktøy. Hadde problemstillingen vært en annen, er
det godt mulig at diskursanalyse ikke ville være det beste verktøyet.
Diskursanalyse legger særlig vekt på meningsdannelse og
identitetskonstruksjon. Det meningsbærende systemet gir mulighet for å
konstruere en identitet som for eksempel ”industridesigner”. For å
opprettholde denne identitetskonstruksjonen er det viktig at diskursen
innholder markører for hvem som er innenfor og hvem som er utenfor.
Diskursen innholder regler for hvem som har rett til å være industridesigner
og hvem som ikke har det. Hvis en derimot ønsket å studere hvordan
industridesign foregår i ulike former for praksis, burde en kanskje valgt ”case
studie” eller feltstudier for å samle empirisk materiale og benyttet seg av
dertil egnede analysemetoder. Denne avhandlingen er heller ikke et studium
av alle designdiskurser i det norske samfunnet, men i hovedsak et studium av
de profesjonelle diskursene og da først fremst fremveksten av en profesjonell
industridesigndiskurs. Det kunne tenkes at en kunne utført et
sammenlignende studium mellom en populær og en profesjonell forståelse av
industridesign som ville kommet til andre konklusjoner enn denne
avhandlingen vil. Valget av empirisk materiale, tematikk og analysemetode i
denne avhandlingen er altså strategiske valg som jeg som forsker mener kan
bidra til å belyse akkurat de sidene ved industridesign som profesjon som jeg
ønsker å belyse.
75
Neumann, Iver B. Mening, materialitet, makt: en innføring i diskursanalyse. Bergen: Fagbokforlaget, 2001.
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1.3.2 Diskursanalytiske avgrensinger og begrepsavklaringer
Som allerede antydet oppfattes den franske idéhistorikeren og filosofen
Michel Foucault er en sentral person i utviklingen av diskursanalyse som
forskningsstrategi. Av de ulike verktøy og perspektiver som Foucault har
utviklet i sine analyser er det genealogien sett som historisk analysestrategi
som er mest interessant for denne avhandlingen. Genealogien som historisk
analysestrategi ble først utviklet av Friedrich Nietzsche,76 og blir formulert i
motsetning til tradisjonell historieskrivning. Nietzsche selv skiller mellom tre
måter å skrive historie på: den monumentale som han mener dyrker
sammenheng og kontinuitet, den antikvariske som dyrker fortiden for
fortidens skyld og den kritiske som tjener livet fordi den trekker fortiden til
ansvar.77 Genealogi er for Nietzsche en kritisk måte å skrive historie fordi
den stiller spørsmål ved og bryter ned de selvfølgeligheter og normer som
fortiden har overlevert oss. Hos Foucault utgjør genealogi en nåtidshistorie.
Som nåtidshistorie kan genealogien hjelpe oss til å beskrive de historiske
kampene og ”herskestrategiene” som har ført til konstitueringen av de
diskursene vi må forholde oss til i dag.78 Herredømmeforholdenes tilfeldige
spill og sporingen av sosiale fenomeners herkomst og slektskapslinjer blir
dermed det sentrale i Foucaults historieskrivning.
Det drejer sig […] om at problematisere de diskurser og
praktiker, vi har i dag, ved at vise dem tilbage til de
herredømmeforhold, de er etablert under, herunder udpege de
brud i det terræn, indenfor hvilket strategier, institusjoner og
praktikker er formet. Det drejer sig om at opløse samtidens
selvfølgeliheder ved hjælp av historien.79
Også mitt mål i denne avhandlingen er å fravriste industridesigndiskursen
dens selvfølgeligheter, og til det trenger jeg historien for å vise
”herredømmeforholdenes tilfeldige spill”. Gjennom en historisk analyse av
diskursive kamper og ”herskestrategier” vil jeg søke å spore den
profesjonelle industridesigndiskursens oppkomst i Norge. Det er med denne
strategien jeg tror det er mulig å få et fullverdig svar på den ambivalente
rollen det kommersielle har i industridesign.
Jeg har allerede antydet en rekke avgrensinger og innstramninger av det
prosjektet som startet med en mistanke om at mye designteori var utpreget
76
Andersen, Niels Åkerstrøm. Diskursive analysestrategier. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne,
1999. Side 53.
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anti-kommersiell. Jeg har bestemt meg for å avgrense studiet til etableringen
av industridesign som profesjon i Norge. Dette avgrenser tidsspennet til en
50-års periode fra 1950-årene og frem til i dag. Det er fortsatt et langt
tidsspenn, men det er en prioritering jeg har gjort for å kunne analysere
sentrale endringer i diskursen. Ved å velge å bruke diskursanalyse som
metode har jeg også forutsatt at det er mulig å identifisere avgrensede
diskurser i det materialet jeg skal behandle. Å avgrense en diskurs er lettere
sagt en gjort. WJP anbefaler å se på denne avgrensingen som en analytisk
handling heller enn et forsøk på å antyde at avgrensingene er tydelige og
klare grenseganger som kan gjenfinnes i det empiriske materialet. 80
Avgrensingen vil derimot ikke være en tilfeldig avgrensing på den måten
som en biolog avgrenser en kvadratmeter skogbunn for å kunne si noe mer
generelt om spredningen av ulike arter i resten av skogen. Avgrensingene vil
snarere søke å følge formasjoner i det diskursive feltet tilsvarende den måten
landegrenser ofte følger formasjoner i det fysiske landskapet.
”Representasjoner” i et diskursanalytisk begrepsapparat er ”ting og
fenomener i den tapning de fremstår for oss, altså ikke tingen i seg selv, men
tingen silt gjennom det som kommer mellom oss og verden: sproget,
kategoriene osv.”81 De nye norske industridesignerne introduserer dermed en
ny ”representasjon” av industridesign i den norske brukskunstdiskursen. ”Når
bærere av samme representasjon institusjonaliserer seg, utgjør de en posisjon
i diskursen.”82 Etableringen av ID-gruppen og Norsk Designcentrum kan ses
som en slik institusjonalisering som fører til at det blir etablert en ny posisjon
i den norske industriproduktformdiskursen83. De utfordrer den hegemoniske
posisjonen som brukskunstbevegelsen hadde hatt for hvordan industridesign
burde forstås og kategoriseres. At en posisjon er ”hegemonisk” betyr i en
diskursanalyse at det er en posisjon som dominerer diskursen og fremstår
som uutfordret og naturlig.84 Den nye industridesignposisjonen utfordrer
hegemoniet til brukskunstposisjonen. Etter hvert etablerer
industridesignposisjonen en egen diskurs hvor de selv representerer den
80
Winther Jørgensen, Marianne, og Louise Phillips. Diskursanalyse som teori og metode. Fredriksberg:
Roskilde Universitetsforlag Samfundslitteratur, 1999 Side 149.
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Neumann, Iver B. Mening, materialitet, makt: en innføring i diskursanalyse. Bergen: Fagbokforlaget, 2001.
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Med begrepet ”industriproduktformdiskursen” forstår jeg alle forestillinger om hvordan industriproduktene
bør uformes uten å begrepsmessig måtte favorisere en av de ulike posisjonene i diskursene. Begrepet er
konstruert for å hjelpe min analyse og finnes ikke i diskursen. Begrepet og skiller seg for eksempel fra
brukskunstdiskursen som også omhandlet kunsthåndverk og husflid. Jeg kunne kalt det
”industridesigndiskursen”, men det ville gitt et begrepsmessig privilegium til industridesignposisjonen som
kun er en av flere posisjoner som kjemper om hvordan industridesign skal forstås. ”Industridesigndiskursen”
ville dessuten være anakronistisk når man referer til en diskurs som går tilbake til 1800-tallet. Fordelen med
mitt konstruerte begrep ”industriproduktform-diskurs” er at også Paulsson og reformatorene på 1800-tallet kan
omfattes av en ”industriproduktform-diskurs”. En ”ren” industridesigndiskurs der industridesignposisjonen har
hegemoni, blir først etablert i løpet av 1970-tallet.
84
Neumann, Iver B. Mening, materialitet, makt: en innføring i diskursanalyse. Bergen: Fagbokforlaget, 2001.
Side 178.
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hegemoniske posisjonen. I dag er brukskunstdiskursen nesten utradert og
kunsthåndverksdiskursen konkurrerer for å få innpass i kunstdiskursen.
Det finnes i dag flere designdiskurser som gjør krav på hegemoni i
forhold til begrepet design. Begrepet ”design” er det vi kan kalle en ”flytende
betegner”. ”Flytende betegner” er et tegn som ulike diskurser kjemper om å
få fylle med innhold. 85 I tillegg til at ”design” er en flytende betegner, som
mange kjemper om å gi betydning, har begrepet ”design” også den ulempen
at ordet kan brukes på et utall ulike måter i ulike fag. Dette gjelder i større
grad på engelsk enn på norsk, men med en stadig økende andel
engelskspråklig faglitteratur, spesielt innen ingeniørfag og IT, brukes
begrepet også i norske sammenhenger i mer generelle betydninger
(planlegging, konstruksjon) enn den mer allmenne forståelsen av design som
formgiving. Ordet design kan både beskrive et felt, en aktivitet, et konsept
eller et ferdig resultat.86 På norsk er bruken litt mer begrenset selv om vi også
her har begynt å ta over betydninger som er hentet fra engelsk.
Da ”industriell design” og ”design” ble introdusert som låneord på norsk
på 50- og 60-tallet var måten de skulle oversettes til norsk gjenstand for
kamp mellom flere representasjoner i den norske
industriproduktformdiskursen. Industridesignposisjonen87 ønsket ikke å bruke
det norske ordet formgivning nettopp fordi design på engelsk hadde
konnotasjoner som gikk ut over det rent estetiske.88 Hvis vi setter ”grafisk”
eller ”industri-” foran design, får vi det Victor Margolin kalte ”smale
praktiske inndelinger”. Det å knytte begrepet design til en ”smal, praktisk
inndeling” som for eksempel ”industridesign” kan også være en måte å
kontrollere betydningsinnholdet i begrepet ”design”. Det er enklere å forsvare
betydningen av grafisk design eller industridesign enn av design. De
kampene som må føres for å holde for eksempel industridesigndiskursen
”ren” for andre representasjoner krever omfattende diskursivt arbeid. For å
markere skiller mellom de som tilhører en posisjon og de som ikke gjøre det,
trengs det som i diskursanalysen kalles ”identitetsmarkører”.

85
Winther Jørgensen, Marianne, og Louise Phillips. Diskursanalyse som teori og metode. Fredriksberg:
Roskilde Universitetsforlag Samfundslitteratur, 1999 Side 39. Det er Laclau og Mouffes begreper om flytende
betegner og nodalpunkter som WJP forklarer her.
86
”For å demonstrere dette potensialet har designhistorikeren John Heskett konstruert en fiktiv setning der
begrepet design blir brukt på fire forskjellige måter i samme setning: ’Design is to design a design to produce a
design’” Heskett, John. Toothpicks and logos: design in everyday life. Oxford: Oxford University Press, 2002.
Side 5.
87
ID-gruppen og Norsk Designcentrum fremstår i stor grad med en felles representasjon av hvordan
industridesign skulle forstås i opposisjon til den hegemoniske representasjonen knyttet til
brukskunstbevegelsen. Dermed utgjør de en posisjon i industriproduktformdiskursen som jeg velger å kalle
”industridesignposisjonen”.
88
Styreformann i Norsk Designcentrum, Nils Fredrik Aall, understreker dette poenget på et møte i 1964.”Jeg
vil understreke så sterkt jeg kan at industrial design altså går langt, langt dypere enn bare til den rent ytre
utforming av produktene.” Brukseier Aalls innlegg på Rådsmøtet 18. juni 1964. Datert16/6 1964. Norsk
Designråds arkiv.
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Identitetsmarkører hjelper en posisjon å skille mellom ”dem” og ”oss”.89
Identitetsmarkører kan ta forskjellige former så som klesstil, utsagn,
jakkemerker, fakter, meninger, talemåter og holdninger. Det er måten de blir
brukt på og hvordan de inngår i kampen for å markere en felles identitet,
posisjon eller representasjon som avgjør om de kan kategoriseres som
identitetsmarkører.
I tillegg til å avgrense industridesigndiskursen og spørre hvilke
representasjoner som kjemper om hegemoni, kan vi også spørre hvilke trekk
ved en gitt representasjon som er bestandige og som opprettholdes i flere
representasjoner, og hvilke trekk som det er stor uenighet om.90 Teoretisk vil
de trekkene som det er bred enighet om og som opprettholdes i flere
representasjoner være de som er vanskeligst å forandre. Selv om mange
representasjoner opprettholder de samme trekkene, betyr ikke det at de er
uforanderlige eller at de er mer ”sanne” enn andre trekk ved
representasjonene.
En siste bemerkning til ordet estetikk: Begrepet estetikk vil i denne
avhandlingen bli brukt som et ord for det som har med ”komposisjon,
proporsjoner, farger, materialer og tekstur”91 å gjøre. Dette er slik ordet blir
brukt i de fleste formgivningsfag og er også den måten ”estetikk” ble brukt
på under min egen utdannelse.
Jeg ønsker i denne avhandlingen å analysere hvordan de etablerte
representasjonene av industridesign som fantes i brukskunstdiskursen blir
utfordret av en ny representasjon midt på 50-tallet. Denne utfordringen fører
etter hvert til etablering av en separat industridesigndiskurs. Innenfor
industridesigndiskursen er det etter hvert noen representasjoner som får
hegemoni og bidrar til å utforme industridesign som profesjon i henhold til
denne representasjonen. Det som gjør dette landskapet litt komplisert er at
industridesign til å begynne med blir presentert som en alternativ
representasjon innenfor brukskunstdiskursen, for så å gå over i en separat
diskurs. Ved at en tilsvarende utvikling skjer innenfor kunsthåndverk blir
store deler av feltet som brukskunstdiskursen hadde hegemoni over okkupert
av separate diskurser med det resultatet at brukskunstbevegelsens
representasjon mister sin hegemoniske stilling. Brukskunstdiskursen blir tømt
for aktører og to nye separate diskurser, en industridesigndiskurs og en
kunsthåndverksdiskurs, blir etablert. Denne prosessen er tema for kapittel
4.2. I del 4 vil jeg også ta for meg det konkrete innholdet i det som etter hvert
blir den hegemoniske representasjonen av industridesign og hvilke
89
Neumann, Iver B. Mening, materialitet, makt: en innføring i diskursanalyse. Bergen: Fagbokforlaget, 2001.
Side 178.
90
Ibid., side 62.
91
Forklaring til punktet om vurdering av estetiske kvaliteter i Juryskjema, januar 1969. Norsk Designcentrum.
Norsk Designråds arkiv.
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representasjoner som utfordrer den, hvilke elementer representasjonen består
i, hvilke elementer den har det til felles med andre representasjoner og hvilke
elementer den henter fra andre diskurser. I den fjerde delen vil jeg søke å vise
hvordan trekk ved den hegemoniske representasjonen har blitt naturalisert og
dermed repeteres som ”naturlige” og selvfølgelige trekk ved industridesign
innenfor undervisning, profesjonell praksis, designpriser og folkeopplysning.
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Del 2: Utviklingen av ”kriterier for
god norsk design”
Før jeg går i gang med analysene er det nødvendig å presentere en historisk
gjennomgang av en rekke faktiske hendelser knyttet til etableringen av
industridesign som profesjon i Norge. Jeg har valgt å følge en ”rød tråd” som
jeg mener utgjør en sentral referanse gjennom hele perioden, nemlig
”kriterier for god norsk design”. Disse kriteriene ble utviklet som et
hjelpemiddel for å veilede juryen ved Norsk Designcentrum på 60-tallet, men
ble i industridesigndiskursen etter hvert tatt i bruk som nærmest som ett sett
med normer for hva som skal kjennetegne god design generelt. En stadig
tilbakevending til, utdyping av, omformulering og diskusjon rundt ”kriterier
for god norsk design” gjør at jeg mener disse kriteriene kan fungere som en
nøkkelstein i min diskursanalyse av industridesignprofesjonens tilblivelse i
Norge. Valg av ”kriteriene for god norsk design”, for å bruke en annen
metafor, fungerer mer som en sikkerhetsline i en klatrevegg. En må følge den
ruten der linen er festet til fjellet, men samtidig har en mulighet til å finne
”feste” og ”gripetak” i formasjonene rundt ”linen”. En kan bevege seg et
stykke ut fra den oppsatte ruten, men det finnes en grense før ”linen”
strammer til og en igjen må bevege seg inn mot de oppsatte festepunktene for
å kunne klatre videre. Det er på den måten jeg har tenkt at ”kriterier for god
design” kan fungere som en avgrensing i denne analysen av etableringen
industridesign som profesjon i Norge.
Vi skal nå se nærmere på organiseringen og bakgrunnen for etableringen
av Norsk Designcentrum (NDC). Spesielt vil jeg gå inn på den faste juryens
rolle i NDC og den påfølgende etableringen av et sett med vurderingskriterier
for ”god design”. Da NDC ble etablert skapte de også stor aktivitet i pressen
for å forklare publikum hva industridesign var for noe. Vi skal se nærmere på
noen av disse formuleringene og hvordan de forholder seg til juryens
vurderingskriterier. Til slutt skal vi gå raskt gjennom hvordan kriteriene, helt
frem til i dag, har blitt videreført og opprettholdt som sentrale
referansepunkter for institusjonelt arbeid med design i Norge.
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Utgangspunktet for denne historiske gjennomgangen er at NDC og
kriteriene for god design har en sentral rolle i utviklingen av en faglig
identitet og fortolkning av industridesign som profesjon i Norge. Gjennom
fagforeningen ID-gruppen og NDC ble det fremmet en ny posisjon i den
norske formgivningsdiskursen. Posisjonen ble blant annet etablert gjennom
bevisst og målrettet diskursivt arbeid for å fylle de engelske låneordene
”design” og ”industrial design” med innhold. Sentralt i dette diskursive
arbeidet stod vurderingskriteriene for god design. Siden vurderingskriteriene
videreføres og inkorporeres som sentral referanse for flere institusjoner som
arbeider med å utvikle industridesign som fag, er de også nyttige som en ”rød
tråd” i vår ”oppnøsting” av hvordan industridesign har blitt og blir forstått i
Norge.
”Kriterier for god norsk design” ble utviklet for å støtte NDCs faste jury i
vurderingen av produkter som skulle utmerkes med ”Merket for god norsk
design”. Rådet for industridesign (RID), som ble opprettet i 1974 for å
videreføre en del av oppgavene til NDC, la ned mye arbeid i å videreutvikle
NDCs kriterier i siste halvdel av 70-tallet. Vurderingskriteriene ble også
trukket frem igjen og reformulert da Rådet for industridesign gjeninnførte
ordningen med utdeling av Merket for god norsk design i 1984. Videre
bruker rektor ved Industridesignerutdanningen i Oslo, Thorbjørn Rygh,
kriteriene som utgangspunkt når han i 1984 skal forklare hvilken forståelse
av design studiet bygget på. Alf Bøe som var med på å utvikle det første
vurderingsskjemaet, benytter seg også av punktene på vurderingsskjemaet når
han skal forklare innholdet i designbegrepet i sitt kapittel ”Kunstindustri og
industridesign etter 1940” i bind 7 av Norges Kunsthistorie, 1981-8392. Det er
denne eksplisitte koblingen mellom NDCs vurderingskriterier for god design
og innholdet i designbegrepet som er utgangspunktet for denne avhandlingen.
Gjennom å følge utviklingen og bruken av vurderingskriteriene for god
design kan vi lese ut hvilke verdier, idealer og posisjoner som utvikler seg
knyttet til designbegrepet.
Som nevnt i første kapittel er det flere som har skrevet om denne perioden
tidligere. Som en sentral aktør i Norsk Designcentrum har Alf Bøe gjennom
en rekke artikler formidlet innsikt i hendelser og historien rundt NDC og
Merket for god norsk design. Kapittelet om ”Kunstindustri og industridesign
etter 1940” i Norges Kunsthistorie kan leses som en oppsummering av mange
av disse artiklene. Problemet med Bøes fremstilling er at den er preget av at
han selv var en sentral aktør i arbeidet for å fremme industridesign som en ny
profesjon.

92
Bøe, Alf. "Kunstindustri og industridesign etter 1940." i Norges kunsthistorie, redigert av Knut Berg, 42166. Oslo, 1983.
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Designhistorikeren Jan Romsaas skriver blant annet om etableringen av
NDC i sin hovedfagsoppgave fra 2000.93 Siden Thorbjørn Rygh spilte en
sentral rolle i NDC, videreføringen av vurderingskriteriene for ”god design” i
Rådet for industridesign og etableringen av kriteriene som det ideologiske
grunnlaget for industridesignerutdanningen. Derfor representer Romsaas
hovedfagsoppgave det eneste historiske studiet av disse institusjonen skrevet
av personer som ikke var aktører i noen av institusjonene.
Selv om både Bøe og Romsaas bidrag til historien om norsk
industridesign har vært viktige for min innsikt i denne utviklingen så bygger
denne avhandlingen og denne historiske gjennomgangen først og fremst på
arkivstudier og andre kilder. Som nevnt vil spesielt Bøes artikler bli brukt
både som litteratur og kilder. Jeg har benyttet Bøes artikler som litteratur for
å nærme meg et nytt og ukjent landskap, samtidig som jeg også siterer Bøe
som kilde der han opptrer som aktør knyttet til NDC og den generelle
utviklingen av industridesign som profesjon.

93
Romsaas, Jan. Thorbjørn Rygh og hans rolle i bakgrunnen for, og opprettelsen av
industridesignerutdanningen i Oslo 1955-1983. Oslo, 2000.
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2.1 NDC-NORSK DESIGNCENTRUM

Dette kapittelet tar for seg bakgrunnen for etableringen av Norsk
Designcentrum. Spesielt vil jeg gå inn på ID-gruppens rolle i etableringen og
hvordan de ulike ordninger og priser som NDC administrerte hadde sitt
utspring i initiativ fra ID-gruppen. NDC ble nedlagt i 1974 og mye av
arbeidet og ordningene til NDC blir videreført gjennom opprettelsen av Rådet
for industridesign samme år. Rådet for industridesign heter i dag Norsk
Designråd.
2.1.1 Etableringen av NDC
På anmodning fra Det rådgivende utvalg for hjemmeindustriens omstilling, i
dagligtale omtalt som Omstillingsrådet, satte det statlige Norges Eksportråd
og industriorganisasjonen Norges Industriforbund i januar 1963 ned en
komité for å utrede opprettelsen av et design- og eksportsentrum94. Ideen om
å etablere et designsenter i Oslo var blant annet inspirert av Council of
Industrial Design’s (COID) designsenter ved Haymarket i London95. Den 13.
mai 1963 leverte komiteen sin innstilling og 29. oktober 1963 ble Norsk
Designcentrum (NDC) formelt stiftet av Norges Eksportråd og Norges
Industriforbund.96
Grunnen til at det var Omstillingsrådet som tok initiativet til en utredning
om designsenteret var at penger til drift av NDC i oppstartsperioden skulle
komme som et tilskudd fra ”Industridepartementets disposisjonsbevilgning til
fellestiltak av betydning for hjemmeindustriens omstilling”. Omstillingsrådet
var rådgivende organ overfor departementet for hvem som skulle få nyte godt
av midler fra disposisjonsbevilgningen. I NDCs tilfelle ble det tilrådd at NDC
skulle få et tilskudd på inntil 1 million kroner for 1963/64 og det totale
tilskuddet skulle begrense seg oppad til 2,2 millioner kroner.97 Tanken var at
NDC etter hvert skulle gå over til å være selvfinansiert. Ideen om
selvfinansiering kan synes å ha vært litt for optimistisk, for Omstillingsrådet
ble nødt til å bidra med et fire ganger så stor beløp før NDC ble lagt ned ti år
senere.
5. januar 1965, et drøyt år etter stiftelsen, kunne NDC åpne dørene til sin
første utstilling i over 2000 kvm store utstillingslokaler i det nyoppførte
Industriens og eksportens hus (Indekshuset i dagligtale) på Drammensveien i
Oslo. Det var lagt opp til stor høytid over åpningen av ”Europas største

94

Innstilling til Det rådgivende utvalg for hjemmeindustriens omstilling om opprettelse av et permanent
design-sentrum i Oslo. Norsk Designråds arkiv, side 4.
Bøe, Alf. "Kunstindustri og industridesign etter 1940." i Norges kunsthistorie, Oslo, 1983. Side 430
96
Stiftelesesdokument, 1.1 boks 3.0.8 Norsk Designcentrum, Norges Eksportråds arkiv
97
Brev fra Det Kongelige departement for industri og håndverk til Norges Eksportråd, 25. oktober 1963. 1.1
boks 3.0.8. Norges Eksportråds arkiv
95
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designcentrum”98. Representanter fra Storting og regjering var invitert,
Statsråd Karl Trasti foresto åpningen og H. M. Kongen kastet glans over
arrangementet med sitt nærvær.99
Høytiden varte ikke så lenge. Allerede i 1967 måtte NDC redusere både
det leide arealet og staben. Utstillingsvirksomheten ble begrenset til
underetasjen i Indeks-huset, noe som tilsvarte en halvering av
utstillingsarealet100. Husleien var den desidert største posten på NDCs
budsjett og de fikk raskt problemer med å oppfylle sine forpliktelser101. På
grunn av mangelfull innbetaling av husleie akkumulerte NDCs gjeld til
Industriens og eksportens hus A/S102. Til tross for reduksjon i areal og flere
økonomiske innrømmelser fra Industriens og eksportens hus A/S, fortsatte
leieutgiftene å være en økonomisk belastning for NDC helt frem til NDC i
1973 bestemte seg for å legge ned virksomheten som følge av opphør i
støtten fra Omstillingsfondet.
2.1.2 ID-gruppen og opptakten til Norsk Designcentrum.
I bakgrunnen for etableringen av et designsenter sto særlig den norske
foreningen I.D. Norsk gruppe for industriell formgivning (ID-gruppen i
dagligtale). De fleste av de tiltak og ordninger som NDC senere skulle basere
sin virksomhet på ble initiert eller startet av ID-gruppen.
ID-gruppen ble stiftet i 1955 som en slags fagforening med 13
medlemmer med ”interesse for industridesign”103. Medlemsskap var basert på
individuell søknad med redegjørelse for kompetanse og utførte
designarbeider. Bakgrunnen for gruppens tilblivelse var i følge gruppens
første formann, Thorbjørn Rygh, en sterk meningsforskjell om
brukskunstbevegelsens104 forhold til industrien. ”Man var ikke i stand til å
oppfatte det nødvendige skille mellom brukskunstprodukter og den
masseproduserte vare,” skriver Rygh i sin presentasjon av industriell design i
98
Reklamefolder. Norsk Designcentrum. Oslo: Norsk Designcentrum, 1965. Statens håndverks- og
kunstindustriskole, Biblioteket.
99
Protokoll fra Styremøte nr 4/1964 i Norsk Designcentrum, 3. november 1964, Norsk Designrådsarkiv.
100
Protokoll for Styret i Norsk Designcentrum over beslutninger på ekstraordinært styremøte fredag den 10.
mars 1967. Norsk Designråds arkiv.
101
I 1966 utgjorde husleie, oppvarming og fellesutgifter kr 600 000,- av et totalt driftsbudsjett på kr 1 462
000,- i følge notat til styret vedlagt Protokoll for Styret i Norsk Designcentrum over beslutninger på
ekstraordinært styremøte fredag den 10. mars 1967. Norsk Designråds arkiv.
102
Notat vedlagt Protokoll for Styret i Norsk Designcentrum over beslutninger på ekstraordinært styremøte
fredag den 10. mars 1967. Norsk Designråds arkiv
103
Rygh, Thorbjørn. "Industrial Design - i Norge" Byggekunst, nr. 2 (1961): side 37
ID-gruppen har i dag skiftet navn til Norske Industridesignere og fungerer fortsatt som fagforening for
industridesignere. Det er krav til utdannelse eller dokumentert arbeid for å bli medlem.
104
”Brukskunstbevegelsen” brukes her som en samlebetegnelse på alle de ulike grupperingene som arbeidet
med å fremme brukskunst i Norge. Brukskunstbevegelsen knyttes først og fremst til Landsforbundet Norsk
Brukskunst med sine lokalavdelinger i de fire største byene, men også tidskriftet Bonytt, Brukskunstsenteret
Plus i Fredrikstad, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Bergens Kunsthåndverkskole og de tre
kunstindustrimuseene var mer eller mindre aktive ”medlemmer” i det som ofte benevnes som
”brukskunstbevegelsen”.
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Byggekunst nr 2, 1961. Men han var samtidig påpasselig med å understreke
at ”de fleste medlemmene [i ID-gruppen] tilhører de aktive i Landsforbundet
Norsk Brukskunst”105. I følge Rygh ønsket initiativtakerne til ID-gruppen
først og fremst økt fokus på skillet mellom industridesign og brukskunst
innenfor programmet til Landsforbundet Norsk Brukskunst (LNB), og ikke
minst i den meget aktive lokalavdelingen Foreningen brukskunst i Oslo106.
Men her møtte de motstand fra etablerte posisjoner.
Den ungdommelige minoritet som tok opp dette program, kom
naturligvis til kort overfor den noe eldre garde av drevne
foreningspolitikere (sin tid [sic]også de radikale) som nå så sin
prestisje stå på spill. Man var ikke i stand til å oppfatte det
nødvendige skillet mellom brukskunstproduktet og den
masseproduserte vare.107
Til tross for at mange av medlemmene i ID-gruppen fortsatte å engasjere seg
i LNB, ble det fort tydelig at ID-gruppen hadde behov for å markere sin
posisjon og uttalerett i forhold til industridesign på egenhånd. På årsmøtet til
ID-gruppen i 11. april 1961 ble det orientert om at gruppen arbeidet med å få
opprettet en designpris108. I Norges Kunsthistorie beskriver Alf Bøe denne
prisen som ”den første søte frukt” av forbindelsen ID-gruppen hadde med
Eksportrådet og Industriforbundet109.
Kontakten med Eksportrådet blir nevnt allerede i referat fra ID-gruppens
styremøte den 22. januar 1959. Her kommer kivingen med LNB tydelig frem
i Ryghs ønske om å fremskynde utdelingen da LNB hadde planer om en
tilsvarende pris.
Komiteen (fra styremøte nr.2) hadde hatt et internt møte 8/1,
samt et møte med dir. Prebensen i Norges Eksportråd 13/1-59.
Komiteens resultat ble forelagt styret. Korseth nevnte at
[Landsforbundet Norsk] Brukskunst hadde planer om en
tilsvarende pris, og Rygh mente da at ID måtte sette alt inn på å
få i stand utdeling av "Designprisen 1958", senest i mai-59.
Styret laget et bearbeidet forslag til statutter (skrives av Rygh)
som sendes Norges Eksportråd til uttalelse.110
105

Ibid., side 37
I 1953 fremmet Rygh et program for å styrke fokuset på industridesign for generalforsamlingen i Oslo. Til
Foreningen Brukskunst i Oslo, generalforsamlingen 1952. Signert ”TH.R m/flere”, udatert. Gjengitt som
appendiks 2 i Romsaas, Jan. "Thorbjørn Rygh og hans rolle i bakgrunnen for, og opprettelsen av
industridesignerutdanningen i Oslo 1955-1983." Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 2000.
107
Rygh, Thorbjørn. "Industrial Design - i Norge" Byggekunst, nr. 2 (1961): side 37
108
Referat frå Årsmøte i ID: 11. april 1961,
109
Bøe, Alf. "Fra broderi til gravemaskin." Bonytt 1965, 102-05.
110
Referat fra Styremøte, ID nr.6 1958/59 22/1-59. Norske Industridesigneres arkiv.
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”Den norske designpris”, eller prisene111, siden det dreide seg om fem
likverdige priser og ett stipend, ble innstiftet i 1961 og første gang utdelt i
1962 av Eksportrådet og Industriforbundet i samarbeid med ID-gruppen112.
Innbydelsen til å konkurrere om prisene ble annonsert i en rekke av landets
aviser113 og over en helside i Industriforbundets medlemsblad, Norges
Industri. For at det ikke skulle være noen tvil om hvem som skulle regnes for
ansvarlige for prisen, var ”I.D. Norsk gruppe for Industrielle formgivning”
uthevet i store bokstaver over hele annonsen, mens henvisningen til
Eksportrådet og Industriforbundet var bortgjemt i brødteksten114. ID-gruppen
markerte dermed tydelig at de hadde kommet LNB i forkjøpet og at det var
ID-gruppen med sine 27 medlemmer i 1961115 som kunne hevde sin autoritet
og kompetanse til å dele ut en designpris. I styremøte i LNB 10. juni 1963
blir det uttrykt ønske om at LNB gjerne skulle vært med på ordningen med
designpris.
Landsforbundet har ikke vært anmodet om å være med i dette
arbeid, noe man vil søke å komme med i, på grunn av at en
vesentlig del av alle dem som er utførende formgivere i vårt
land er tilsluttet Landforbundet Norsk Brukskunst.116
Gjennom å vise til at LNB organiserte de fleste av formgiverne i Norge, kan
formuleringen tyde på at styret i LNB følte sin posisjon som autoritet innen
formgivning noe presset. Denne kivingen mellom LNB og de ulike
representantene for industridesignposisjonen, som ID-gruppen, NDC og
senere Rådet for industridesign, skal vi komme tilbake til senere i denne
avhandlingen.
I annonsen til ID-gruppen blir det også nevnt at ”[d]e innsendte
fotografiene vil samtidig bli bedømt med sikte på innlemmelse i I.D.’s
nyopprettede fotoarkiv av norske industriprodukter med god design.”
Produkter som allerede var i arkivet ville automatisk være med og konkurrere

111

Det synes ikke å ha blitt etablert en klar tittel på disse prisene. I annonser i Norges Industri som innbød
bedrifter til å konkurrere om prisene, er benevnelsen ”Designprisen” eller ”Designprisene” sammen med
årstall. I presseomtaler blir prisen ofte omtalt som ”Den norske designpris”, og det er også det Alf Bøe kaller
den i sin bok Den norske designpris de syv første år. Oslo: Bonytt, 1969. Siden prisen var initiert av IDgruppen ble den i dagligtale av og til kalt ”ID-prisen”.
112
Bøe, Alf. "Den norske Designpris 1961-67." i Årbok, 1967, 105-22. Oslo: Kunstindustrimuseet i Oslo, 1967
113
Romsaas, Jan. "Thorbjørn Rygh og hans rolle i bakgrunnen for, og opprettelsen av
industridesignerutdanningen i Oslo 1955-1983." Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 2000.
Side 30
114
I.D. Norsk gruppe for industriell formgivning, annonse. "Designprisene 1961." Norges Industri, 2.
desember 1961.
115
Rygh, Thorbjørn. "Industrial Design - i Norge" Byggekunst, nr. 2 (1961): side 37
116
Referat fra Styremøte i LNB 10. juni 1963. Arkivet til Foreningen Brukskunst, Riksarkivet.
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Eksempel på annonse for ”Den norske designpris” i Industriforbundets medlemsblad Norges
Industri. Den grafiske utformingen var den samme hvert år.
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om prisene117. En av hensiktene med å etablere et fotoarkiv var ”å få kartlagt
hva som finnes av gode designprodukter”118 innen norsk ferdigvareindustri.
Samtidig skulle arkivet stå til disposisjon for utenlandske kjøpere. Denne
siste funksjonen med arkivet var kanskje like mye ment for å tekkes
Eksportrådet. Sist, men ikke minst, skulle arkivet ”danne grunnlaget for en
propaganda for norske designprodukter via billedutsendelse til presse og
tidskrifter verden over”.119 Finansieringen av fotoarkivet bestod av ti tusen
kroner fra Norsk Produktivitetsinstitutt120 og et tilbud om kontorplass og
kontordame fra Eksportrådet.
Arkivet ble også satt i sammenheng med planer om å innstifte et
kvalitetsmerke. Merket skulle ikke være en pris, slik som Den norske
designpris var, men en anerkjennelse og kvalitetsstempel for produkter som
hadde god og hensiktsmessig form.
”Dette merke vil bli et kvalitetsstempel som tilkjennegir at
produktet har den gode og hensiktsmessige form som kreves
for å være representert i arkivet.”121
At ID-gruppen overveide å innføre et kvalitetsmerke for ”god og
hensiktsmessig form” avfødte også en reaksjon fra styret i LNB. På styremøte
11. desember 1961 besluttet styret i LNB å gjøre ID-gruppen oppmerksom på
at LNB i flere år hadde arbeidet med det sammen spørsmål. 122 LNB var på
sin side innstilt på å samarbeide om etablere ett kvalitetsmerke.
Ordningen med Merket for god design var et av tiltakene foreslått av IDgruppen, som ikke ble realisert før NDC åpnet sine dører i 1965. Ordningen
ble da i regi av NDC og fikk navnet ”NDCs merke for god norsk design”.
Tildeling av merket gav produsenten rett til å bruke NDCs logo i
markedsføringen av det godkjente produktet.123 Merkeutdelingen fikk raskt
en sentral rolle i NDCs designfremmende virksomhet og legitimering av at
NDC skulle være ett kvalitetsorientert og oppdragende designsenter. Å
gjennomgå og vurdere produkter med tanke på merketildelning, ble en av
NDCs faste jurys hovedoppgaver. NDC overtok altså administrasjonen av

117
Jan Romsaas hevder i sin hovedfagsoppgave om Thorbjørn Rygh at fotarkivet ble opprettet allerede i 1958.
Romsaas, Jan. "Thorbjørn Rygh og hans rolle i bakgrunnen for, og opprettelsen av
industridesignerutdanningen i Oslo 1955-1983." Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 2000.
118
Rygh, Thorbjørn. "Industrial Design - i Norge" Byggekunst, nr. 2 (1961): side 40
119
Rygh, Thorbjørn. "Industrial Design - i Norge" Byggekunst, nr. 2 (1961): side 40
120
Norsk Produktivitetsinstitutt ble opprettet ved stortingsvedtak i 1953 og nedlagt 1985. Instituttet hadde som
formål å arbeide med produktivitetsutvikling i arbeids og næringsliv. Instituttets arkiv er avlevert Riksarkivet.
121
Referat fra Årsmøte i I.D-gruppen 11. april 1961, Norske Industridesigneres arkiv
122
Referat fra Styremøte i Landsforbundet Norsk Brukskunst. 11. desember 1961. Arkivet til Foreningen
Brukskunst, Riksarkivet.
123
Norsk Designcentrums Råd, Referat fra møte den 16. desember 1965 kl 11.30 i Industriens og Eksportens
Hus, Drammensveien 40, Oslo. Norsk Designråds arkiv.
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både Den norske designprisen og fotoarkivet og satte selv i gang ordningen
med Merket for god design da det åpnet i 1965.
Et annet tiltak NDC overtok fra ID-gruppen var formidling av
designoppdrag. Formidling av designoppdrag var en oppgave som ble tatt
opp allerede på ID-gruppens fjerde styremøtet i 1955. For ID-gruppen var
formidlingsordningen en måte å formidle videre henvendelser gruppen fikk
fra bedrifter som ønsket å få utført designoppdrag. Til å begynne med ble
oppdragene fordelt alfabetisk etter tur blant medlemmene. Hvis et medlem
ikke var interessert ble oppdraget sendt videre til det neste medlemmet på
listen.124
NDC videreførte ved åpningen i 1965 ordningen med å formidle
designoppdrag125. Etter hvert ble den faste juryen ”administrasjonen
behjelpelig med å fordele industriens designoppdrag til egnede designere”126.
Det ble også etablert et arkiv over de designere som var interessert i
oppdrag127. Denne ordningen med arkiv over designere og formidling av
oppdrag praktiseres fortsatt av Norsk Designråd i dag.
Det burde være tydelig i min fremstilling hvordan jeg mener at IDgruppen var pådriver og ikke minst premissleverandør for etableringen og
utformingen av NDC. Ofte i en tydelig opposisjon til LNB. Som vi ser var de
fleste ordningene i NDC, utover selve utstillingsvirksomheten, initiert eller
startet av ID-gruppen i samarbeid med Eksportrådet og Industriforbundet. IDgruppen var i utgangspunktet en fagforening og etableringen av NDC førte til
at de ulike tiltakene for å fremme god design ble satt inn i mer ordnede
forhold. Etter at NDC var etablert gikk nok luften litt ut av ID-gruppen. Jan
Romsaas påpeker i sin hovedfagsoppgave om Thorbjørn Rygh128 at
overføringen av mange av ID-gruppens funksjoner fratok mye av IDgruppens initiativ.129 Overføringen av de ulike ordningene til NDC var nok
også en kjærkommen avlastning. I en kronikk i Dagbladet i anledning IDgruppens 10-års jubileumsutstilling i 1965, skriver daværende konservator
Alf Bøe at ”[i] og med at Norsk Designcentrum er opprettet, er mange av
I.D.-gruppens ønskemål blitt realisert”130. NDC representerte en markant
opptrapping av ressurser, personell, nettverk og oppmerksomhet knyttet til
industridesign. De fleste sentrale personene i ID-gruppen fortsatte dessuten
som sentrale aktører i styret og i juryen til NDC. I nevnte kronikk gir Bøe IDgruppen mye av æren for opprettelsen av NDC.
124

Referat fra Styremøte nr. 4 i ID-gruppen den 21/4-55, Norske Industridesigneres arkiv
Norsk Designcentrum, Beretning for året 1965, Norsk Designråds arkiv
Årsberetningen for Norsk Designcentrum (NDC) driftsåret 1968 (4. driftsår) Norsk Designråds arkiv
127
Brukseier Aall refererer til opprettelsen av et designerkartotek i sitt innlegg på Norsk Designcentrums Råds
første møte 18. juni 1964. Arkivet over designere fra NDC-perioden finnes fortsatt i Norsk Designråds arkiv.
128
Romsaas, Jan. Thorbjørn Rygh og hans rolle i bakgrunnen for, og opprettelsen av
industridesignerutdanningen i Oslo 1955-1983. Oslo, 2000.
129
Ibid., side 34.
130
Bøe, Alf. "10 år i formens tjeneste." Dagbladet, 7. mai 1965, side 3.
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Det er tvilsomt om Norsk Designcentrum hadde eksistert hvis
det ikke hadde vært for stimulans og press fra denne lille og
bemerkelsesverdig gruppe, hvor vi finner mange virkelig
alvorlig arbeidende menn og enda til ildsjeler i blant. I
senterets styre og stell har de fått en godt forankret posisjon
ved representanter i Rådet men først og fremst ved sitt arbeid i
juryen.131
Han nevner også ID-gruppens betydning for opprettelsen av NDC i artikkelen
”Fra broderi til gravemaskin” i Bonytt, 1965.
Riktignok har ikke I.D. vært samarbeidende organ under det
forberedende arbeide, men likevel er tiltaket [NDC] neppe
tenkelig uten den stadige påvirkning gjennom de senere år som
gruppens eksistens har gjort mulig.132
Det siste samarbeidsprosjektet mellom ID-gruppen, Eksportrådet og
Industriforbundet før NDC ble stiftet var det Bøe kalte for ”den første store,
systematisk tilrettelagte utstilling av industridesign her til lands.” 133 I følge
Bøe ble utstillingen gjennomført i samarbeid mellom Kunstindustrimuset,
(hvor Bøe var konservator), ID-gruppen, Eksportrådet og Industriforbundet
med betydelig støtte fra Industridepartementet. Bøe nevner ikke at LNB var
delaktig i arrangementet, men i en usignert artikkel i Bonytt134 blir også LNB
nevnt som arrangør. I denne artikkelen blir også Bøe gitt æren for ideen til
utstillingen.135 Artikkelen er for øvrig meget positiv til utstillingen, spesielt
siden den årlige høstmønstringen av norsk brukskunst som LNB pleide å
arrangere i Kunstnernes hus i Oslo uteble for første gang siden 1946.
Til industridesignutstillingen i Kunstindustrimuseet i 1963 ble det laget en
omfattende utstillingskatalog med tittelen Norsk/Norwegian industrial
design136. I utstillingskatalogen bruker Alf Bøe størstedelen av artikkelen sin
til å definere hva industridesign er for noe og sette det inn i en historisk
sammenheng. Bøe gjør i større grad rede for selve utstillingen i artikkelen
”Kunstindustri og industridesign etter 1940” i Norges Kunsthistorie, 1983.
Her skriver han at en jury valgte ut 313 produkter som både ble stilt ut og
gjengitt i katalogen. Juryen var oppnevnt av LNB, ID-gruppen og
131

Ibid., side 3.
Bøe, Alf. "Fra broderi til gravemaskin." Bonytt 1965, 102-05.
Bøe, Alf. "Kunstindustri og industridesign etter 1940." i Norges kunsthistorie, Oslo, 1983. Side 429
134
Bonytt, under redaktør Arne Remlov, fungerte i store deler av etterkrigstiden som offesielt talerør og
medlemsblad for LNB.
135
Usignert "Industriell formgivning ID." Bonytt 23 (1963): 282-87.
136
Bøe, Alf. Norsk/Norwegian industrial design. Oslo: Kunstindustrimuseet i Oslo, 1963.
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Kunstindustrimuseet i Oslo. Den besto av Birger Dahl, Bjørn A. Larsen og
Alf Bøe. Diplomingeniør Lyder Kahrs fungerte som juryens tekniske
rådgiver, og var oppnevnt av Sentralinstituttet for Industriell Forskning.137
LNB og ID-gruppen fremsto dermed som to likeverdig representanter for
formgiverne i juryen.
Bøe karakteriserer utvelgelsen av produktene som en undersøkelse av
norsk designproduksjon etter krigen. Det var juryen selv som fant frem til
hvilke norske industriprodukter som skulle representere ”den norske
designproduksjonen”. Det ble for øvrig ikke gjort noen tekniske tester av
produktene som ble stilt ut. Bøe påpeker at produsentenes opplysninger stort
sett ble tatt for ”god fisk”.138
Juryen vurderte form, først og fremst i forhold til materialvalg,
produksjonsprosesser, funksjonskrav og vedlikehold, alt sett i
sammenheng med produktenes tilpassning til sine omgivelser
der dette var ett poeng, og til en helhetlig løsning og alminnelig
preg av skikkelighet der det estetiske spilte inn som et integrert
element i helhetsvurderingen. 139
I Bøes artikkel i Norges Kunsthistorie påpeker han hvordan erfaringene fra
denne juryens vurderinger, sammen med materiale fra designsenteret i
London, dannet grunnlaget for utviklingen av NDCs vurderingskriterier.
Videre poengterer Bøe også hvordan kriteriene kan tjene til å klargjøre selve
designbegrepet, noe han også gjør i sin artikkel ved å gjennomgå de viktigste
punktene på NDCs skjema. 140 Fremstillingen i Norges Kunsthistorie bygger
på en tilsvarende gjennomgang av ”allmänna kriterier” i innledningen til
utstillingskatalogen til utstillingen Nordisk Industridesign ved Röhsska
Konstslöjdmuseet, i Göteborg i 1971141.
Denne eksplisitte koblingen mellom NDCs vurderingskriterier for ”god
design” og innholdet i designbegrepet er som nevnt et hovedfokus i denne
avhandlingen. Vi ser blant annet i Bøes redegjørelse hvordan skillet mellom
design og industriell design er flytende. Design er først og fremst tenkt som
identisk med industridesign. NDCs målsetning var å ”fremme god industriell
formgivning av norsk industriprodukter”142. Ustillinger, priser- og
merkeutdeling, formidling av designoppdrag, foredragsvirksomhet og annen
137

Bøe, Alf. "Kunstindustri og industridesign etter 1940." i Norges kunsthistorie, Oslo, 1983. Fotnote 31.
Ibid., side 451.
Ibid., side 451.
140
Ibid., side 451-454
141
Bøe, Alf. "Nordisk industridesign." i Nordisk industridesign: 16 maj-12 september 1971 Röhsska
konstslöjdmuseet, Göteborg, redigert av Röhsska konstsöjdmusseet, 7-15. Gøteborg: Röhsska
konstslöjdmuseet, 1971.
142
Vedtektert for stiftelsen Norsk Designcentrum, 1.1 boks 3.0.8 Norsk Designcentrum, Norges Eksportråds
arkiv
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publisitet sammen med økonomiske ressurser, utstillingslokale og personell
gjorde NDC til en maktfaktor i den norske formgivningsdiskursen. I 1955 var
ID-gruppen en liten gruppe utøvere som ønsket større fokus på industriell
design. I 1965 var det NDC som hadde overtatt hovedansvaret for å formidle
til norske bedrifter og det allmenne publikum hva som kjennetegnet god
norsk industriell design. NDCs forestilling om ”god norsk design” ble
formulert i NDCs vurderingskriterier for ”god design” og i en periode fra
1965 til 1973 hadde NDC maktmidlene til å utbre denne forståelsen.
2.1.3 Organisering av Norsk Designcentrum.
NDC ble stiftet mens utstillingen i Kunstindustrimuseet fortsatt var åpen143. I
følge vedtektene, vedtatt på stiftelsesmøte 29. oktober, skulle stiftelsen ledes
av et styre med to representanter fra hver av de stiftende instanser,
Eksportrådet og Industriforbundet, og en representant fra Det Kongelige
Departement for Industri og Håndverk. I tillegg skulle det oppnevnes en aktiv
designer som var knyttet til industriell virksomhet144. På det første styremøtet
7. november 1963 møtte brukseier Nils Fredrik Aall og adm. dir. Otto Chr.
Malterud fra Norges Eksportråd, direktør Jan Didriksen og disponent Oluf A.
Martins fra Norges Industriforbund, byråsjef Finn Osc. Svendsen var
oppnevnt av Det Kongelige Departement for Industri og Håndverk,
museumsdirektør Thv. Krohn-Hansen fra Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum og designer Thorbjørn Rygh var oppnevnt av IDgruppen. Jan Erik Granlund fungerte som sekretær145. Nils Fredrik Aall ble
valgt til formann og forble det så lenge NDC eksisterte. Thorbjørn Rygh satt
som ”aktiv designer som var knyttet til industriell virksomhet” helt til styret
ble omorganisert 24. oktober 1972. Da ble han erstattet med en representant
for hver av de tre designerorganisasjonene Norske Interiørarkitekters
Landsforbund, Norske Brukskunstnere og ID-gruppen146.
Styret satte straks i gang arbeidet med å ansette en direktør. Det kom inn
11 søknader og på styremøte den 22. november 1963 ble det besluttet at
avdelingssjef i Eksportrådet, Per Aarstad, skulle ansettes som direktør for
NDC fra 25. november 1963.147 Aarstad møtte på styremøtet den 18.
desember 1964, der han la frem en bemanningsplan for å løse de oppgavene
som NDC var tiltenkt. På dette møte ble det blant annet bestemt å utlyse en

143

Bøe påpeker dette forholdet i Norges Kunsthistorie. Det er tydelig at han ønsker å binde disse ulike
begivenhetene knyttet til industridesign sammen.
Vedtektert for stiftelsen Norsk Designcentrum, 1.1 boks 3.0.8 Norsk Designcentrum, Norges Eksportråds
arkiv
145
”Protokoll, Styremøte Norsk Designcentrum, torsdag 7. november 1963 i hotell Continental, Oslo”,
Styreprotokoll 1963-68, Norsk Designråds arikv.
146
Årsberetning 1972 Norsk Designcentrum, udatert, Norsk Designråds arkiv.
147
”Protokoll for Styret i Norsk Designcentrum, Nr. 2/1963 S over beslutninger på styremøte fredag 22.
november 1963 i Norges Eksportråds lokaler, Oslo.” Styreprotokoll 1963-68, Norsk Designråds arkiv.
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stilling som avdelingssjef.148 Det kom inn 4 søknader til stillingen som
avdelingssjef og i styremøtet den 8. januar 1964 ble cand. jur. Jan Erik
Granlund ansatt.149
Administrasjonen sto selv for ansettelse av øvrig personale, så lenge de
underrettet styret.150 Da det ble aktuelt å spare inn på budsjettet i 1967, var
det 10 ½ stillinger knyttet til NDCs administrasjon. På grunn av innsparinger
ble disse redusert til 7 ½. Dette kommer frem i et notat til styret fra 1967:
En reorganisert administrasjon vil bestå av:
direktør, avdelingssjef (salg), hovedvertinne (resepsjon,
brosjyrer, merking, kontaktformidling), sekretær
(korrespondanse, arkivering, omvisninger), husmor (støvsuging
og renhold, vakt), lagermann (mottagelse, forsendelse,
transport), regnskapsfører (bokholderi, kasse, fotos,
produktkartotek), sentralborddame (½ dag) - i alt 7 ½ person
mot nu 10 ½. I denne administrasjonsplan er det ikke forutsatt
noen sekretær for juryen i det håp at den vil klare å fylle ut sine
egne skjemaer.151
Juryens sekretær hadde før innsparingen i 1967 allerede sluttet i stillingen,
det var dermed bare to personer som måtte sies opp. Den ene stillingen var
knyttet til kartotek og annonser mens den siste som måtte sies opp var knyttet
til vakthold, støvsuging og forefallende reparasjoner.152 De fleste ansatte ved
NDC var altså knyttet direkte til selve utstillingsvirksomheten i Indekshuset.
I 1972 var derimot antall stillingen igjen oppe i 10 hele stillinger, 2
halvdagsstillinger og en deltidsstilling153. Det ble flere ganger tatt opp om
ikke ledelsen også burde bestå av en avdelingssjef med designkompetanse154.
Det ble aldri realisert, men spørsmålet ble ikke fulgt opp etter at Alf Bøe ble
ansatt som NDCs andre og siste direktør i 1968. Det kan tyde på at man anså
at Bøes kompetanse dekket behovet for designkunne i administrasjonen.
I tillegg til et styre og en administrasjon hadde NDC et råd med egne
statutter. Først ble rådet foreslått kalt Norges Designråd, men dette ble

148
”Protokoll for Styret i Norsk Designcentrum, Nr. 3/1963 S over beslutninger på styrets møte, onsdag 18.
desember 1963 i Norges Eksportråds lokaler, Oslo.” Styreprotokoll 1963-68, Norsk Designråds arkiv.
149
”Protokoll for Styret i Norsk Designcentrum, Nr. 1/1964 S over beslutninger på Styrets møte, onsdag 8.
januar 1964 i Norges Eksportråds lokaler, Oslo.” Styreprotokoll 1963-68, Norsk Designråds arkiv.
150
”Protokoll for Styret i Norsk Designcentrum, Nr. 3/1963 S over beslutninger på styrets møte, onsdag 18.
desember 1963 i Norges Eksportråds lokaler, Oslo.” Styreprotokoll 1963-68, Norsk Designråds arkiv.
151
”Notat for styret” til styremøte 10. mars 1967 Styreprotokoll 1963-68, Norsk Designråds arkiv. Side 115
152
”Notat for styret” til styremøte 10. mars 1967 Styreprotokoll 1963-68, Norsk Designråds arkiv. Side 115
153
NDC nytt. Informasjoner fra Norsk Design Centrum 1/72. Red. Norsk Desgincentrum. Biblioteket,
SHKS/Kunstindustrimuseet i Oslo.
154
Dette ble også tatt opp av Thorbjørn Rygh på samme styremøte som nedbemanningen ble bestemt.
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forandret allerede på første styremøte etter forslag fra Thorbjørn Rygh155.
Rådet fikk navnet Norsk Designcentrums Råd og skulle være et rådgivende
organ for Norsk Designcentrums styre og administrasjon angående faglige
sider ved NDCs virksomhet. NDCs Råd ble oppnevnt av styret i Norsk
Designcentrum og kunne ha opptil 50 medlemmer fra ulike
industriforeninger, næringsliv, skoler og organisasjoner.156
Det var NDCs styre som utpekte formannen til NDCs Råd og på det første
styremøtet valgte styret et av sine egne styremedlemmer, museumsdirektør
Thv. Krohn-Hansen, til dette vervet. Krohn-Hansen satt i dette vervet helt
frem til NDCs Råd ble oppløst i 1972. 157 NDCs Råd skulle ha to
statuttfestede møter i året og satte derfor ned en rekke komiteer og utvalg
som skulle arbeide med ulike problemstillinger mellom møtene. Der var en
stipendkomité, priskomité, undervisningskomité, juridisk komité og et
utredningsutvalg for mandat og arbeidsmåte til NDCs faste jury.158 I vår
sammenheng er det det sistnevnte utvalget som er av størst interesse. Den
første oppgaven til utvalget var å utarbeide retningslinjer for NDCs faste jury.
Det fremgikk av NDCs Råds statutter vedtatt av NDCs styre 8. januar
1964 at NDCs Råd skulle oppnevne en 5-manns jury for NDC. 159 Der
fremgikk det også at tre av medlemmene skulle oppnevnes etter innstilling
fra de organisasjoner som representerer aktive designere. I følge styret var det
enighet om at det var Foreningen Norske Brukskunstnere (NB), Norske
Interiørarkitekters Landsforening (NIL) og ID-gruppen som representerte de
aktive designerne.160 Det var derimot opp til NDCs Råd å gi retningslinjer for
juryens virksomhet
Utredningsutvalget for juryens virksomhet bestod av førstekonservator
Alf Bøe, sivilingeniør Thv. Selmer og direktør Jacob Aall Møller.
Utredningsutvalget la frem sin innstilling til rådsmøtet 1. desember 1965.161 I
følge referatet fra rådsmøtet utspant det seg ”en meget livlig og langvarig
debatt”. Ett av temaene som ble tatt opp var i hvilken grad vurderingskriterier
skulle legges til grunn for juryens arbeide.
Sivilingeniør V. Tandberg efterlyste konkrete
vurderingskriterier for juryen og presisering av designbegrepet.
Disse spørsmål ble inngående diskutert. Det syntes å være
utbredt enighet om at juryen står best til for å kunne vurdere
155
”Protokoll, Styremøte Norsk Designcentrum, torsdag 7. november 1963 i hotell Continental, Oslo”,
Styreprotokoll 1963-68, Norsk Designråds arkiv.
156
Norsk Designcentrums råd, Statutter, Norsk Designråds arkiv.
157
Årsberetning 1972 Norsk Designcentrum, udatert, Norsk Designråds arkiv.
158
Referat fra rådsmøte i Norsk Designcentrums Råd, 18. juni 1964, Norsk Designråds arkiv.
159
Norsk Designcentrums råd, Statutter,8. januar 1964, Norsk Designråds arkiv.
160
”Protokoll for Styret i Norsk Designcentrum, Nr. 1/1964 S over beslutninger på Styrets møte, onsdag 8.
januar 1964 i Norges Eksportråds lokaler, Oslo.” Styreprotokoll 1963-68, Norsk Designråds arkiv.
161
Referat fra rådsmøte i Norsk Designcentrums Råd, 1. desember 1964, Norsk Designråds arkiv.
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produktene fra et rent estetisk synspunkt, dog under
hensyntagen til enklere og mer innlysende tekniske faktorer,
som kan røpe seg i konstruksjon, materialanvendelse,
hensiktsmessighet, funksjonelle detaljer, ytevne o.a..162
Det ble konkludert med at de ulike synspunktene skulle innarbeides i juryens
instruks til neste rådsmøte. Juryen ble allikevel oppnevnt og satt i
virksomhet. Den besto av designer Tias Eckhoff, overlærer Birger Dahl,
interiørarkitekt Bjørn A. Larsen, avdelingssjef fru Astrid Aure, og
overingeniør John Rolf Vikøren. Interiørarkitekt Tormod Alnæs ble oppnevnt
som varamann.163 De tre første representerte henholdsvis ID-gruppen, NB og
NIL. Avdelingssjef Aure fra Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO)
skulle representere forbrukernes interesser, mens Vikøren representerte
juryens teknologiske kompetanse.
Den reviderte instruksen fra Utredningsutvalget for den faste jury ble
vedtatt på rådsmøte 29. juni 1965, med noen få endringer angående
formannens dobbeltstemme og at formann og varaformann måtte være
designere.164 Da hadde allerede juryen hatt 20 møter hvor de hadde
gjennomgått ca. 800 produkter.165 Når det gjaldt designkriterier og
vurderingsskjema var det ikke foretatt noen endringer i instruksen.
Utredningsutvalget opprettholdt sin tilbakeholdenhet til å etablere konkrete
kriterier som kunne legges til grunn for juryens vurderinger.
Utvalget mener at det ikke er hensiktsmessig å formulere
vurderingskriterier, idet juryens virke vil spenne over et meget
vidt område, og konsise kriterier kan derfor ha hemmende
virkning. Utvalget vil derimot sammen med juryen etablere
juryens vurderingsskjema, og i den forbindelse konkret
diskutere interessante problemstillinger.166
Vurderingsskjema var tenkt som en slags sjekkliste for juryen med 10
punkter som skulle vurderes. I sine bemerkninger til et ukast til
vurderingsskjema 22. desember 1964 påpeker Per Aarstad at det ikke skulle
gis noen tallmessig vurdering på punktene og skjemaet skulle heller ikke
offentliggjøres. Det var bare den samlede vurderingen som skulle omtales.167

162

Ibid.
Ibid.
Norsk Designcentrum Råd, Referat fra møte den 29. juni 1965 kl 13.00 i Industriens og Eksportens Hus
Drammensveien 40, Oslo. Norsk Designråds arkiv
165
Ibid.
166
Innstilling fra Utredningsutvalget for den faste jury, 18. juni 1965, Norsk Designråds arkiv
167
Aarstad, Per, Bemerkninger til juryens vurderingsskjema, 22. desember 1964 , Norsk Designråds arkiv
163
164
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Det er også denne funksjonen som sjekkliste og arbeidsverktøy som
utredningsutvalget begrunnet utviklingen av ett skjema med.
For å forenkle protokollføringen og gjøre det mulig for juryen i
noen grad å kunne tilfredsstille produsentens ønske om en
nærmere motivering for juryens avgjørelser, vil utvalget foreslå
at juryen, ved bedømmelse av produkter, anvender et skjema
med karakterer for produktets forskjellige egenskaper. [...]
Utvalget mener at den nye jury og utvalget selv bør være
sammen om å etablere et slikt skjema, og utvalget vil løse
denne sak så snart juryen er oppnevnt.168
Det kan være vanskelig å skjelne mellom ”konkrete vurderingskriterier” og et
vurderingsskjema. Skjemaet ble da også etter hvert oppfattet som et sett med
vurderingskriterier for god design. Bøes bruk av skjemaets punkter i sin
gjennomgang av designbegrepets innhold i Norges Kunsthistorie 1983, er en
indikasjon på denne forståelsen av skjemaet. Når punktene først var satt ned
på papiret var de lette å gripe til når en skulle uttype hva en mente med god
design. Vi skal gå nærmere inn på juryens rolle i NDC og det
vurderingsskjema som etter hvert ble utviklet og tatt i bruk i de påfølgende
avsnitt.
2.1.4 Endelikt og videreføring
NDC ble nedlagt i 1974 etter flere utredninger om omlegging, forslag om fast
finansiering over statsbudsjettet og til og med en interpellasjon i Stortinget169.
Etter å ha støttet NDC med 8 millioner kroner fra 1963 til 1973 innstilte
Omstillingsrådet på å stoppe tilskuddene fra Omstillingsfondet.170
Industridepartementet fant ikke rom for å innpasse NDC som fast post på
statsbudsjettet og nøyde seg med å bevilge 800 000 kroner til å dekke
kostnader ved avvikling.171 Vedtaket om nedleggelse ble gjort på styremøtet
16. november 1973 og NDC ble avviklet over en periode på 6 måneder fra
1.1 1974.172

168

Innstilling fra utredningsutvalget for den faste jury. 20 november 1964. 1.1 boks 3.0.8 Norsk
Designcentrum, Norges Eksportråds arkiv
Interpellasjon fra representanten Paul Thyness til industriministeren, 9. mai 1973.
170
Brev fra Det kongelige departement for industri og håndverk til Norsk Designcentrum.
”Industridepartementets disposisjonsbevilgning til tiltak av betydning for industriens omstilling” datert
23.11.73. 1.1 boks 3.0.8 Norsk Designcentrum, Norges Eksportråds arkiv.
171
Norsk Designcentrum, Årsberetning 1973, udatert, Norsk Designråds arkiv. Side 18.
172
”Protokoll for møte i Norsk Designcentrums styre, Nr. 4/1973 16. november 1973” 1.1 boks 3.0.8 Norsk
Designcentrum, Norges Eksportråds arkiv.
169
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På grunn av den uavklarte situasjonen rundt NDCs finansiering ble
juryeringen av produkter besluttet innstilt på styremøtet 3. oktober 1973173.
NDCs faste jury hadde frem til da vurdert tusenvis av produkter. Som NDCs
estetiske og designfaglige vurderingsinstans hadde juryen utpekt produkter
som skulle få Merket for god design, verdige stipendmottagere, mottagere av
Den norske designpris og andre priser som NDC administrerte. I tillegg
hadde de rådgitt bedrifter i passende og mindre passende former, og hjulpet
NDCs administrasjon i formidling av designtjenester og andre faglige
spørsmål.
Etter forslag fra ID-gruppen og styret i NDC ble det opprettet en ny
organisasjon, Rådet for industridesign, som skulle videreføre en del av NDCs
oppgaver. Rådet for industridesign (RID) ble stiftet 12. august 1974.174 I
forhold til NDC var RIDs resurser og bemanning imidlertid kraftig redusert.
Ved utgangen av første hele beretningsår var Lina Anchersen ansatt som
sekretær i 2/3 stilling, industridesigner Terje Meyer i 1/2 stilling og daglig
leder Thorbjørn Rygh i 2/5 stilling.175 De seks rådsmedlemmene fungerte
som styre. RID var sammensatt av en representant fra Eksportrådet, en
representant fra Industriforbundet, en representant fra Forbruker- og
Administrasjonsdepartementet, en representant fra Industridepartementet og
to representanter fra ID-gruppen.176 ID-gruppen er altså sterkt representert på
bekostning av Norske Brukskunstnere og Norske Interiørarkitekter. Vi skal
komme tilbake til mulig årsaker til denne utviklingen i kapittel 4.2.
Selv om merke- og prisutdelinger ble satt i bero ble det straks satt ned en
komité for å arbeide videre med de designkriteriene som NDCs jury hadde
benyttet i sine vurderinger. RID vurderte den videre utviklingen av
designkriterier som grunnleggende i forhold til etableringen av
industridesignyrket.
Kriterieutvalgets arbeid ser naturlig ut til å danne grunnlaget
for en faglig basis for industridesigneryrket.177
I tillegg til arbeidet med å videreutvikle designkriteriene, videreførte RID
arbeidet med å etablere en permanent industridesignutdannelse,
opplysningsvirksomhet, en beskjeden utstillingsvirksomhet, formidling av
designere til industrien og kontakten med utlandet, blant annet gjennom å
173
”Protokoll for møte i Norsk Designcentrums styre, Nr. 3/1973 3. oktober 1973” 1.1 boks 3.0.8 Norsk
Designcentrum, Norges Eksportråds arkiv.
174
I søknaden om videre støtte fra Omstillingsfondet datert 5. august 1975 blir 12. august referert som
stiftelsesdato. Norsk Designråds arkiv. Årsberetningen for 1975 angir styrets virksomhetsår fra 1.11.19741.11.1975. Rådet for Industridesign, Årsberetning 1975, udatert, Norsk Desingråds arkiv
175
Ibid., side 7.
176
Ibid., side 1.
177
Ibid., side 2.
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melde seg inn i ICSID (International Council of Societies of Industrial
Design). I følge NDCs vedtekter skulle eventuelle midler som ble igjen etter
NDCs oppløsning brukes til videre ”fremme av god industriell formgivning
av norske industriprodukter”.178 RID overtok derfor det meste av
kontorutstyr, bøker, kartotek og arkiver fra NDC. RID skiftet etter hvert navn
og heter i dag Norsk Designråd. Utdelingen av Merket for god design ble
gjenopptatt i 1984 og er i dag, sammen med designerformidling og
bedriftsrådgivning, en av hovedbeskjeftigelsene til Norsk Designråd.

178

”§ 8. Oppløsning” Vedtekter for stiftelsen Norsk Designcentrum, udatert, 1.1 boks 3.0.8 Norsk
Designcentrum, Norges Eksportråds arkiv.
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Den første direktøren for Norsk Designcenturm, Per Aarstad, viser her en gammel og en ny
radio. I bakgrunnen henger en definisjon av hva industridesign er. Siste linje leser ”God
industridesign gir vakrere hverdagsvarer”. Bildet er hentet fra Norges Industri, mandag 13.
februar 1967.
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2.2 JURYENS ROLLE I NDC

I dette kapittelet vil jeg se nærmere på den sentrale rolle som NDCs faste jury
fikk for utformingen av NDCs syn på industridesign. Jeg vil også trekke frem
noen historiske forløpere til den faste juryen for blant annet å vise hvordan
ordningen med en fast jury er en ordning som videreføres fra
brukskunstbevegelsen. I neste kapittel skal vi se nærmere på et sett med
vurderingskriterier som den faste juryen skulle benytte seg av. Gjennom disse
”kriteriene for god norsk” design blir en bestemt forestilling om hva
industridesign er formulert.
2.2.1 Juryens betydning og sammensetning
En av grunnene til at vi i stor grad har festet oss ved NDCs faste jury og
deres bruk av et vurderingsskjema for å vurdere design, er den sentrale
betydning som juryen ble tilskrevet i NDCs virksomhet. På det første
rådsmøtet i Norsk Designcentrums råd ble juryens rolle understreket av
rådsformann Thv. Krohn-Hansen.
Slik som N.D.C.’s organisasjon og administrasjon er lagt opp
vil den faste jury bli av fundamental betydning. Gjennom sitt
arbeide kommer den til å kunne prege N.D.C.’s rent faglige
standard og bli retningsgivende faktor i utviklingen av norsk
industriell design.
Innenfor N.D.C. vil den faste jury få ansvaret for at alle
estetiske spørsmål løses på en måte som er i pakt med de
intensjoner som ligger til grunn for et moderne designcentrums
ideelle formål.179
Krohn-Hansen presiserer her juryens ansvar for å sette en standard og være
retningsgivende for hvordan industriell design skal utvikle seg i Norge.
Samtidig skal juryen passe på at NDC selv lever opp til sine ideelle formål.
Også Utredningsutvalget for den faste jury, som var et utvalg satt ned av
NDCs Råd for å arbeide med en instruks for juryen, la vekt på den
uavhengige og ideelle rollen juryen skulle ha.
Juryen arbeider utelukkende efter ideelle retningslinjer. Den er
NDC’s fremste organ for å forme Centerets positive
designlinje, og for å demonstrere en sunn linje overfor
produsentene. Juryen arbeider ubunden av og uten hensyn til
kommersielle interesser, konkurransehensyn overfor utlandet
179

Museumsdirektør Thv. Krohn-Hansens redegjørelse på Norsk Designcentrums Råds første møte, den 18.
juni 1964. 29/6 1964 Norsk Designråds arkiv.
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o.l., og uten hensyn til NDCs økonomiske politikk for øvrig;
[…] Juryens avgjørelser er endelige.180
Viktigheten av at juryen skulle arbeide som et uavhengig og uhildet faglig
vurderingsorgan blir her understreket: Juryen ble gitt all makt til å vurdere
alle estetiske spørsmål vedrørende NDC. Juryens avgjørelser skulle være
endelige. Dermed skulle den faglige integriteten til NDC være sikret. Men
det var ikke alltid slik at jurymedlemmene, og da spesielt designere, følte at
de hadde den innflytelsen de mente de burde ha, og de truet flere ganger med
å legge ned sine verv.
En av oppgavene som det ikke var noen tvil om at juryen var satt til å
løse, var å vurdere om de produktene som til enhver tid var utstilt ved NDC
fortjente å utmerkes som ”god norsk design”. I starten praktiserte NDC ingen
forhåndsutvelgelse av hvilke produkter eller produsenter som fikk lov å stille
ut i senteret. Hvis produsenten betalte for utstillingsplassen var det fritt frem
for hva man valgte å stille ut av sine produkter. Inntekten fra utleie av
utstillingsplass var tenkt som et grunnlag for at NDC skulle bli
selvfinansierende. En del av kritikken mot senteret henviste til det faktum at
utstillingene til NDC var like åpne som en hvilket som helst varemesse.181
Det var derfor maktpåliggende for NDC å demonstrere at de også var i stand
til å velge ut og fremheve det som skulle regnes som god design. Merket for
god design skulle derfor tilkjennegi at ikke alt som var utstilt var like bra, og
at kun noen få utvalgte produkter var å regne som virkelig ”god norsk
design”.
Det viste seg raskt at Merket for god norsk design ikke var nok til å
distansere NDC fra varemessestempelet. Etter råd fra juryen og NDCs Råd
ble det bestemt at man fra 1966 skulle innføre en ”mild forhåndsbedømning”
av produktene som skulle stilles ut ved NDC, for å ”kunne unngå endel [sic]
uheldige erfaringer man har gjort dette første driftsår.”182 Denne
forhåndsvurderingen, til tross for at den skulle være ”mild”, ble også lagt til
grunn for søknaden om fortsatt statstøtte i 1966.
Styret, Rådet, designkretsene og industrien ønsker en slik
heving av standarden fordi den er formålstjenelig – mer
tjenelig for norsk industri enn å gi plass til alle produkter. Det
sier seg selv at forhåndsvurderingen begrenser
180
Instilling fra Utredningsutvalget for den faste juryen. 20. november 1964, 1.1 boks 3.0.8 Norges
Eksportråds arkiv.
181
I formannens redegjørelse for møte i NDCs Råd 13. juni 1966, viser Aall til det han kaller ”berettiget
kritikk” mot NDCs standard, men som nå anses som imøtegått ved innføringen av forhåndvurdering. Norsk
Designråds arkiv.
182
Norsk Designcentrum, Beretning for året 1965, Norsk Designråds arkiv.
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inntektsmulighetene og at dette klart bryter de forutsetninger
den opprinnelige innstillings kalkyler var basert på.183
Selv om forhåndsvurderingen var tenkt å luke ut det som stod lengst fra
NDCs idealer, var det ikke gitt at alt som ble stilt ut var å regne som ”god
design”. Det var fortsatt de produktene som ble tildelt Merket for god norsk
design som skulle representere ”den eksklusive linje”184. Produkter som var
beæret med Merke for god norsk design, ble etter hvert skilt ut i en egen
avdeling.
Som vi har nevnt tidligere (kapittel 2.1.3) krevde NDCs Råds statutter at
tre av medlemmene i NDCs faste jury skulle være aktive designere185. De to
andre jurymedlemmene var det ikke laget noen retningslinjer for.
Utredningsutvalget for den faste jury anbefalte NSCs Råd å oppnevne
avdelingssjef i Forbrukerrådet Astrid Aure. Hun var allerede medlem av
NDCs Råd som representant for Forbrukerrådet og ble derfor ansett i særlig
grad å kunne representere forbrukerinteressene. At hun var kvinne skulle
også sikre at juryen fikk et medlem med ”utpreget praktisk
forbrukerinnstilling”186. Da ukebladet Illustrert skulle rapportere fra åpningen
av NDC ble avdelingssjef Aure titulert som husmor i presentasjonen av
juryen187. Den siste som fikk plass i NDCs faste jury var overingeniør John
Rolf Vikøren, som ”efter utvalgets oppfatning i særlig grad representerer
produksjonssiden og som kan tilføre juryen synspunkter og metodikk knyttet
til allmenne produksjonstekniske problemstillinger”188
Fordelen ved at NDCs jury ble oppnevnt av NDCs Råd var at juryen
fremsto med et samlet industri-Norge i ryggen, siden de fleste
industriforeninger og -organisasjoner var representert i NDCs Råd. Samtidig
var flertallet i juryen designere oppnevnt fra de aktive designernes
organisasjoner. Dermed kunne juryen også fremstå med faglig troverdighet
og støtte fra designmiljøene. Om ingeniøren og ”husmoren” kun var med for
å skape troverdighet for at teknologi- og forbrukerinteresser ble ivaretatt er
usikkert. Men da NDC ble tvunget til å spare penger i 1967 var det disse to
som måtte tre ut av juryen189. Juryen hadde gjennom hele sitt virke
muligheten til å trekke inn ekstern kompetanse når de vurderte ulike
183

Aarstad, Per, Ansøkning om statsstøtte for 1966, 27/1 1966, Norsk Designråds arkiv.
Norsk Designcentrums Råd, Referat fra møte den 16. desember 1965 kl. 11.30 i Industriens og Eksportens
hus, Drammensveien 40. Oslo. Norsk Designråds arkiv.
185
Norsk Designcentrums råd, Statutter,8. januar 1964, Norsk Designråds arkiv.
186
Instilling fra Utredningsutvalget for den faste juryen. 20. november 1964, 1.1 boks 3.0.8 Norges
Eksportråds arkiv.
187
”Teppet opp for Norsk Designcentrum” Illustrert, nr. 4, 20. januar 1965, side 21
188
Instilling fra Utredningsutvalget for den faste juryen. 20. november 1964, 1.1 boks 3.0.8 Norges
Eksportråds arkiv.
189
Protokoll for styret i Norsk Designcentrum nr. 3/1967 over besluttninger tatt på styrets møte torsdag 8. juni
1967 i Norsk Designcentrums lokaler. Norsk Designråds arkiv.
184
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produkter. I 1967 gikk dermed Aure og Vikøren over i rollen som ekstern
kompetanse som kunne kalles på om juryen fant det nødvendig.
Spesielt i starten av NDCs virksomhet la juryen frem grundige
redegjørelser for NDCs Råd. På hvert av de to årlige møtene redegjorde
juryformannen for det arbeidet juryen hadde gjort det siste halve året. Mange
av disse redegjørelsene legger vekt på å forklare og utdype grunnlaget for
juryens vurderinger. Vi skal derfor se nærmere på noen av disse
redegjørelsene senere i kapittel 4.
2.2.2 Noen forløpere til Norsk Designcentrums faste jury
Ordningen med en fast jury som kunne kalles på til å vurdere ulike
konkurranser og velge ut produkter ble også praktisert av Landsforbundet
Norsk Brukskunst (LNB) både før og etter at NDC ble etablert. Den årlige
Brukskunstutstillingen i Kunstnerens hus og Jacob-prisen er eksempler på
noen av oppgavene til LNBs faste jury. I 1952 arrangerte også daværende
Foreningen Brukskunst (senere LNB), utstillingen God Form. Denne
utstillingen kom til på en lignende, men mer tilfeldig måte som utstillingen i
Kunstindustrimuseet i 1963 ved at man foretok en ”rask tråling av dagens
varemarked”.190 Keramikeren og sentralt medlem i LNB, Jens von der Lippe
skrev en artikkel om utstillingen i Bonytt, med tittelen ”Lavmelt propaganda i
Wergelandsveien” i 1952. Selv om han har en del kritiske kommentarer til
utstillingen, så understreker han verdien og ”sprengstoffet som ligger i denne
utstillingens idé”191. En av innvendingene går på behovet for noen
grunnprinsipper og krav til vurdering av produkter som skal kunne kalles
”God form”.
Den siste innvendingen som skal nevnes her, og kanskje den
mest avgjørende, gjelder selve grunnprinsippet for vurderingen
av de ting som skal velges ut. Det må stå helt fast at en ting for
å kunne bli stemplet som God Form må tilfredsstille en rekke
ganske strenge krav.
De viktigste er hensiktsmessighet, korrekt pris i forhold til
det behov som skal dekkes og det arbeide som må legges i
tingen, tilfredsstillende kvalitet i materialer og arbeide, god
form og gode farver.192
Selv om von der Lippe ikke synes at disse kravene ble fulgt godt nok opp i
utstillingen God Form så ser vi at krav og kriterier for god form blir vektlagt
190
191
192
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for fremtidige vurderinger.193 Det var først med NDCs faste jury at disse
kravene ble formalisert i ett skjema, men allerede i 1952 var det altså en klar
bevissthet rundt behovet for konkrete krav og kriterier for produkter som
skulle kunne erkjennes å ha ”God Form”.
Da NDC åpnet sine utstillingslokaler i 1965 overtok NDCs faste jury
oppgaven med å vurdere produkter til Den norske designpris. Juryen, som
hadde vurdert kandidater til Den norske designpris fra den ble stiftet i 1961,
hadde bestått av tre designere oppnevnt av ID-gruppen, en representant
oppnevnt av eksportrådet og en representant oppnevnt av Industriforbundet.
Ved at NDCs faste jury tok over ble alle de tre designerorganisasjonene
involvert i juryeringen av ID-prisen. Til tross for dette ble prisen fortsatt
profilert som ID-gruppens pris i annonsemateriell og omtaler. Designprisen
ble ofte kun omtalt som ID-prisen.
Det var tradisjon for at ett av medlemmene i Designpris-juryen var
utenlandsk, dvs. fra et annet skandinavisk land. Ofte kunne dette medlemmet
være en høyt profilert designer som for eksempel Sigvart Bernadotte eller
Kaj Franck. Men det kunne like gjerne være en person som var knyttet til
arbeide med å fremme ”god design”, som for eksempel den svenske
journalisten Ulf Hård af Segerstad. Denne tradisjonen ble videreført av NDCs
faste jury. Når de vurderte produkter til Designprisen ble juryen ”forsterket”
med ett utenlandsk medlem. 194 Tilsvarende ble juryen forsterket med en
ekstra representant når juryen skulle vurdere kandidater til Mekaniske
Verksteders Landsforbunds designpris, i tillegg til alle de eksperter som ble
tilkalt etter behov. Alle disse ordningene med forsterkning av juryen bidro til
å gi juryens avgjørelser mer tyngde.
Den andre av forløperne til NDCs faste jury var juryen knyttet til den
tidligere omtalte utstillingen Norsk/Norwegian industrial design i
Kunstindustrimuseet i 1963 (se kapittel 2.1.2). Som nevnt så trekker Bøe i
Norges Kunsthistorie195 frem at erfaringer fra denne juryens arbeide dannet
grunnlag for utviklingen av vurderingskriterier for NDCs jury. Denne juryen
hadde også, som nevnt, et medlem som var ingeniør. At det var teknisk
kompetanse med i juryen synes å være viktig for å understreke at
industridesign også dreide seg om tekniske kvaliteter i produktene. Denne
ordningen med et medlem med teknisk bakgrunn ble, gjennom Vikøren,
videreført i NDCs faste jury.
Den tredje forløperen til NDCs faste jury var ”Den rådgivende estetiske
komité”. Styret i NDC følte raskt behov for å ha noen å støtte seg til faglig og
193

Ibid.
Norsk Designcentrums Råd, Referat fra møte den 29. juni 1965, kl 13.00 i Industriens og Eksportens hus,
Drammensveien 40. Oslo. Norsk Designråds arkiv
195
Bøe, Alf. "Kunstindustri og industridesign etter 1940." i Norges kunsthistorie, redigert av Knut Berg, 42166. Oslo, 1983.
194
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de satte derfor ned en midlertidig rådgivende estetisk komité inntil NDCs
faste jury var på plass. I sin redegjørelse på Norsk Designcentrums Råds
første møte i 1964 trekker museumsdirektør Thorvald Krohn Hansen frem
etableringen av en ”midlertidig rådgivende estetisk komité”.
I parentes vil jeg her få nevne at Styret for N.D.C. allerede ved
starten innså betydningen av å ha til disposisjon en estetisk
vurderende instans. Det ble derfor etablert en midlertidig
rådgivende ”estetisk komité” som forelegges alle spørsmål av
estetisk natur i den oppbygningsperiode en er inne i, inntil den
faste jury er etablert.196
Behovet for en estetisk komité oppsto da styret i NDC på styremøte den 8.
januar 1964 skulle finne frem til et emblem for NDC. Det var ingen av de
fem ulike forslagene fra tegnesjef Kjell Dahl og arkitekt Otto Torgersen som
falt i smak hos museumsdirektør Krohn-Hansen og han foreslo derfor å
opprette en midlertidig komité som kunne avhjelpe situasjonen:
Styret besluttet å oppnevne en midlertidig jury eller komité til å
bistå Styret i alle estetiske spørsmål inntil den faste jury blir
oppnevnt. Komiteen fikk følgende sammensetning: Direktør J.
Didriksen, formann, arkitekt Otto Torgersen, overlærer Birger
Dahl, interiørarkitekt Bjørn A. Larsen og designer Tias
Ekchoff.197
Selv om komiteen skulle bistå styret i alle estetiske spørsmål så beklaget
3 av medlemmene allerede på styremøtet, etter at de var oppnevnt, på at de
ikke hadde blitt forelagt utkastet til statuett for Mekaniske Verksteders
Landsfornenings (MLV) designpris198. De fikk delvis støtte fra KrohnHansen som mente at Ariadne-statuetten lå fjernt fra moderne industriell
design.199 Designerrepresentanten Thorbjørn Rygh gikk enda lenger og passet
på at han fikk sin mening med i en korreksjon til protokollen på neste
styremøte:
196

Museumsdirektør Thv. Krohn-Hansens redegjørelse på Norsk Designcentrums Råds første møte, den 18.
juni 1964. 29/6 1964 Norsk Designråds arkiv.
”Protokoll for Styret i Norsk Designcentrum Nr. 1/1964 S over beslutninger på Styrets møte, onsdag 8.
januar 1964 i Norges Eksportråds lokaler, Oslo.” Styreprotokoll 1963-68, Norsk Designråds arkiv.
198
Mekaniske Verksteders Landsforening opprettet i forbindelse med sitt 75 års jubileum i 1964 en designpris
”med sikte på å fremme god design av produkter fra norske støperier, elektroteknisk industri og jern- og
metallvarefabrikker.” Prisen var et reisestipend og et vandretrofé som skulle deles ut hvert år over en
femårsperiode fra 1965. Det var vandretroféet ”Ariadne”, som MVL hadde foreslått, som skapte debatt i NDCs
styre. Det var NDCs faste jury skulle avgjøre hvem som skulle får prisen. Norges Industri nr.12, 1964. Side
209.
199
”Protokoll for Styret i Norsk Designcentrum Nr. 3/1964 S over beslutninger på Styrets møte, torsdag 18.
juni 1964 i Norges Eksportråds lokaler, Oslo.” Styreprotokoll 1963-68, Norsk Designråds arkiv.
197
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Fra designer Thorbjørn Rygh forelå følgende korreksjon til
protokollens punkt 2, som skal inntas i protokollen 5. avsnitt.
”Designer Thorbjørn Rygh hadde ved en tidligere anledning
markert sitt standpunkt mot ”Ariadne” som symbol og mot den
kunstretning statuen representerer. Han tok avstand fra at NDC
skulle knytte sitt navn til den form for symbol.”200
Designerne i både styret og den estetiske komiteen, følte altså tidlig behov
for å markere sine estetiske prinsipper. Nils Fredrik Aall tok derimot avstand
fra at juryen anså seg ansvarlig for alle estetiske spørsmål i forbindelse med
NDCs virksomhet. Styret mente allikevel at formannen burde ta uformell
kontakt med MVL for å høre om det kanskje var mulig å bytte ut statuetten
med en eller flere enkle plaketter.201
Dette var ikke siste gang det kom til debatt mellom designerne og styret i
NDC. Emblemet til NDC derimot, som var ”sammensatt av et rettvinklet
kryss, avgrenset av vertikale stolper og med en vertikal, parallell midtstolpe
som til sammen danner et kvadrat”, ble vedtatt uten diskusjon.202

Emblemet til NDC slik det så ut brukt på brevark.

200

”Protokoll for Styret i Norsk Designcentrum Nr. 4/1964 S over beslutninger på Styrets møte, tirsdag 3.
november 1964 i Norges Designcentrums lokaler, Oslo.” Styreprotokoll 1963-68, Norsk Designråds arkiv.
201
”Protokoll for Styret i Norsk Designcentrum Nr. 3/1964 S over beslutninger på Styrets møte, torsdag 18.
juni 1964 i Norges Eksportråds lokaler, Oslo.” Styreprotokoll 1963-68, Norsk Designråds arkiv.
202
Ibid.
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2.3 KRITERIENE

For å lette juryens arbeid ble det utviklet et juryskjema, det vil si en liste over
vurderingskriterier som juryen skulle benytte seg av under vurderinger av
produkter som skulle få Merket for god norsk design. Dette skjemaet er
interessant fordi det skriftlig formulerer en rekke kriterier for hva som kreves
for at et produkt skal være ”god design”. Kriteriene kan hjelpe oss til å forstå
hvordan industridesign blir konstituert fordi mange av kriteriene i dag kan
fremstå som selvfølgelige. Som vi vil se i Del 3 og 4 bygger NDCs
vurderingskriterier i stor grad på en forståelse av hva som kjennetegner ”god
design” på idealer utviklet av reformbevegelser i England på 1800-tallet.
2.3.1 Juryens vurderingsskjema.
Det som gjør NDCs faste jury og dens arbeid mer interessant enn mange
andre juryer, som både brukskunstbevegelsen og ID-gruppen hadde benyttet
seg av gjennom årene, var at det for NDCs faste jury ble utviklet ett
vurderingsskjema som veiledning for juryens vurderinger. Skjemaet hadde til
sammen 10 kriterier som skulle vurderes på en tallskala fra 1 til 10. For å få
Merket for god design så måtte ingen av punktene på skjemaet være vurdert
til lavere enn 7 og gjennomsnittet av karakterene måtte ligge nærmere 8 enn
7.203
Det var altså ikke lenger nok at juryen hadde den faglige kompetansen
som skulle til for å evaluere et produkt, men den måtte også redegjøre i detalj
for hvor godt den vurderte de ulike faktorene som ble ansett som viktige. I
tillegg ble juryen avkrevd en kvantifisering av sine vurderinger gjennom å
angi en karakter på en 10 punkts skala for hvert vurderingskriterium.
Skjemaet representer både en skriftlig formulering og en kvantifisering av
kriterier for ”god design” og er dermed et forsøk på å bevege seg vekk fra
såkalt ”faglig synsing”.
I sin første rapport til NDCs Råd, den 29. juni 1965, kommenterer
formannen i juryen Tias Eckhoff det skjemaet som juryen har benyttet. Han
poengterer at skjemaet først og fremst skal være et hjelpemiddel for juryen.
Skjemaet er utarbeidet av Utredningsutvalget for den faste
juryen i samarbeide med juryen. Den skal tjene som
hjelpemiddel for juryen under vurderingen – nærmest som en
”check-liste”, for at man skal huske å få med alle aspekter ved
produktets egenskaper.204

203
Christensen, Else Margrethe. "En analyse av utstillingsvirksomheten i Norsk Designcentrum."
Bedriftsøkonomisk hovedoppgave, Norges Handelshøgskole, 1969.
204
Norsk Designcentrum Råd, Referat fra møte den 29. juni 1965 kl 13.00 i Industriens og Eksportens Hus
Drammensveien 40, Oslo. Norsk Designråds arkiv
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Det sentrale her er at det ble satt opp en skjematisk oversikt over hvilke
momenter som ble ansett som viktige å oppfylle for at et produkt skulle
kunne anses for å være ”god design”. Skjemaet var noe konkret man kunne
henvise til i motsetning til de mer åpne og runde formuleringer om design
som ble presentert i presse og foredrag. Gjennom de forklaringene som fulgte
hvert punkt på skjemaet sammen med juryens egne utdypninger av sine
vurderinger, kan vi tydelig lese hva slags holdning og idégrunnlag som NDC
mente burde kjennetegne norsk industridesign.
I sammenheng med dannelsen av NDC ble det også gjort mye diskursivt
arbeid overfor allmennheten gjennom medieoppslag som søkte å forklare hva
design var for noe. Det er derfor meget interessant å lese disse utsagnene i
relasjon til den autoriserte ”sjekklisten” som juryen opererte med. Vi skal se
nærmere på de ulike presseutspillene og de populariserte variantene av
”kriterier for god design” senere i dette kapittelet.
Først skal vi gå raskt igjennom det skjemaet som juryen utviklet sammen
med Utredningsutvalget for den faste jury205. Utredningsutvalget for den faste
jury var nedsatt av NDCs Råd og lederen var Alf Bøe. Som vi har nevnt
tidligere så vender Bøe tilbake til vurderingsskjemaet når han senere, i ulike
artikler, skal utdype hva som forstås med god design. På den måten
fastholder han vurderingskriteriene som en nøkkel for å kunne forstå
industridesign. Bruken, utviklingen og den videre skjebnen til skjemaet, kan
dermed brukes til å kaste lys over den forståelsen av industridesign som til
enhver tid gjør seg gjeldene helt opp til i dag.

205

Se kapittel 2.1.3 og 2.2.1
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Eksempel på det første juryskjemaet som ble utviklet og benyttet av NDCs jury frem til 1969.
Fra Norsk Designråds arkiv.
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2.3.2 Vurderingskriteriene
Det første skjemaet som ble utviklet hadde 10 punkter som juryen skulle
vurdere. Skjemaet var satt opp på denne måten:
Funksjonelle egenskaper:
1. Produktets funksjonsevne
2. Behandling og bruk
3. Risikomoment
4. Service, vedlikehold
Materielle egenskaper:
5. Soliditet og varighet
6. Materialbruk
Diverse designaktiviteter, form:
7. Form
8. Nyskapende design
9. Modifisert design
10. Estetisk bedømmelse206
Det vi først kan legge merke til er inndelingen av punktene i tre grupper.
Juryen skulle vurdere funksjonelle egenskaper, materielle egenskaper og til
slutt ”diverse designaktiviteter, form”207. De første 5 punktene som skal
vurderes er praktiske og funksjonelle egenskaper ved produktet og kunne like
gjerne vært punkter på et skjema fra Forbrukerrådet. Videre kan vi legge
merke til at vurderingene knyttet til form og estetikk kommer helt til slutt og
at form er trukket ut som et eget punkt, atskilt fra estetisk bedømmelse.
På baksiden av vurderingsskjemaet var det trykt en forklarende tekst for
hva som skulle vurderes for hvert enkelt punkt. Det som binder flere av
punktene sammen er at de skulle vurderes i relasjon til form.
6. Materialbruk: En vurdering av de anvendte materialer i
forhold til
a) produksjonsprosessene
b) produktets funksjon som behandlet under punkt 1 og punkt 2
c) form
7. Form: En vurdering av produktets form sett i forhold til
206

Juryskjema, januar 1967, Norsk Designråds arkiv.
Her møter vi allerede en litt merkelig bruk av begrepet design. Målet med hele skjemaet er å vurdere om
produktet har god design, samtidig brukes design som et begrep knyttet direkte til produktets form. Denne litt
usikre bruken av begrepet design vil bli utdypet i kapittel 4.
207
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a) produksjonsprosessene
b) produktets funksjon som behandlet under 1 og 2.208
Formen skal vurderes ut fra hvordan den relateres til materialbruk, produktets
funksjonsevne, produksjonsprosessene og behandling og bruk. I tillegg til
form skal materialbruken også vurderes i forhold til produksjonsprosesser.
Det er først på punkt 10 at formen skal vurderes ut fra mer generelle og
abstrakte estetiske kriterier.
10. Estetisk bedømmelse: Vurdering av komposisjon og
proporsjoner, linjeføring, farve, materiale, tekstur og samspillet
mellom dem, samt finish.
Her møter vi begrepet estetikk på den måten jeg kommenterte i kapittel 1.3.2.
Estetikk blir ikke brukt i betydningen ”læren om det skjønne”. ”Estetisk
bedømmelse” blir her brukt som en samlebetegnelse for vurderingen av
visuelle elementer som ” komposisjon og proporsjoner, linjeføring, farve,
materiale, tekstur [..] samt finish”. Også på dette punktet blir det poengtert at
det er samspillet mellom de ulike faktorene som er sentralt i vurderingen av
om et produkt oppfyller kravene til ”god design”. Det er snarere
vurderingsskjemaet som helhet som må vurderes som ”en estetikk” i
betydningen ”læren om det skjønne”. Skjemaet fremstår som en sjekkliste for
faktorer som må oppfylles for at et produkt skal kunne vurderes som ”godt”,
hvilket i denne sammenhengen er identisk med ”det skjønne”.
Vurderingsskjemaet for juryen ble oppdatert en gang i løpet av de 7 årene
den faste juryen var i virksomhet ved NDC. Vårsemesteret 1969 leverte Else
Margrete Christensen, daværende student ved Norges Handelshøgskole, en
bedriftsøkonomisk hovedoppgave som omhandlet NDCs virksomhet, og da
spesielt vurderingen av produkter til utstillingen og Merket for god design.
Hun gjorde flere interessante observasjoner og funn. Blant annet påpeker hun
en rekke inkonsistenser i skjemaet og i karaktergivningen. En observasjon
var at karaktergivningen ikke fulgte en normalfordeling, men at karakteren 8
ble brukt i hele 52% av de avgitte karakterene i hennes utvalg.209 Karakteren
1 og 10 ble aldri brukt. Christensen påpeker at det later til at juryen stort sett
brukte karakterene 6-9. Dette skulle tilsi at de fleste produktene som ble
vurdert var forhåndsutvalgt på grunnlag av at de syntes å kunne være gode
nok til å få merket for god design.

208

Juryskjema, januar 1967, Norsk Designråds arkiv.
Christensen, Else Margrethe. "En analyse av utstillingsvirksomheten i Norsk Designcentrum."
Bedriftsøkonomisk hovedoppgave, Norges Handelshøgskole, 1969. Side 28
209
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Videre later det til at utvelging for bedømming av produkter
ikke foregår helt tilfeldig. Produktene som blir vurdert må være
så gode at juryen vet hvilke karakterer de skal sette. Dette
impliserer den antagelse at juryen ikke er fortrolig med
karakterene under 5.210
Juryen hadde ikke mulighet til å vurdere alle produktene som ble utstilt ved
NDC. Utvalget ble derfor gjort med to hensyn for øyet. Den ene føringen var
å finne produkter som så ut til å fortjene et merke, den andre føringen var å
velge ut produkter der juryen så en mulighet til å veilede bedriften til å
forbedre produktet sitt slik at de kanskje kunne få Merket for god design for
en redesignet versjon av produktet. Juryen hadde muligheten til uoppfordret å
rettlede bedrifter som de mente kunne ha nytte av noen gode råd angående
design. I sin første redegjørelse for NDCs Råd så understreker juryformann
Eckhoff betydningen av at juryen gir råd og kommentarer til bedriftene, men
at det er et oppdrag som ville kreve mye innsats.

Produsentene har mottatt juryens kommentarer, som er blitt
formidlet av NDC’s administrasjon, med blandet reaksjon. I en
del tilfeller har det ført til at produsentene har funnet det riktig
å vurdere sine produkter på nytt for en eventuell videre
bearbeidelse, i andre tilfeller har reaksjonen vært negativ. Det
er juryens oppfatning at dette konkrete, praktiske arbeid til
fremme av produktenes design har meget for seg, men det er
naturligvis en meget lang og omstendelig prosess, som man
ikke så raskt kan se resultater av.211
Det var altså ikke alle bedriftene som var like positive til å få tilsendt juryens
kommentarer. Til tross for dette ser juryen det som en viktig oppgave som
man kun på sikt vil kunne se resultater av. Dette behovet for å fortsette med
sin opplysningsvirksomhet til tross for motstand vil bli diskutert i kapittel
4.3.
I sin hovedoppgave bemerket Christensen at en del punkter ofte ble utelatt
i vurderingen, hvis juryen ikke fant det hensiktsmessig i forhold til det
aktuelle produktet. Spesielt trekker hun fram punkt 8. ”Nyskapende design”.
Christensen mener dette punktet kan ha voldet juryen atskillig hodebry da en
overveldende del av de juryerte produktene ikke har en snev av nyskapende
210

Ibid., side 31
Norsk Designcentrum Råd, Referat fra møte den 29. juni 1965 kl 13.00 i Industriens og Eksportens Hus
Drammensveien 40, Oslo. Norsk Designråds arkiv. Side 7.
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design. Juryen hadde da også ofte unnlatt å vurdere dette punktet og dermed
økt produktets mulighet for bli tildelt merket for god design.
På den annen side: Må et produkt nødvendigvis ha en
nyskapende design for å bli tildelt merket for god norsk
design? Til dette vil jeg si et ubetinget nei. Men da vil jeg også
betvile punkt 8’s (nyskapende design) berettigelse på juryens
skjema.
I denne forbindelse vil jeg foreslå at punkt 8 (nyskapende
design) og punkt 9 (modifisert design) i skjemaet slåes
sammen, da et produkt med nyskapende design ikke godt
samtidig kan ha en modifisert design.212
Det er usikkert i hvilken grad Christensens hovedoppgave var medvirkende
til at NDCs Råd valgte å oppdatere vurderingsskjemaet til juryen. Skjemaet
ble vedtatt endret i desember 1968 og tatt i bruk fra og med januar 1969.
Christensen leverte sin hovedoppgave våren 1969. Eventuell påvirkning fra
Christensen må derfor ha skjedd mens hun arbeidet med oppgaven. Punkt 8
og 9 på skjemaet ble i alle fall endret på det nye skjemaet. Det nye skjemaet
så slik ut:
1.
2.
3.
4.

Produktets funksjonsevne
Behandling og bruk
Risikomoment
Service, vedlikehold

5.
6.

Materialbruk
Soliditet og varighet

7.
8.
9.
10.

Produksjon
Estetiske verdier
Idéinnhold
Helhetsvirkning213

Som vi kan se så har punkt 5. ”Materialbruk” og punkt 6. ”Soliditet og
varighet” byttet plass. Produksjon har kommet inn som eget punkt, mot
tidligere å kun være nevnt som underpunkt til de tidligere punktene 6.
”Materialbruk” og 7. ”Form”. Det tidligere punkt 10, ”Estetisk bedømmelse”,
212
Christensen, Else Margrethe. "En analyse av utstillingsvirksomheten i Norsk Designcentrum."
Bedriftsøkonomisk hovedoppgave, Norges Handelshøgskole, 1969. side 32-33
213
Juryskjema, januar 1969 Norsk Designråds arkiv
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har blitt omformulert til ”Estetiske kvaliteter” og flyttet opp fra punkt 10 til
punkt 8. De tidligere punktene 8 ”Nyskapende design” og 9 ”Modifisert
design”, som Christensen spesielt kommenterte, har blitt slått sammen til
punkt 9 ”Idéinnhold”. I forklaringen til dette punktet på baksiden av skjemaet
finner vi begrepet ”innovasjonsnivå” brukt som en utdypelse av dette
punktet. Tilslutt har ”Helhetsvirkning” blitt tatt med som nytt punkt med en
del av innholdet som før hørte under ”Estetisk bedømmelse”. De
vurderingene som i følge skjemaforklaringen tidligere skulle gjøres under
punkt 10 ”Estetisk bedømmelse” har altså blitt delt mellom punkt 8
”Estetiske kvaliteter” og punkt 10 ”Helhetsvirkning”. Til slutt så har
overskriftene for de tre gruppene av vurderingskriterier blitt fjernet.214
Karakterskalaen ble redusert fra 1-10 til 1-9. I følge Eckhoffs redegjørelse
for NDCs Råd i 1965 var karakteren 10 i praksis uoppnåelig i det gamle
skjemaet.215 Karakterskalaen ble i tillegg visualisert i det nye skjemaet.
Juryen skulle ikke lenger bare notere ett tall for å tilkjennegi sin karakter,
men markere sin vurdering for hvert punkt ved å krysse av på en grafisk skala
som gikk fra 1 til 9. Dette kan være en respons på kritikken fra Christensen
om at juryen ikke benyttet seg av hele skalaen i sin karaktergivning.
Gjennom vektlegging av praktiske og funksjonelle egenskaper ved
produktet og ikke minst relasjonen mellom form og produksjonsprosesser,
bruk, materiale og funksjon reflekterer juryskjemaet en helt klar modernistisk
forståelse av hva som kjennetegner god design. Men et sentralt punkt i denne
avhandlingen er at NDCs vurderingskriterier i stor grad kan leses som en
markør på etableringen av en ny posisjon i den norske
formgivningsdiskursen. Fortolkning og bruk av kriteriene for å fremme den
nye profesjonen industridesign, representerer en annen og ny fortolkning av
modernismen enn den som hadde hegemoni innenfor Brukskunstbevegelsen.
Selve kriteriene blir på sin side bygd inn som en integrert del av definisjonen
av industridesign og strengt fortolket i relasjon til denne nye posisjonen. Etter
hvert som industridesign etablerer seg med nye institusjoner blir kriteriene
heller ikke avfeid, undergravd eller kastet ut til fordel for nye. Kriteriene blir
snarere utdypet, internalisert og naturliggjort som en allmenngyldig
beskrivelse eller definisjon av hva industridesign er. Derfor kan måten
kriteriene blir brukt på, fortolket og innarbeidet gjennom vår korte
industridesignhistorie, gi oss innsikt og bedre forståelse for hvordan
industridesign i dag er blitt til det det er. Denne avhandlingen handler derfor
om industridesign slik vi oppfatter det i dag.

214

Ibid.
Norsk Designcentrum Råd, Referat fra møte den 29. juni 1965 kl 13.00 i Industriens og Eksportens Hus
Drammensveien 40, Oslo. Norsk Designråds arkiv.
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Eksempel på juryskjema som ble tatt i bruk fra og med januar 1969.
Fra Norsk Designråds arkiv.
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2.4 ”HVA ER DESIGN?”: POPULÆRVARIANTER AV
”KRITERIER FOR GOD DESIGN”.

Under etableringen av NDC ble det sendt ut en rekke pressemeldinger som
skulle forklare kort og poengtert hva ”design” var for noe, og spesielt hva den
nye profesjonen industridesign kunne bidra med til norsk industri og til
norske forbrukere. Direktør Per Aarstad, styreformannen Nils Fredrik Aall,
styrmedlemmer og jurymedlemmer stilte i tillegg opp til intervjuer i pressen
og holdt foredrag for interesserte grupper og organisasjoner for å bringe ut
budskapet om denne nye profesjonen industridesign. ”Design” og
”industridesign” var nye ord i det norske vokabularet og de trengte å bli fylt
med et innhold. NDC hadde dermed store muligheter til å påvirke opinionen
om hva design skulle bety. Både juryens arbeid, foredragene og
presseoppslagene var en del av et intensivt diskursivt arbeid for å etablere
design og industridesign som sentrale begreper i den norske
formgivningsdiskursen.
I dette kapittelet skal vi kort se på noen få av disse mer ”folkelige”
fremstillingene av hva design ”er” og hvordan de forholder seg til punktene i
juryens vurderingsskjema. Mange av forklaringene følger en punktvis
opplisting som ligner den vi ser i skjemaet for juryens vurderingskriterier.
Men NDCs informasjonskampanje om design startet før skjemaet ble
utviklet. Det er altså ikke noen direkte sammenheng mellom juryens skjema
og de ”folkelige” forklaringene, annet enn at de begge refererer til kriterier
som alle de involverte syntes å oppfatte som sentrale innen den gryende
designdiskursen. Men det er påfallende at etter at skjemaet ble tatt i bruk i
1965 så endrer også måten NDC presenterer design utad. De senere
fremstillingene følger i større grad en punktvis fremstilling, selv om de ikke
nødvendigvis følger juryens skjema slavisk.
I et intervju med styreformann Aall i VG i desember 1964 er definisjonen
av industriell formgivning gitt i en fortellende stil, med hele setninger og med
tilføyelser og utdypninger ettersom intervjuet skrider frem. Den følger
derimot i stor grad punktene i det senere vurderingsskjemaet.
Brukseier Aall har gitt følgende definisjon på industriell
formgivning: Den ”begynner innenfra produktets kjerne og ved
begynnelsen av en produksjonsgang, den befatter seg med
rasjonell produksjon, materialøkonomi, kvalitet, produktenes
funksjon og hensiktsmessighet, deres salgsmuligheter og fra
først til sist med den rent ytre form.” Han tilføyer at industriell
formgivning er ”industrivennlig, omsetningsvennlig og
forbrukervennlig” og ”danner bro mellom produksjons-,
omsetnings- og forbrukerhensyn”.
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Han fremstiller industriell formgivning som en ”symbiose av
estetisk-kunstneriske og teknisk-kommersielle krav”, og i
denne ånd er Norsk Designcentrum skapt.216
Den definisjonen journalisten referer i dette intervjuet er hentet fra et referat
fra foredrag i Polyteknisk Forening 10. mars og referert i VG 11. mars 1964.
Det er påfallende at det stort sett er Aall eller Aarstad som nevner produktets
salgs- og omsetningsmuligheter i sine taler, artikler og intervjuer. Dette
punktet er heller ikke med på juryens vurderingsskjema. Denne diskrepansen
skal vi ta opp i vår drøfting av ”det kommersielle” i kapittel 4.6.
Aall selv benyttet seg av en punktvis oppstilling av kjennetegn for
produkter med ”god industrial design” da han holder sitt innlegg på det første
Rådsmøtet i NDCs Råd 18. juni 1964. Her er også punktet om salgbarhet
med.
Den definisjon vi i samarbeid med bransjer, industrier,
designere og med støtte i litteratur fra den vestlige verden har
arbeidet oss frem til, innholder 5 punkter som jeg blir nødt til å
gjengi.
Produkter med god industrial design
- har planlagt produksjon helt ned til den aller minste detalj,
- har kvalitetsmessig riktig utnyttelse av hensiktsmessige
materialer.
- er hensiktsmessig og praktisk i bruk,
- er salgbart – kan selges, rammer i tidens smak
- har god estetisk ytre utforming med harmonisk samspill
mellom form, farve og finish.
Jeg vil understreke så sterkt jeg kan at industrial design altså
går langt, langt dypere enn bare til den rent ytre utforming av
produktene.217
Aall tilkjennegir i innlegget sitt at begrepene flyter, og at ”selv innen
spesialistenes kretser rår det uenighet”. Derfor er det nødvendig for ham å
gjøre det klart for forsamlingen hvordan NDC velger å definere det han på
denne tiden kaller ”industrial design”. Dette kan jo synes litt underlig da
NDCs Råd var opprettet nettopp for å gi NDC faglige råd. NDCs Råd synes
216
”Årets mann i industrien”, intervju med styreformann i NDC, Nils Fredrik Nicolai Aall i Verdens Gang 31.
desember 1964
217
Brukseier Aalls innlegg på Rådsmøtet 18. juni 1964 16/6 1964 Norsk Designråds arkiv.
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dermed utelukket fra å gi NDC designfaglige råd. Råd som krevde
designfaglig kompetanse, lå til Juryen med sitt flertall av fagutøvere. NDCs
Råd blir altså bedt om å akseptere den definisjon som NDC, med støtte i
litteratur, industri og designere har kommer frem til om hva som
kjennetegner et produkt med ”industrial design”
En litt enklere definisjon, med mer folkelige begreper, finner vi i
ukebladet Illustrert sin presentasjon av NDC. Også her velger man en
punktvis oppstilling over hvilke ting designeren må ha i tankene når han
designer.
Design er et av de mange ordene vi de senere år har tyvlånt fra
det engelske språk, et ord som ikke lar seg oversette og som
ikke kan finne sin like på norsk. For i begrepet industri-design
ligger så mange forskjellige ting, og en designer som er
utøveren og skaperen av produktet skal ha flere ting i tankene
når han arbeider:
Riktig materiale for den ting han lager
Materialet skal ikke lyve
Produktet skal være praktisk og hensiktsmessig
Produktet skal kunne masseproduseres
Produktet skal kunne selges
Produktet skal være pent218
I denne oppstillingen er også salgsargumentet med. For øvrig så er de fleste
punktene forenklet og mye mer direkte, enn i de faglige fremstillingene til
NDC. ”Materialet skal ikke lyve” og ”produktet skal være pent” er en mye
mer direkte og allment forståelig formulering enn Aalls ”kvalitetsmessig
riktig utnyttelse av hensiktsmessige materialer” og ”god estetisk ytre
utforming med harmonisk samspill mellom form, farve og finish”. Om det er
journalisten som har forestått forenklingene eller om det er representanter for
NDC som har benyttet seg av et mer direkte språk i samtaler med ukebladet
Illustrert, er vanskelig å si.
En indikasjon på at representanter for NDC benyttet enklere og mer
forståelige formuleringer når de snakket med pressen, får man i en helsides
artikkel som ble trykket både i Nationen og Rogaland den 16. juni 1965. I
denne artikkelen følger journalisten designerne Tias Eckhoff og Thorbjørn
Rygh rundt på omvisning i det nyåpnede Norsk Designcentrum. Eckhoff
representerte NDC gjennom å være formann i juryen og Rygh var
designerrepresentant i styre.

218

” Teppet opp for Norsk Designcentrum” Illustrert, Oslo 20 januar 1965
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En designers oppgave er å gi et produkt dets form og være
ansvarlig for at det er hensiktsmessig i bruk og har kvalitet i
materiale, utførelse, form og farge, sier Tias Eckhoff.
- Den tekniske siden må bedriften oftest sørge for, mens vi står
for den estetiske, supplerer Rygh. En designer trenger ikke å ha
fullstendig teknisk viden, men bør framfor alt ha teft – teft for
materialenes karakter. Han bør kunne hoppe fra
materialanvendelse og bruk av produksjonsmidler over på det
rent eksteriørmessige uten å snble [sic].
[…]
Juryen har visse kriterier for hva som er god design, opplyser
Eckhoff. Bl. a. må disse betingelsene tilfredstilles:
Produktet må utføre sin funksjon effektivt.
Det må være lett å bruke, behandle og betjene.
Det må være sikkert og trygt å bruke.
Det må være solid og varig m. a. o. økonomisk i anskaffelse.
Det må være lett å vedlikeholde.
Materialanvendelsen må være riktig.
Det må være et harmonisk samspill i dimensjoner og deler
mellom farge og finish.
- Som en konklusjon kan man vel si at det først og fremst er
produktets funksjon som bør være tilfredsstillende før noe kan
betraktes som god industriell design, sier Eckhoff. 219
I denne artikkelen møter vi først en muntlig fremstilling der Rygh og Eckhoff
skifter på å snakke og utfyller hverandres forsøk på å forklare journalisten
hva en designers oppgaver er. Det er først lenger ute i intervjuet at Eckhoff
trekker frem juryens kriterier som så gjengis på en punktvis, men samtidig
løst refererende måte. Vi kan også legge merke til at salgbarhet ikke blir
nevnt som noe kriterium for god design.
Da Else Margrete Christensen skulle skrive sin nevnte hovedoppgave
valgte hun å legge direktør Per Aarstads forklaring til grunn for en definisjon
av industriell design. Selv om oppgaven omhandler juryens vurderinger og
bruk av vurderingsskjemaet, så benytter hun seg ikke av skjemaet som
utgangspunkt for sin definisjon. Punktene Christensen trekker frem er hentet
fra et uspesifisert foredrag Aarstad skal ha holdt i 1966.
1.

Bevisst planlegging av industriell serieproduksjon

219
”Bedre å ha dårlig smak enn slett ingen!” Intervju med Tias Eckhoff og Thorbjørn Rygh i Nasjonen
og Rogaland 16. januar 1965
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Kvalitetsbevisst og riktig utnyttelse av
hensiktsmessige materialer
De strengeste krav til at det ferdige produkt er
maksimalt anvendelig og hensiktsmessig til sitt bruk
Krav om at det ferdige produkt er salgbart – at det
med andre ord innen den tiltenkte kundekategori
treffer tidens smak.
Kompromissløst krav om at det ferdige produkt skal
ha den høyeste estetiske utforming – et riktig samspill
mellom form, farve og finish. 220

Her møter vi igjen en komprimert fremstilling av punktene i juryens skjema.
Unntaket er kravet til salgbarhet, som altså også Aall trekker frem, men som
designerne Rygh og Eckhoff ikke har med i sin definisjon.
Definisjonene som blir presentert over 5-6 punkter i pressen er altså ingen
direkte gjengivelser av punktene i vurderingsskjemaet. Men til tross for at de
”populære” versjonene er kortere, så innholder de i stor grad de samme
momentene som juryens kriterier. Det eneste punktet som skiller seg ut er
kravet om salgbarhet, som dukker opp i Aarstad og Aalls definisjoner. Vi kan
derfor si at både juryens kriterier og de mer populære definisjonene av
industriell design, referer til en mer eller mindre felles forståelse av
industriell design. Salgbarhet er tydeligvis ikke en like klar del av denne
fellesforståelsen og vi skal derfor se nærmere på dette momentet i kapittel
4.6.
Når det gjelder begrepsbruk ser vi at både ”industriell formgivning” og
”industrial” eller ”industriell design” blir brukt om hverandre. ID-gruppen
brukte industriell formgivning som tittel på sin forening, men på 60-tallet blir
industrial design, med industriell design som en fornorsket variant, i større
grad tatt i bruk. Senere er det industridesign som fortrenger begrepet
industriell design. En av grunnene til at design fortrenger det norske begrepet
formgivning er behovet for å markere at design er noe mer en bare
formgivning. Dette er et viktig poeng i relasjon til den representasjonen av
industriell design som blant andre ID-gruppen og NDC stod for. Ved å
insistere på at formgivning ikke var synonymt med design fikk man både
frem poenget om at design skulle være ”noe mer” enn bare formgivning,
samtidig som man fikk tilgang til et nytt begrep som kunne fylles med
innhold. Som vi så i artikkelen i Illustrert, ble begrepet ”design” sett på som
”et ord som ikke lar seg oversette og som ikke kan finne sin like på norsk”221.
220
Christensen, Else Margrethe. "En analyse av utstillingsvirksomheten i Norsk Designcentrum."
Bedriftsøkonomisk hovedoppgave, Norges Handelshøgskole, 1969. side 8
221
”Teppet opp for Norsk Designcentrum” Illustrert, Oslo 20 januar 1965

73

D E L

2 :

U T V I K L I N G E N

A V

” K R I T E R I E R

F O R

G O D

N O R S K

D E S I G N ”

Dermed blir det en mulighet for å tillegge dette nye begrepet en mening som
går utover den etablerte meningen til formgivning,
Det siste punktet vi skal legge merke til er at design blir omtalt som
identisk med industriell design. Dette er et viktig moment i denne
avhandlingen da jeg vil argumentere for at denne ”okkupasjonen” av det ”nynorske” begrepet ”design” var et av NDCs virkemidler for å fremme sin
posisjon i industriproduktformsdiskursen. NDCs forståelse av design ble
raskt utfordret, både fra brukskunstnere som også ønsket å kalle seg
designere og ikke minst fra en økende populær forståelse for design knyttet
til omtaler av mote og klær i media.
Det var derimot ingen reaksjoner fra de andre posisjonene i
formgivningsdiskursen på selve kriteriene. Alle ser ut til å kunne akseptere
disse prinsippene som grunnleggende for all formgivning. Det var bruken og
fortolkningen av begrepet design som det ble reagert på. Bonytts redaktør
Arne Remlov reagerte på det han mente var en sammenblanding av ”god
design” med ”ikke-design” i NDC sine utstillinger og merketildelninger. Det
kan synes som om Remlov var mer opptatt av hvordan designkriteriene og
designbegrepet ble brukt og fortolket, heller enn å kommenterer hvordan
design eller industriell design ble definert. Selve kriteriene hadde øyensynlig
Remlov eller andre fra brukskunstposisjonen ingen ting å utsette på. Mange
av produktene som ble utstilt, og senere også tildelt Merket for god norsk
design, var ikke formgitt av profesjonelle designere. Dette var ett av flere
argumenter Remlov brukte for å kalle "Norsk Designcentrum - Europas
største uten design."222 Vi vil komme mer inn på denne disputten i kapittel 4.
Fra andre miljøer var reaksjonen også knyttet til selve vurderingene, som
de ofte syntes virket overfladiske. Journalisten Albrecht Eika skrev flere
artikler om NDC i Teknisk Ukeblad og i en av artiklene er han kritisk til
nettopp juryens vurderinger.
Vi har opplevet eksempler på at enkle gjenstander som
dørvridere har oppnådd utmerkelser, mens de i praktisk bruk
har falt helt gjennom. En premiering kan være berettiget for
møbler, bestikk, konfeksjonsvarer og lignende, men jeg tror
systemet vil ha liten hensikt i de fleste andre bransjer. Brukerne
vil her være en mer pålitelig jury.223
Spennet i produkter som juryen og NDC tok mål av seg å vurdere i forhold til
vurderingsskjemaet gav NDC etter hvert et troverdighetsproblem overfor

222
223
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Eika, Albrecht ”Norsk Designcentrum. Noen betraktninger” Teknisk Ukeblad, Oslo 11. februar 1965
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industrien og de ulike bransjene og produsentene som juryen satte seg fore å
bedømme i henhold til sitt skjema.
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2.5 FORBILDET FOR NORSK DESIGNCENTRUM

Som nevnt ble NDC etablert etter forbilde fra England der Council of
Industrial Design (COID) i 1956 åpnet Design Centre ved Haymarket i
London224. Selve COID var etablert over 20 år tidligere, i 1944225. NDC ble
derimot gitt rollen som både designråd (council) og utstillingssenter. Men
som nevnt var mange av aktiviteten til NDC igangsatt tidligere av ID-guppen.
Allerede i 1957, året etter at Design Centre åpnet i Haymarket, var en
representant fra ID-gruppen, Karl Edv. Korseth, på studietur til senteret.226
Store utstillinger som COID arrangerte, som Britain Can Make It i 1946 og
åpningen av Design Centre i Haymarket i 1956, ble utførlig rapportert i
Bonytt227.
Merket for god design, designarkiv, utstillinger, utleie av utstillingsplass,
utdeling av designpriser og opplysningsvirksomhet overfor offentligheten og
næringsliv om ”god design”, var alle ideer som ble hentet fra COID og
Design Centre228. Dette var heller ikke et fenomen som var begrenset til
Norge. Jonathan M. Woodham bemerker COIDs rolle som forbilde for
designsentre i hele Europa i sin bok Twentieth-Century Design, 1997:
There was a similar institutionalization of the notion of Good
Design in Europe, often with support from the state, as with the
Council of Industrial Design (COID), established in Britain in
1944 or the Rat für Formgebung (Design Council) in Germany,
which, following a 1951 mandate in the German Parliament,
was inaugurated in 1953. The COID was charged from the
outset with “improving” standards of design in the consumer
and manufacturing sectors and initiated a Good Design Award
Scheme for selected products in 1957, the year after opening its
own Design Centre in the Haymarket, London.229
Woodham nevner her Rat für Formgebung som et mulig forbilde, men det er
ingenting som tyder på at NDC utover COID, brukte det tyske designråd som
forbilde. Detter er i tråd med den generelle kulturelle orienteringen bort fra
224

Stewart, Richard. Design and British industry. London: Murray, 1987. Side 181.
Woodham, Jonathan M. Twentieth-Century Design. Oxford History of Art. Oxford/New York: Oxford
University Press, 1997. Side 171.
226
Korseth, Karl Edv. “Rapport fra stipendiereise til London sommeren 1957.” 24/4-58. Norske
Industridesigneres arkiv.
227
Se Remlov, Arne. "The Design Centre: en ny permanent utstilling av britisk brukskunst og industrial design
i London." Bonytt 16 (1956): side 194-95, Davis, Alec. "En utstilling om industriell formgivning." i Bonytt
1946, side 177-81, og
228
To bøker som blant annet omhandler historien til COID og Design Center er Stewart, Richard. Design and
British industry. London: Murray, 1987 og MacCarthy, Fiona. A history of British design 1830-1970. Revidert
utgave, London: George Allen & Unwin, 1979.
229
Woodham, Jonathan M. Twentieth-Century Design. Oxford History of Art. Oxford/New York: Oxford
University Press, 1997. Side 158.
225
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Tyskland og mot England og USA etter andre verdenskrig. Interessen for
tyske og sentraleuropeiske ideer på formgivningsområdet som preget Norden
i mellomkrigstiden ble erstattet med en større interesse for utviklingen i
England og USA. Det var derimot mye kontakt med andre designsentre og
råd etter at NDC var godt etablert.
Selv om NDC hentet de fleste av ordningene sine fra COID, er det
ingenting som tyder på at COID opererte med et like rigid vurderingsskjema
som NDCs jury benyttet seg av. Skal vi tro den engelske forfatteren Fiona
MacCarthys redegjørelse av hvordan utvelgelsene foregikk, var det ikke noe
skriftlig skjema involvert.
So on with honest business: selection committees on Tuedays
and on Thursdays to asses the various products submitted to the
Council. A group of outside specialists, designers, architects
and retailers, backed up by Council members and COiD staff,
sat in judgment on up to 200 products regaled at 3 o’clock by a
cup of Council tea, asking, in general, the old DIA [The Design
and Industries Association (DIA) var den engelske versjonen
av Deutscher Werkbund] questions on fitness for purpose and
pleasure in use. Will it pour or cut or hold things? Is it mansize, child-size, ship-shape? Is it functional and proper? Is it
fair and square and good, performing (when it needs to)
reasonable ablutions? Provided that the judges, heirs of
Ambrose Heal, were satisfied, the product could then (on
payment of a fee) be shown in the Design Centre and if the
manufactures wrote in for special labels) could be emblazoned
“Design Centre Approved”.230
Tiltross for den sarkastiske tonen til MacCarthy, viser denne redegjørelsen at
vurderingene til NDCs jury i stor grad følger COID’s ”selection committees”
selv om de tilsynelatende ikke benyttet seg av noe vurderingsskjema. Både
bruk (use) og funksjon (purpose/function) er sentrale punkter i NDCs
vurderingsskjema. Ordningen med leie av utstillingsplass og salg av merker
som bedriftene kunne sette på produktene som var godkjent, er ordninger
som vi også NDC benyttet seg av.
Alf Bøe, som både var sentral i etableringen av NDC og NDCs direktør
fra 1968, er også et moment som knytter NDC til England og COID. Bøes
avhandling for M. Phil-graden ble presentert ved Wadham College, Oxford i

230
MacCarthy, Fiona. All things bright and beautiful: design in Britain, 1830 to today. [Toronto, Buffalo]:
University of Toronto Press, 1972. Side 178-179
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1954.231 Avhandlingen, From Gothic Revival to Functional Form232, er et
studium av designteorier fra Victoria-tidens England. Gitt både tema for
avhandlingen og at Bøe oppholdt seg i England i en tid da COID markerte
seg sterkt i formgivningsdebatten i England, så er det god grunn til å tro at
Bøe hadde gode muligheter til å utforme NDC i tråd med sin kjennskap til
”design promotion” i England.

231
I følge Stephan Tschudi-Madsen i 1997-utgaven av Alf Bøes avhandling. Tschudi-Madsen, Stephan ” In
honour of Alf Bøe” i Bøe, Alf. From Gothic revival to functional form: a study in Victorian theories of design.
Oslo: Scandinavian University Press, 1997.
232
Bøe, Alf. From Gothic revival to functional form: a study in Victorian theories of design. Oslo: Oslo
University Press, 1957. Det har kommet nye og uforandrede utgaver i 1979 og i 1997. Den siste med
innledning av E. H. Gombrich.
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2.6 KRITERIENES VIDERE LIV

I dette kapittelet skal vi se hvordan ”kriterier for god design” blir sentrale i
virksomheten til Rådet for industridesign og i reetableringen av Merket for
god design midt på 80-tallet. Kriteriene blir også fremholdt som det
ideologiske grunnlaget for Industridesignerutdannelsen i Oslo. Idealene i
”kriterier for god design” synes også å bli opprettholdt gjennom
undervisningen ved Linje for teknisk design ved Norges Tekniske Høgskole
og ved Institutt for industridesign ved Statens håndverks- og
kunstindustriskole. Kriteriene er blitt omskrevet og omformulert flere ganger
i løpet av de nesten 40 årene siden det første skjemaet ble formulert.
Hovedprinsippene derimot, begrunner fortsatt Norsk Designråds årlige
utdeling av Merket for god design til norske bedrifter.
Som vi har nevnt tidligere var det Rådet for industridesign (RID) som tok
over de fleste av Norsk Designcentrums (NDC) oppgaver etter nedleggelsen i
1974. RID var fullfinansiert av Omstillingsfondet, men rådde over kun
marginale ressurser sammenlignet med NDC. De seks ”Rådsmedlemmene”
fungerte samtidig som styre, mens administrasjon og den daglige driften var i
det første driftsåret overlatt til tre deltidsansatte som til sammen utgjorde litt
mer enn en hel stilling.233 Merkeutdeling, prisutdelinger og
utstilingsvirksomhet som på mange måter utgjorde kjerneaktivitetene til NDC
ble lagt i bero. RID for industridesign hadde derfor heller ingen fast jury.
RIDs administrasjon, som i de første årene ble ledet av Thorbjørn Rygh,
brukte mye av sin tid til å forberede en permanent industridesignutdannelse.
Rygh satt blant annet i en komité, vanligvis referert til som Granum-utvalget,
ledet av professor Hans Granum fra Norges Tekniske Høgskole. Komiteen
hadde som oppgave å tilrettelegge for en forsøksdrift av en
industridesignutdannelse. I tillegg var det opplysningsvirksomhet gjennom
foredrag, seminarer, utstillinger og formidling av designere til industrien som
sto på RIDs program. Kontakten med utlandet ble opprettholdt gjennom
reiser og medlemskap i ICSID.234
2.6.1 Kriterieutvalg I og II
Til tross for at resursene var små, ble arbeidet med å videreutvikle kriteriene
for god design straks satt i gang. Allerede etter første driftsår så hadde en
komité (Kriterieutvalg I)235 gjort et innledende arbeid for å utvikle et ”bedre
grunnlag for vurderinger av produkter og systemer”, og et nytt utvalg
(Kriterieutvalg II) ble satt ned for å gi råd om hvordan resultatet fra det første

233

Årsberetning 1975 for Rådet for industridesign, udatert, Norsk Designråds arkiv
Årsberetning 1975 for Rådet for industridesign, udatert, Norsk Designråds arkiv
Utvalget hadde ikke noen navn men ble kalt for ”Kriteriutvalget” i referatene til RID. Jeg velger her å kalle
det Kriteriutvalg I for å skille seg fra det senere utvalget som fikk betegnelsen Kriteriutvalg II.
234
235
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utvalget skulle brukes.236 Kriteriutvalg I ble sammensatt av ekspedisjonssjef
Lars Oftedal Broch fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet som
formann, overingeniør Per Gulden fra Miljøverndepartementet, direktør Per
Valebjørg jr. fra Norges Industriforbund, avdelingssjef Rolf Biørnstad fra
Forbrukerrådet, samt industridesignerne Tormod Alnæs og Bjørn A. Larsen.
Daglig leder i Rådet for industridesign Thorbjørn Rygh deltok som
observatør fra administrasjonen.237
Kriterieutvalg I leverte sin endelige rapport 15. mai 1975.238 Bakgrunnen
for nedsettelsen av utvalget var et uttrykk for at NDCs vurderingskriterier
behøvde en videre utvikling. Samtidig skulle vurderingskriteriene utgjøre et
nødvendig verdigrunnlag for RIDs arbeid. Det var i alle fall slik
Kriterieutvalg I tolket sitt mandat.
Det er naturlig å ta som utgangspunkt at kriteriene gir uttrykk
for selve verdigrunnlaget for Rådets [RIDs] virksomhet. En
samlende plattform for rådets arbeid med industriprodukter bør
være at rådet skal påvirke folk til en viss holdning til produkter.
Denne holdningen – hvordan vi alle bør vurdere gjenstander –
er det som skal beskrives gjennom vurderingskriteriene. Litt
høytidelig kan en si at kriteriene bør gi uttrykk for den filosofi
Rådet ønsker å arbeide ut fra.239
Som vi ser av dette sitatet var verdigrunnlaget og de holdningene som
kriteriene skulle representere, også ment for folk flest. Vurderingskriteriene
til NDCs faste jury var utviklet spesifikt for å fungere som vurderingsskjema
for den faste juryen. De mer publikumsrettede forsøkene på å påvirke folks
holdninger til design var som vi så, klart inspirert av juryens kriterier, men
mye løsere og folkelige i formen. RID ser i mye større grad på
vurderingskriteriene som noe allment som skal kunne tas i bruk av mange
grupper i samfunnet. Kriteriene skulle ikke bare veilede profesjonelle juryer,
men alle som hadde behov for å vurdere kvaliteten på produkter.
Kriteriutvalg I tenker seg at grunnkolen kan ta i bruk kriteriene i
undervisningen. Men også vanlige forbrukere burde få kjennskap til
kriteriene gjennom forbrukeropplysning. Produsentene er fortsatt med som en
utvalgt brukergruppe for kriteriene. Kriteriene burde inngå som pensum for
ingeniør- og arkitektstudenter, mens for industridesignstudenter burde
”kriteriene få en grunnleggende betydning for utformingen av en
236

Årsberetning 1975 for Rådet for industridesign, udatert, Norsk Designråds arkiv
Vurderingskriterier for produkter Utkast nr. 3. 15. mai 1975, Selv om denne rapporten er merket med
”Utkast 3” så blir den flere steder referert til som den endelige rapporten fra Kriterieutvalg I.
238
Vurderingskriterier for produkter Utkast nr. 3. 15. mai 1975. Norsk Designråds arkiv
239
Ibid., side 2
237
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industridesignerutdanning”240. Vurderingskriteriene blir dermed gitt en mye
mer sentral rolle som både ideologisk styringsverktøy for RID og som
allmenne holdningsbyggende prinsipper sammenlignet med bruken i NDC.
Det er allikevel NDCs kriterier som er utgangspunktet for arbeidet til
Kriterieutvalg I. Utvalget finner at det tradisjonelt har vært lagt for mye vekt
på produktets estetiske verdi og setter opp to nye områder som de mener
burde prioriteres sterkere. Miljø- og ressursvern er et av områdene som
utvalget mener har blitt aktualisert siden de første kriteriene ble utviklet. Det
andre kriteriet som utvalget mener bør prioriteres, er det de selv kaller
forbrukerpolitiske betraktninger knyttet til brukerens behov. Som vi skal se
blir disse momentene sett i sammenheng. Kriterieutvalg I endte dermed opp
med følgende forslag til kriterier:

240

1.

Produktets betydning – produktet vurderes ut fra sin
betydning, dvs. ut fra det reelle behov det dekker.
Samtidig vurderes produktets konsekvenser for bruker
og miljø. Det er ønskelig ved vurdering at man ser
behov og konsekvenser i sammenheng.[…]

2.

Ressursbruk og miljøpåvirkning – det vurderes i
hvilken grad produktet er ressurskrevende
sammenholdt med den funksjon det oppfyller. På
samme måte vurderes miljøpåvirkning fra produktet –
ved produksjon, ved bruk og etter bruk. Det dreier seg
her om miljøforstyrrelsen i form av forurensing, avfall,
støy o.l.

3.

Produktets funksjonsevne – produktets evne til å
funksjonere sett ut fra brukerens krav og behov. Det
bør legges spesiell vekt på hvordan produktet er under
bruk når det tas hensyn til en vanlig brukers normale
forutsetninger og kunnskaper.

4.

Soliditet og varighet – sett i forhold til de krav man
normalt stiller til produkttypen. Det skal særskilt
vurderes behovet for vedlikehold og mulighet for
utskifting av deler.

Ibid., side 2-3
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5.

Helhetsvirkning – samspillet mellom materialbruk og
estetikk (utseende, form, farge) med henblikk på
produktets funksjon.

6.

Risikomoment – en vurdering av en eventuell risiko for
bruker og for omgivelser forbundet med anvendelse av
produktet.

7.

Pris – her vurderes den pris som må betales for
produktet i forhold til funksjonsevne, sikkerhet,
soliditet og varighet, samt i forhold til konkurrerende
produkter. Pris for drift, vedlikehold og eventuell
utskifting av deler skal vurderes.241

Utenom ”miljø- og ressursvern” og ”brukernes behov” kan vi kjenne igjen de
flest momentene i listen fra NDCs skjema. ”Pris” er et nytt punkt som ikke
var med i NDCs liste. Men som vi ser så er det ikke pris i betydningen lavest
mulig pris som menes her, men pris sett i forhold til nettopp de velkjente
punktene funksjonsevne, sikkerhet, soliditet, varighet, drift og vedlikehold.
Pris kommer inn som en faktor når produktet skal sammenliknes med
konkurrerende produkter på markedet. Innføringen av punktet om pris og
behov kan synes å reflektere en større grad av forbrukerorientering. Samtidig
opprettholdes ideen om en rasjonell vurdering av pris i forhold til alle de
andre aspektene på listen.
I desember 1975 ble det satt ned en ny komité, Kriterieutvalg II, som fikk
i oppgave å gi råd om hvordan resultatet av Kriterieutvalg I skulle brukes242.
Medlemmene av Kriterieutvalg II var direktør Elsa Blegen fra Statens
Institutt for Forbruksforskning, ekspedisjonssjef Lars Oftedal Broch fra
Forbruker- og Administrasjonsdepartementet, forskningssjef Thorolf
Helgesen fra Norges Industriforbund og industridesignerne Bjørn A. Larsen
og Ruedi á Porta, begge medlemmer av ID. Norske Industridesignere
(tidligere ID-gruppen). Kriterieutvalg II skulle arbeide videre med det mål at
kriteriene skulle kunne fungere som et hjelpemiddel for produsenter i
utviklingen av nye produkter, som veiledning for forbrukerne og som
grunnlag for undervisning i ”teknisk/økonomiske skoler”.243
Kriterieutvalg II synes ikke å ha fungert helt etter planen og synes etter
hvert å bli forbigått av mer ambisiøse planer for utviklingen av
designkriterier. Rapporten til Kriterieutvalg I ble oversatt til engelsk og sendt
241
242
243
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Ibid., side 9-10
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til alle medlemsorganisasjonene i ICSID244. På ICSID’s generalforsamling 910. april 1976 fikk Terje Meyer, som representerte både ID-gruppen og RID,
i oppdrag å lede ett internasjonalt prosjekt for å utvikle designkriterier.
ICSID har anmodet Rådet om å lede et internasjonalt prosjekt,
og vi finner det verdifullt at internasjonal erfaring og signaler
utenfra kan bidra til å få formulert og akseptert en form for
objektiv og konkret vurdering av produkter og systemer. Vi
søker nå ved hjelp av forskningsmidler å får i gang et
forprosjekt om behovsdekning basert på Kriterieutvalg I’s
rapport. En sosiolog skal forestå arbeidet og Rådet være den
faglige ansvarlige.245
Den internasjonale støtten til arbeidet med å utvikle vurderingskriterier bidro
til at det gjennom Kriterieutvalg II ble lagt frem et handlingsprogram
utformet av Meyer. Prosjektet ble delt i tre ”avsnitt” der første ”avsnitt” var å
kartlegge og beskrive eksisterende forhold. Andre ”avsnitt” skulle utforme
begrepsapparat, verdier og metoder for produktvurderinger. Tredje ”avsnitt”
skulle utarbeide generelle kriterier som hjelpemiddel for produktvurdering og
andre tiltak som skulle hjelpe brukerne av kriteriene. Hvert avsnitt skulle ha
flere underkomiteer. Til sammen var det tenkt åtte komiteer med en
prosjektleder i hver komité. Sammen skulle disse utarbeide flere
arbeidsrapporter som til slutt skulle samles i to hovedrapporter.246
Til tross for store ambisjoner, ser det ut til at det internasjonale prosjektet
heller ikke blir realisert etter planen og at Kriterieutvalg II sakte renner ut i
sanden. I en redegjørelse for Omstillingsfondet om aktiviteter og planer for
RID, datert 14. 6. 1977, blir det nevnt at ICSID har en arbeidsgruppe som
arbeider med vurderingskriterier for produkter og systemer. Det er ikke nevnt
noe om deltagelse fra RID i arbeidsgruppen, men at medlemmer fra IDgruppen er med i en gruppe som arbeider under navnet ”Disaster Relief” er
nevnt. Også Kriterieutvalg II er kort nevnt uten noen videre angivelse av
fremdrift247.
Det er flere tegn på at arbeidet i Kriterieutvalg II ikke fungerte så bra som
tenkt. Allerede i april 1976 ble det kommentert at Kriterieutvalg II ikke gikk
helt som det skulle.

244

Søknad – Budsjettperioden 1.11.1976 – 31.10.1977 fra RID til Omstillingsfondet, 1. september 1976. Norsk
Designråds arkiv.
Ibid.
246
Vurderingskriterier for produkter og systemer, Handlingsprogram. Signert TM/lka (sannsynligvis Terje
Meyer og Lina Anchersen) Oslo 17.9.1976, Norsk Designråds arkiv.
247
Brev til Omstillingsfondet fra Knut B. Andersen, daglig leder i RID, datert 14. 6. 1977. Norsk Designråds
arkiv.
245
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Kriterieutvalg II som skulle gi råd om hvordan Kriterieutvalg
I’s rapport skulle brukes, har ikke avsluttet sitt arbeid. Dels
fordi det er kommet motforestillinger gjennom
utvalgsformannen, avd. sjef Helge Fredriksen, Norges
Industriforbund, dels at representanten fra Statens Institutt for
Forbruksforskning, dir. Elsa Blegen, har vært syk.248
Det synes heller ikke som om alt arbeidet med vurderingskriteriene ble tatt så
godt i mot fra de bevilgende myndigheter. I notater fra et møte mellom LNB
og RID 19.4.1978 for å diskutere felles interesser, fremkommer det at RID
har fått klar beskjed om å redusere det såkalte ”teoretiske arbeidet”.
RID har fått klare retningslinjer fra det offentlige når det
gjelder arbeidsområde. Arbeidet skal være konkret og
matnyttig. Teoretisk arbeid skal legges tilside når unntas
arbeidet med vurderingskriterier for produkter og systemer.
[…] RID vil ikke utdele priser på det nåværende tidspunkt,
men kanskje heller arbeide for å opprette en ”terskel”. Dette
fordi man avventer arbeidet med vurderingskriteriene.249
Selv om myndighetene etterlyser mer konkrete og matnyttige tiltak,
fastholder altså RID på å fortsette arbeidet med vurderingskriteriene. I
oppsummeringen av aktivitetene sendt til Omstillingsfondet 24.8.1978 er
arbeidet med kriteriene kun nevnt i korte vendinger.
Arbeidet med vurderingskriterier for produkter og systemer er i
sluttfasen. Ferdig forprosjekt skal rådsbehandles før det sendes
UNESCO.250
Det kan synes som om interessen for å arbeide videre med å utvikle
vurderingskriteriene etter hvert minket. Arbeidet med kriteriene blir nevnt i
en del møtereferater, men uten henvisning til noen konkrete resultater.
På et møte mellom RIDs formann, direktør Jacob Chr. Prebensen og
rådsmedlem, direktør Sverre Gahr og Industrifondets sekretariat sommeren
1981 forlangte Industrifondets sekretariat at det burde foretas en utredning
eller evaluering av RIDs virksomhet. RID hadde i utgangspunktet bedt om
248
Rapport om Rådets virksomhet medio april 1976. signert TR/lka (sannsynligvis Torbjørn Rygh og Lina
Anchersen) Oslo 22. 3. 1976. Norsk Designråds arkiv.
249
Notater fra møte med LNB – RID 19.4.1978 signert lka (Lina Anchersen) Oslo 19. 4. 1978. Norsk
Designråds arkiv.
250
Søknad om bevilging for perioden 1.11.1978 – 31.10.1979 til Omstillingsfondet fra RID, signert Knut B.
Andersen, datert 24.8.1978.
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større bevilgninger for å kunne øke aktiviteten og blant annet gjeninnføre
Merket for god design. 251 I stedet ble de møtt med krav om utredning av
virksomheten. Det kan synes som om fondet ønsket seg bedre kontroll over
hva pengene de finansierte RID med gikk til.
På basis av regnskapsmessige oversikter har Industrifondet (det
tidligere Omstillingsfondet) finansiert Norsk Designcentrum og
Rådet for Industridesign med ialt ca. 13 mill. I tillegg kommet
finansieringen av en rekke forskjellige tiltak både til bransjer,
bedriftsgrupper og enkeltbedrifter med et totalbeløp grovt
anslått til 7-8 mill. Tilsammen er det så vidt betydelige beløp
som er anvendt av omstillingsbevilgningen på dette felt at en
utredning/evaluering av RIDs nåværende og eventuelle
fremtidige virksomhet synes å være berettiget.252
Fondet hyret inn Knut Yran, tidligere sjef for Philips-konsernets
designavdeling i Nederland, til å utarbeide en rapport om RID. Yran var da
pensjonert og internasjonalt kjent som tidligere president for Icograda253 og
for sitt arbeid med designmanagement i Philips-konsernet.254
Rapporten ble levert i mars 1982, men Industrifondets sekretariat valgte
av ”praktiske årsaker” å gå ut med et sammendrag av rapporten. Rapporten er
positiv til at RID bør fortsette sin virksomhet og kommer med en rekke
anbefalninger om hvordan virksomheten kan styrkes. I vår sammenheng er
det Yrans negative oppfatning av arbeidet med designkriteriene som er mest
interessant.
Rapporten er ikke positivt innstilt til det utredningsarbeid
(blant annet utarbeidelsen av designkriterier) som RID har
beskjeftiget seg med. Dette arbeid har vært lite praktisk
anvendelig for RIDs virksomhet.255
Yran delte dermed en del av den kritikken som RID hadde fått tidligere for å
konsentrere seg for mye om ”teoretiske” utredninger på bekostning av mer
praktisk og ”matnyttig” arbeid. På bakgrunn av Yrans rapport fant
251
Notat vedrørende en utredning om virksomheten til Rådet for industriell produktutvikling og design (RID).
Signert HH/5382A/gk1 22. 04 82. Norsk Designråds arkiv.
252
Notat vedrørende en utredning om virksomheten til Rådet for industriell produktutvikling og design (RID).
Signert HH/5382A/gk1 22. 04 82. Norsk Designråds arkiv.
253
ICOGRADA: International Council of Graphic Design Associations er verdensorganisasjonen for
profesjonell grafisk design og visuell kommunikasjon. Yran var president i Icograda 1966-68 og såkalt
”Icograda Past President” i 1968-1970. Se www.icograda.org
254
Heskett, John. Philips: a study of the corporate management of design. London: Trefoil Publications, 1989.
255
”Notat vedrørende en utredning om virksomheten til Rådet for industriell produktutvikling og design
(RID)”. Signert HH/5382A/gk1 22. 04 82. Norsk Designråds arkiv. Side 5.
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Industrifondet at RID kunne fortsette sin virksomhet, men med en klar
forutsetning at driften skulle legges kraftig om. Kravet var at det blant annet
skulle gjøres noen endringer av RIDs og administrasjonens sammensetning,
og at RID planla en mer ”målrettet og praktisk arbeidsform overfor
industrien”256. Så lenge Industrifondet også var RID’s primære
finansieringskilde krevde de å få godkjenne RIDs sammensetning, vedtekter
og virksomhetsplaner. Industriforbundet tvinger dermed RID til en
omlegging og omorganisering.
Den 14.12. 1982 godkjente RID Industrifondets forslag til vedtekter og
RID fikk en ny sammensetning. Knut Yran ble formann og representant for
Industrifondet i RID. Knut B. Andersen forstsatte som daglig leder av
sekretariatet, men nå på heltid. Sammen med sekretæren hadde sekretariatet
da to hele stillinger.257 På grunn av ”samarbeidsproblemer internt” fratrådte
Knut B. Andersen fra og med 1. januar 1984.258 Bedriftsøkonom Lina
Anchersen overtok som midlertidig og senere som fast ansatt daglig leder av
RID.259
2.6.2 Reetableringen av Merket for god norsk design
I redegjørelsen for driften til Industrifondet 10. desember 1979 foreslår RID
en innføring av et såkalt ND-merke. ND skulle stå for Norsk Design og
merket skulle være knyttet til en ”Norsk Design Indeks.”260 I oppsummering
av virksomheten et år senere fremgår det at det er vurderingskriteriene slik de
ble utformet av Kriterieutvalg I, som er tenkt lagt til grunn for juryarbeidet.261
Merket for god norsk design
Forberedelsene til gjennomføring av dette har tatt lengre tid
enn beregnet og man venter å først kunne komme i gang i løpet
av 1981. Uttalelse om ordningen er innhentet hos Norges
Industriforbund, Norges Eksportråd og Forbruker- og
Administrasjonsdepartementet. Jurysammensetning med
instruks er ennå ikke utarbeidet. Det er enighet om at
vurderingskriteriene (rapport av 15.5.1975) må gjøres brukbare
i praksis.
256

Ibid., side 9.
Brev til Industrifondet fra RID, datert 15. 12. 1982 og signert Knut Yran. Norsk Designråds arkiv.
Intern Årsrapport 1983. Rådet for industridesign. SHKS/Kunstindustrimuseets bibliotek
259
I RIDs årsrapport for 1984, står Lina Anchersen oppført som ”sekretariatsleder” og Elsa Anderson som ny
sekretær. Årsrapport 1984 datert 7.3.1985, Rådet for industridesign. SHKS/Kunstindustrimuseets bibliotek. I
et PM til ”Rådets medlemmer” gir Knut Yran også utrykk for at Lina Anchersen har ”like god faglig kunnskap
til å fylle sin oppgave” som Knut B. Andersen. ”PM til Rådets medlemmer”, signert K.Y. og datert 8/1-1985.
260
Vedr.: Søknad om midler til drift av Rådet for industriell produktutvikling og design. Brev til Industrifondet
fra RID. Oslo, 10. desember 1979, signert Iacob Chr. Prebensen. Norsk Designråds arkiv.
261
Vedr.: Søknad om driftsmidler for perioden 1.11981 – 31.121981. Brev til Industrifondet fra RID. Oslo,
6.1.1981. signert Knut B. Andersen. Norsk Designråds arkiv.
257
258
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Nesten seks år etter at Kriteriutvalg I la frem sin rapport hadde RID ikke
kommet noe videre med å gjøre vurderingskriteriene ”brukbare i praksis”.
Etter forslaget om å gjeninnføre Merket for god norsk design ble
vurderingskriteriene igjen knyttet til juryens behov for retningslinjer. I en
juryveiledning datert 17. 11. 1983 er kriteriene vokst til hele 14 punkter som
skal vurderes. Det understrekes samtidig at vurderingen baseres på en
”visuell undersøkelse av produktet og hvordan produktet oppfattes”262. I
tillegg til juryveiledningen er det utarbeidet et juryskjema som har mange
fellestrekk med det som ble brukt av NDCs faste jury. Bortsett fra at de nå er
14 punkter som skal vurderes, er det fortsatt en skala fra 1 til 9 som skal
benyttes. Det er derimot ingen anmerkninger om at et produkt må oppnå en
viss poengsum for å få merket. De 14 punktene på det nye skjemaet var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Produktets funksjonsevne
Behandling og bruk
Behovsdekning
Risikomoment
Service
Vedlikehold
Materialbruk
Soliditet og varighet
Estetiske kvaliteter
Idéinnhold
Produksjon
Ressursbruk
Destruksjon
Helhetsvirkning263

Som vi ser er de aller flest punktene velkjente fra NDCs faste jurys
vurderingskriterier og Kriterieutvalg I’s rapport. Forskjellen er først og
fremst at momentene i de tidligere skjemaene er fordelt ut over flere punkter.
Ut fra begrepene som er brukt kan det synes som om RID har tatt frem det
gamle skjemaet til NDCs faste jury og kombinert det med en del punkter fra
Kriterieutvalg I. Spesielt utformingen av juryveiledningen for hvert punkt
synes å være sakset direkte fra NDCs skjema. ”Ressursbruk”, ”destruksjon”
og ”behovsdekning” er momenter som er hentet fra rapporten til
Kriterieutvalg I. Punktet om pris som er det eneste momentet som ikke er tatt
med fra Kriterieutvalg I.
262
263

Juryveiledning 17.11 1983 (Godkjent 22.6.1982) Norsk Designråds arkiv
Juryskjema, udatert men vedlagt Juryveiledning 17.11 1983 (Godkjent 22.6.1982). Norsk Designråds arkiv

87

D E L

2 :

U T V I K L I N G E N

A V

” K R I T E R I E R

F O R

G O D

N O R S K

D E S I G N ”

Blant annet på grunn av omorganiseringen av RID ble det ikke noe av den
planlagte merkeutdelingen før i 1984. Fra 5. til 9. april 1984 arrangerte RID
sammen med ID. Norske Industridesignere (tidligere ID-gruppen) Design 84. Under temaet ”Design som konkurransemiddel” ble det arrangert et
nordisk designermøte, møter med lokal industri fra Oppland, seminar om
design i det offentlige miljø og ikke minst utdeling av ”Merket for God norsk
Design.” Seks produkter ble tildelt merket i nærvær av HKH Kronprins
Harald.264 Til tross for at juryen hadde fått et nyutviklet skjema med 14
punkter for å vurdere produktene, ble dette sterkt nedtonet i omtalen av
vurderingene både i årsrapporten for 1984 og i en påfølgende katalog over 22
produkter som hadde fått merket for God norsk Design i 1984 og 1985.265
Katalogen har tittelen God Design 1985/86, men katalogen er utgitt i 1985 og
innholder produkter som ble tildelt merket i 1984 og 1985. Både i
årsrapporten og katalogen, er kriteriene samlet i 4 grupper eller
hovedretningslinjer. Disse fire gruppene var ”idé”, ”funksjon”,
”konstruksjon” og ”stil”. Det er kun små språkforskjeller mellom
Årsrapporten og katalogen, og jeg har her valgt å sitere fra katalogen:
Juryeringen følger stort sett internasjonale standarder der man
deler vurderingskriteriene i fire hovedgrupper.
•

•

•

•

IDÉEN, den nytenkning eller forbedring av et
produkt/-system som har funnet sted, samt dets
hensiktsmessige anvendelse- og/eller
flerbruksmulighet.
FUNKSJONEN, produktets/-systemets
fornuftmessige virkemåte, sikre håndterlighet,
vedlikeholds- og servicemuligheter.
KONSTRUKSJONEN, produserbarheten, dvs.
rasjonell fremstillingsmulighet, redelig materialbruk
og miljøvennlig ressursøkonomi.
STILEN, produktets/-systemets tidsmessige visuelle
egenskaper ved form, farge, grafikk og strukturer, og
helhetens evne til å reflektere kvalitet.266

Gjennom å dele kriteriene inn i fire hovedgrupper fremstår kriteriene som
mer oversiktlige og ”huskbare”, samtidig som de fleste av de kriteriene vi
264

Årsrapport 1984, Rådet for Industridesign, Oslo, 7.3.1985. Norsk Designråds arkiv.
God design 1985/1986, Rådet for industridesign, udatert. SHKS/Kunstindustrimuseet i Oslos bibliotek. Ikke
paginert.
266
God design 1985/1986, Rådet for industridesign, udatert. SHKS/Kunstindustrimuseet i Oslos bibliotek. Ikke
paginert.
265
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kjenner fra tidligere er med i utdypelsen av hver hovedgruppe. Begrepet
”stil” er nytt, men innholdet er for så vidt kjent. Nytt er momentet med
”tidsmessige visuelle egenskaper”. Ingen av de tidligere kriterielistene har
hatt noen referanser til tid (hvis vi ser bort fra momentet om produktets
varighet) eller ”tidsmessighet”. Referansen til produktsystemer er hentet fra
utvidelsen av designbegrepet i løpet av 70-tallet til å omfatte mer generell
produktutvikling. Vi skal komme tilbake til denne utvidelsen senere i
avhandlingen.
Endringen av kriteriene fra en 14 punkts liste, til en firedelt gruppering
ble som etter alt å dømme, forslått av RIDs formann Knut Yran i et notat til
RIDs medlemmer datert 19.6 1984. Her kommer det også frem hvorfor Yran
henviser til ”internasjonale standarder” i sitatet ovenfor.
Merket for God Norsk Design. Rammebetingelse og kriterier
skulle vurderes etter juryens først år, og forskjellige signaler
tyder på nødvendigheten av presiseringer av
rammebetingelsene og avklaring av kriteriene. Særlig
vanskelig ved ett tilfelle var spørsmålet om
materialvirkning/imitasjon.
Som rapportert fra design promotion lederes [sic] møte i
Barcelona forrige måned, er dette stadig viktige spørsmål, det
vedlegges i den forbindelse tre fotostater fra h.h. Svensk Forms
tidskrift, fra en utredning til Norsk Produktivitetsinstitutt og fra
den tilsvarende japanske organisajon ”G”-mark. (Tidligere er
oversendt sitat fra min bok om design, fordi de siterte kriterier
på det tidspunkt ble utarbeidet i samarbeid med flere
fremstående profesjonister tilknyttet verdensrådet for
designorganisasjonene.) På dette grunnlag har jeg tillatt meg å
utarbeide et forslag til kriterier som formentlig kan lette
juryens arbeide og aller mest gjøre det lettere for industri og
publikum å forstå hvorfor og hva det dreier seg om.267
På mange måter er fremstillingen av kriteriene tilbake i en form som minner
om ”populærvariantene” som ble presentert for pressen på 60-tallet.
Kriteriene fremstår mer som en generell orientering for å kunne forstå juryens
vurderinger og ikke en redegjørelse for spesifikke punkter som er vurdert.
Det er juryens faglige helhetsvurdering som kommer i forgrunnen mens det
gamle rigide vurderingsskjema blir tonet ned.

267

Notat, ”Til Rådets medlemmer og varamenn”, signert K.Y. 18.6.1984. Norsk Designråds arkiv.
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I katalogen titulert Design 86…87 som innholder produkter som mottok
merket for ”God Design”, ”Designprisen” og ”Årets Designbedrift” i 1986, er
det ingen henvisning til konkrete vurderingskriterier. Kriteriene dukker opp
kun stedvis og tilfeldig i enkeltvurderingene for hvert produkt. Det er derimot
tatt med en kort redegjørelse for juryens vurderinger i forordet.
Juryen har valg å legge seg på en nokså streng linje hva angår
samspillet mellom materialer, funksjon og tidsmessig riktig
helhetsvirkning. Spesielt er produktenes funksjon og
brukervennlighet satt i fokus.
Alle produktene er gjenstand for nøye vurderinger og
diskusjoner i juryen, og det er bred enighet om at først ved
behandling, bruk eller i drift at produktet oppleves som ”god
design”.[sic]268
Selv om vi kjenner igjen en del av kriteriene vedrørende funksjon, materialer
og helhetsvirkninger, er vekten i mye større grad lagt på at juryen følger en
”streng linje” og at produktene er gjenstand for ”nøye vurdering og
diskusjoner.” Det kan synes som kriteriene ikke lenger har en like viktig
funksjon for å legitimere juryens vurderinger. Juryens troverdighet støtter seg
på juryens strenghet og nøyaktighet i vurderinger og diskusjoner. For å
gardere seg mot eventuelle feilvurderinger, er det tatt med et forbehold om at
det er ”først ved behandling, bruk eller i drift at produktet oppleves som ”god
design”. Som grunnlag for selve merketildelingen er det den faglige tyngden
og profesjonaliteten til juryen som skal sikre at et produkt som belønnes med
et merke for ”God Design” virkelig har ”god design”. Det gamle
juryskjemaet kan synes å være internalisert i hvert enkelt jurymedlem og at
eksplisitte vurderingskriterier derfor synes unødvendig. Vi kan også legge
merke til at ”norsk” er tatt ut og at utmerkelsen fra 1986 kalles merket for
”God Design”269.
På mange måter er det denne refererende og tilsynelatende inneforståtte
bruken av kriteriene for god design som benyttes av Norsk Designråd også i
dag. Norsk Designråd (ND) deler fortsatt ut Merket for God Design og andre
utmerkelser. Juryen benytter ikke noe skjema, men arbeider ut fra noen
generelle kriterier som er gjengitt på Norsk Designråds hjemmesider i
tilknytning til merket for god design.
268

Design 86…87, Rådet for industridesign, udatert. SHKS/Kunstindustrimuseet, biblioteket. Ikke paginert.
På samme måten som med Den norske designprisen på 60-tallet blir Merket for god design stadig omtalt i
nye og inkonsekvente former. På siste side i Design 86…87 er den grafiske utformingen av merket vist. Det
har teksten ”Produktet er anerkjent av Norsk Designråd GOD DESIGN Recognized by the Norwegian Design
Council.” Det er altså ordene ”god design” som synes å være det sentrale og ikke ”Merket for”. I dag heter det
derimot Merket for god design med underteksten ”En utmerkelse fra Norsk Designråd”. Se
www.norskdesign.no
269
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Merket for God Design er et designmessig kvalitetsstempel.
Gode produkter kjennetegnes ved at de ivaretar produktets
funksjonelle, tekniske, økonomiske og estetiske sider,
at de tar markeds- og miljømessige hensyn og at de er
inkluderende for brukere med mange forskjellige behov.270
Det er påfallende at nesten 40 år etter at NDC utformet sitt vurderingsskjema
og startet sine prosjekter for å forklare for industri og publikum ”hva er
design?” er referansen til kjennetegnene for ”gode produkter” redusert til
generelle formuleringer som den siste setningen i sitatet ovenfor. Det kan
synes som selvfølgeliggjøringen av kriteriene for ”god design” har nådd et
nivå der generelle henvisninger til funksjon, teknologi, økonomi, estetikk,
marked og økologi er nok til å minne partene på hva kriteriene egentlig består
i.
Når det gjelder den mer bedriftsrettede redegjørelsen for hva design er,
synes det å være andre momenter som blir tillagt større vekt.
Hvorfor design?
«Det handler om å fortelle en historie»
Design er utforming av produkter og tjenester, men er mer enn
funksjon og form. Det handler også om kommunikasjon og
identitet. Designet gir et bilde av hva virksomheten står for; det
forteller en historie og er bedriftens budbringer. Designerens
viktigste oppgave er derfor å gi produkt og bedrift egenskaper
og en egenart som er attraktiv i et marked.271
Her har kommunikasjon og identitet rykket frem som det ledende motivet for
å benytte seg av design. Dette er momenter som ikke kommer frem i de
tidligere siterte kjennetegnene for et godt produkt. Men noen av
kjennetegnene for et godt produkt dukker opp i andre deler av redegjørelsen
for hvorfor bedrifter burde beskjeftige seg med design.
«God design oppstår mellom tradisjon og fornyelse»
Mennesket strekker seg etter det nye, men er forankret i det
kjente. Ulike nasjonaliteter oppfatter signaler forskjellig. Det er
mange hensyn å ta når en skal kommunisere, og
kulturforståelse er et nøkkelord i design. Kunnskap om marked,
økonomi og teknologi skal smeltes sammen. I nært samarbeid
270
271

http://www.norskdesign.no/utmerkelser/mfgd Lastet ned 25. august 2004.
http://www.norskdesign.no/radgivning/design/ Lastet ned 25. august 2004.
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med bedriften gir designeren produktet og bedriften et
særpreg.272
Den særpregede identiteten og kommunikasjonen skal altså ta utgangspunkt i
en sammensmelting av marked, økonomi og teknologi. Forestillingen om at
alle momenter må være med henger igjen til tross for at det nå er begrepene
historiefortelling og identitet som har kommet i forgrunnen. Vi skal komme
nærmere inn på bakgrunnen for og betydningen av denne endringen i kapittel
4.6. I denne omgang skal vi nøye oss med å konstatere at kriteriene for god
design fortsatt er med som referanse for tildelingen av merket for god design.
I argumentasjonen for hvorfor bedrifter skal bruke design synes Norsk
Designråd gjennom vektlegging ”historiefortelling”, å orientere seg mot en
ny forståelse av industridesign.
2.6.3 Utdanningsinstitusjonene
En annen institusjon hvor vi finner en eksplisitt referanse til kriteriene for
god design er i Industridesignerutdanningen i Oslo (IDO), nåværende Institutt
for induststridesign (IFID) ved Arkitekthøgskolen i Oslo. I 1979 ble det
etablert en prøvedrift (Forsøksdrift I) med to-årig industridesignerutdanning
for studenter med bakgrunn fra SHKS, NTH eller tilsvarende.273 I 1981 ble
det tatt opp et nytt kull til en toårig utdannelse (Forsøksdrift II) før det i 1983
ble etablert en permanent 4 ½ årig industridesignerutdannelse i Oslo.
Forsøksdriften bygget på erfaringen fra det såkalte Industridesignerseminaret
som ble arrangert i 1973 som en ettårig etterutdannelse i industridesign for
studenter fra SHKS eller tilsvarende.
I årsrapporten for IDO 1985/86 benytter daværende Instituttleder og
senere den første professoren ved IFID, Thorbjørn Rygh, anledningen til å
trekke frem vurderingskriteriene utviklet av Kriteriutvalg I.
Allerede i 1973 hadde vi behov for å utarbeide
vurderingskriterier for produkter. Disse danner ialt vesentlig
ID-utdanningens ideelle fundament i dag. De gjengis på sidene
16-28 og de er på linje med de krav man stiller i tilsvarende
miljøer i andre land.274
På sidene 16-28 i årsrapporten er hele rapporten til Kriterieutvalg I gjengitt i
avskrift. Det er også interessant hvordan Rygh vektlegger at kriteriene
tilsvarer krav som blir stilt til god design internasjonalt. Vi skal gå nærmere
272
273
274
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Rygh, Thorbjørn. "Årsrapport 1984-85." Oslo: Industridesignutdanningen i Oslo, 1985.
Rygh, Thorbjørn. "Årsrapport 1985-86." Oslo: Industridesignutdanningen i Oslo, 1986.
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inn på hvordan vurderingskriteriene gjenspeiles i fagplaner og undervisning
ved IDO og IFID i kapittel 4.2.1.
Da Linje for Teknisk Design (senere Institutt for produktdesign) ble
etablert ved daværende Norges Tekniske Høgskole (NTH)275 i 1993-94 ble
det også redegjort for hva som kjennetegnet industri- og produktdesign.276 Til
tross for at utdannelsen var basert på en sivilingeniørutdannelse er det ingen
tvil om at man identifiserte seg sterkt med sentrale trekk i den etablerte
forståelsen av industridesign i Norge.
Den forskningsbaserte undervisningen innen industridesign i
Oslo og Trondheim er nå i ferd med å skape en basis for at
industridesign skal bli et viktig element i videreutviklingen av
en konkurransedyktig ferdigvareindustri i Norge.[…] I Oslo gis
en bred industridesignerutdanning på basis av kunstfag og
arkitektur. I Trondheim satses det mer presist på
produktutvikling tuftet på en sivilingeniørutdanning.277
Her søker en til en vsis grad å distansere seg fra industridesignutdannelsen i
Oslo ved å knytte denne utdannelsen til kunstfag og arkitektur. Referansen til
kunstfag og arkitektur er nok hentet fra det faktum at IDO/IFID først var
tilknyttet SHKS som også underviser i kunstfag og at IDO/IFID i dag er
tilknyttet AHO som i utgangspunktet var en ren arkitekturskole.278 Det er
ingenting som tyder på at studieplanen ved IDO/IFID har vært preget eller
endret som følge av de ulike tilknytningsformene. Samtidig plasserer Institutt
for produktdesign ved NTH seg i forlengelse av en norsk
industridesigntradisjon. Et appendiks som er vedlagt artikkelen over de
”viktigste begivenheter i industridesignerutdanningen i Norge”, starter med
etableringen av ID-gruppen i 1955 og inkluderer både etableringen av Norsk
Designcentrum og hendelser knyttet til etableringen av
Industridesignerutdannelsen i Oslo.279 Det er altså ingen tvil om at også
utdannelsen ved NTH ønsker å skrive seg inn i og identifiserer seg med en
norsk industridesigntradisjon.
I forberedelsene til etableringen av opprettelse av en professorstilling i
industridesign ved NTH, ble det utviklet en visjon for

275
Norges Tekniske Høgskole (NTH) ble 1. januar 1996 slått sammen med Universitetet i Trondheim og
skiftet navn til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Larsen, Per Kristian. "Forord” i
Teknologi for samfunnet: en essaysamling, red. Mikael Hård. Trondheim, 1997.
276
Boelskifte, Per og Sigurd Støren. "Glimt fra virksomheten: Etablering av Institutt for produktdesign." i
Teknologi for samfunnet: en essaysamling, red. Mikael Hård. Trondheim, 1997.
277
Ibid.
278
Studieplaner og Årsrapporter ved IDiO/IFID 1979-1998. IFIDs arkiv, AHO.
279
Boelskifte, Per og Sigurd Støren. "Glimt fra virksomheten: Etablering av Institutt for produktdesign." i
Teknologi for samfunnet: en essaysamling, red. Mikael Hård. Trondheim, 1997.
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industridesignutdanningen i Norge. Deler av denne visjonen reflekterer flere
av de momentene vi også finner i vurderingskriteriene for god design.
•

•

Oppbygging av høy kompetanse innen produktdesign
karakterisert ved en helhetlig angrepsmåte skal sikre
at de humanistiske, ergonomiske, estetiske behov og
verdier hos bruker, produsent og samfunn blir
formidlet og ivaretatt innenfor de rammer som
teknologi, økonomi, økologi og marked setter.
Gjennom et utviklet kommunikasjonsnettverk til de
økonomiske, økologiske, teknologiske og
naturvitenskapelige fagdisipliner, skal
produktdesigneren fremme utvikling og produkters og
produksjonsapparatets funksjonalitet, sikkerhet,
effektivitet og økologiske profil innenfor de rammer
som humanistiske, ergonomiske og estetiske hensyn
setter.280

Her er både funksjonalitet, sikkerhet, effektivitet, økologi, ergonomi,
økonomi, marked og estetikk med som utgangspunkt for industridesignerens
arbeid. Gjennom en helhetlig angrepsmåte skal produktdesigneren forene
disse krav inn i nye produktløsninger. Selv om ”god design” som begrep ikke
blir nevnt, er det mulig å gjenkjenne de fleste momentene fra de ulike fasene i
utviklingen av kriteriet for god design. Det er altså ingenting som tyder på at
designutdanningen ved NTH ønsket å distansere seg fra det som etter hvert
må kunne sies å representere etablerte sannheter om betydningsinnholdet i
begrepet ”industridesign”. Skillet mot utdannelsen i Oslo ligger i valg av en
ingeniørfaglig basis i motsetning til en kunst- og arkitekturfaglig basis som
utdannelsen i Oslo her blir noe tvilsomt identifisert med.
Etter at Per Farstad overtok som professor og instituttleder ved Institutt
for industridesign i 1991, etter Thorbjørn Rygh, opprettholdes
basisforståelsen av industridesign også her.
Industridesignerens arbeid består i å medvirke ved
prosjektering og utvikling av produkter og systemer, alt fra
”trivielle hverdagsprodukter” som briller, bestikk, lamper,
støvsuger til spesialiserte produkter for profesjonell bruk som
skrujern, motorsag og gaffeltruck.

280
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Et samspill mellom estetikk, ergonomi, teknologi, økonomi og
marked skal utgjøre en helhet til beste for bruker og produsent.
Målet er å høyne kvaliteten på industrifremstilte produkter.281
Her møter vi igjen vektleggingen av et samspill mellom en rekke ulike
fagområder som til sammen skal være med på å skape et kvalitetsprodukt. I
forståelsen av industridesignbegrepet synes det ikke å være noen store skiller
mellom de to utdannelsene.
Det har i de siste årene kommet til flere utdannelsesinstitusjoner i Norge
som søker å definere seg innenfor industridesignbegrepet. Ett eksempel kan
være Høgskolen i Akershus hvor den praktisk-pedagogiske utdanningen
knyttet til formgiving, kunst og håndverk gjennom flere år har utviklet seg i
retning av en utdannelse i industridesign og i dag definere studiet sitt som en
”Bachelor i produktdesign”.282 Et annet eksempel er Høgskolen i Østfold som
i samarbeid med Institutt for produktdesign ved NTNU har utarbeidet et
Bachelorstudium i Teknisk design. Ingen av disse institusjonen synes å
utfordre selve innholdet i industridesignbegrepet slik det fremkommer i de
ulike variasjonene vi har sett av vurderingskriteriene.

281
282

Farstad, Per, Studiehåndbok 1995-96. Institutt for industridesign SHKS. 1995.
http://www.hiak.no/afp/index.shtml
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2.7 VIDERE ANALYSER

Vi har i dette kapittelet fulgt etableringen og videreutviklingen av et sett med
kriterier som på sekstitallet ble kalt vurderingskriterier for god norsk design.
Vi har sett hvordan kriteriene blir opprettholdt, videreutviklet og innarbeidet
som et definitorisk fundament for både Rådet for industridesign/Norsk
Designråd og de to utdannelsesinstitusjonene som identifiserer seg sterkest
som industridesignutdannelser, IDO/IFID og Institutt for produktdesign ved
NTNU.
Vi har også sett hvordan kriteriene, Merket for god design og andre tiltak
for å fremme ”god design”, klart korresponderer med en større internasjonal
bevegelse for ”god design”, med særlig forbilde i det engelske Council for
Industrial Design. Denne koblingen til den internasjonale moderne
bevegelsen, deler industridesignerne i stor grad med den allerede etablerte
bruskunstbevegelsen. Det som er interessant her er de ulike posisjonene og
fortolkningene av ”god design” som konkret utfolder seg i det norske
designmiljøet. Det er utviklingen og diskusjonen innad i det norske
formgivningsmiljøet som er interessant for å forstå den spesifikke utviklingen
av en norsk fortolkning og forståelse av profesjonen og begrepet
industridesign.
Mitt mål videre er å vise hvordan en bestemt tolkning av prinsipper for
”god form”, som går helt tilbake til 1800-tallets reformbevegelser, blir lagt til
grunn for etableringen av industridesign i Norge. I neste del skal jeg derfor se
på Gregor Paulssons bok Vackrare vardagsvara og dens innflytelse på den
tidlige fasen av den norske brukskunstbevegelsen. I den videre analysen, i del
4, skal jeg drøfte hvordan industridesign som en ny posisjon i
formgivningsdiskursen utfordrer den hegemoniske posisjonen til
brukskunstbevegelsen. Jeg vil også søke å vise hvordan industridesignerne
utvikler nye fortolkninger av idealene i kriteriene for god design, og dermed
forsterker skillelinjene mot den tradisjonelle brukskunstbevegelsen på den
ene siden og den gryende fagpolitiske bevisstheten til kunsthåndverkerne på
den andre. I denne delen vil jeg også drøfte hvordan denne forståelsen av
industridesign blir opprettholdt og inkorporert i en ”naturalisert” forståelse av
hva industridesign ”er” helt frem til i dag.
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Del 3: Vackrare vardagsvara som det
ideologiske utgangpunktet for
brukskunstbevegelsen
For å kunne forstå idealene som ligger til grunn for utviklingen av ”kriterier
for god design” og den videre etableringen av industridesign som profesjon i
Norge, kan det være nyttig å trekke opp noen historiske linjer. Kampen om å
gi de engelske låneordene ”design” og ”industrial design” et innhold på norsk
skjedde innenfor en etablert formgivningsdiskurs som i over 30 år var
dominert av den såkalte Brukskunstbevegelsen. Det som ofte blir referert til
som Brukskunstbevegelsen hadde sitt utgangspunkt i dannelsen av
Foreningen Brukskunst (FB) i 1918. FB fortsatte etter krigen som
Landsforbundet Norsk Brukskunst (LNB) med lokalavdelinger i Bergen,
Oslo, Stavanger og Trondheim.283 FB hadde sine klare forbilder i Svenska
Slöidföreningen og Deutscher Werkbund.284 Et vanlig samlebegrep for disse
og tilsvarende andre europeiske foreninger var ”the modern movement” eller
den moderne bevegelse på norsk. Den moderne bevegelse var i stor grad en
videreføring av en internasjonal reformbevegelse, som ofte blir knyttet til en
reaksjon på verdensutstillingen i 1851 i London.285 Målet med både
Foreningen Brukskunst og andre europeiske foreninger som var del av den
”den moderne bevegelse”, var å få flere kunstnere til å jobbe for industrien
slik at det generelle nivået på masseproduserte varer kunne heves.286
I denne delen av avhandlingen vil jeg bruke litt tid på å gjennomgå
Gregor Paulssons bok Vackrare vardagsvara fra 1919. Dette er en sentral
tekst i utbredelsen av den moderne bevegelse i Skandinavia, selv om
programmet fikk en nokså blandet mottagelse i den gryende
283

Boks A-0001 mappe 22: Beretning 1946 – 1948 Landsforbundet Norsk Brukskunst, Foreningen
Brukskunsts arkiv, Riksarkivet
Gaustad, Randi. "Foreningen Brukskunst 1918 -1930: program, utstillinger og kritikk." Hovedoppgave til
magistergrad i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1973.
285
Koblingen mellom reformbevegelsene på 1800-tallet og utviklingen av industridesign er tydelig i en av de
få historiske ”readers” som er utgitt spesifikt knyttet til industridesign. The Industrial design reader fra 2003
åpner med Henry Coles artikkel ”On the international results of the Exhibition of 1851.” Gorman, Carma. The
Industrial design reader. New York: Allworth Press/Design Management Institute, 2003.
286
Hald, Artur. ”Förord til Vackrare vardagsvara” i Paulsson, Gregor. Vackrare vardagsvara. Stockholm:
Rekolid, 1995.
284

97

D E L

3 :

D E T

I D E O L O G I S K E

U T G A N G P U N K T E T

F O R

B R U K S K U N S T B E V E G E L S E N

bruskunstbevegelsen i Norge. Min interesse for å se på Vackrare
vardagsvara i relasjon til utviklingen av industridesign som profesjon i
Norge, tar utgangspunkt i Randi Gaustads oppsummering i hennes
magisteravhandling i kunsthistorie "Foreningen Brukskunst 1918 - 1930:
program, utstillinger og kritikk." fra 1973:
Betydningen av disse Brukskunst-idéene på lengre sikt, ligger i
at de banet veien for en større forståelse for det vi i dag kaller
industridesign, innen områder som har tatt nye materialer og
nye teknikker i bruk, som f. eks. møbler i laminert tre, bestikk
av rustfritt stål og plastprodukt.287
”Disse Brukskunst-ideene” som Gaustad refererer til er videreformidlingen
av Paulssons og Svenska Slöjföreningens program i Foreningen Brukskunst.
Det interessante er derfor i hvilken grad Paulssons program faktisk blir
videreført i den nye industridesignposisjonen, slik som Gaustad antyder.
I denne delen vil jeg derfor søke å klargjøre Paulssons argumentasjon og
idealer for ”den nye formen”. I del 4 skal vi så forflytte oss frem i historien til
der hvor forrige kapittel startet med ID-gruppen og NDCs inntreden i den
norske industriproduktformdiskursen. Med utgangspunkt i Paulssons
program og resepsjonen den fikk i Foreningen Bruskunst/LNB, ønsker jeg i
del 4 å analysere hvilke momenter som blir videreført og hvilke som blir
utfordret og omformuler av den nye posisjonen som ID-gruppen og NDC
representerte.

287
Gaustad, Randi. "Foreningen Brukskunst 1918 - 1930: program, utstillinger og kritikk." Hovedoppgave til
magistergrad i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1973. Side 133.
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3.1 VACKRARE VARDAGSVARA OG FORENINGEN
BRUKSKUNST

Da generalsekretær i Landsforbundet Norsk Brukskunst (LNB), Ferdinand
Aars288, i 1961 skulle redegjøre for tilstanden i norsk brukskunst i en artikkel,
viser han til den første formålsparagrafen til Foreningen Brukskunst fra 1918,
for å understreke at LNB fortsatt arbeidet med samme mål.
Da foreningen stort sett den dag i dag arbeider etter de samme
retningslinjer, kan det være av interesse å se hvorledes
vedtektsparagrafen for den nye forening [Foreningen
Brukskunst] ble utformet:
”Foreningens formål er å fremme norsk håndverk og industri i
kunstnerisk retning ved: Tilveiebringelse av gode rasjonelle
mønstertyper og derigjennom å skape en umiddelbar
forbindelse mellom håndverket, industrien og kunsten.
Å avholde såvidt mulig kontinuerlige utstillinger. Utgivelse av
et tidskrift, særlig med et aktuelt, praktisk og reformatorisk
program.”289
Aars bruker store deler av artikkelen sin til å understreke kontinuiteten
mellom Foreningen Brukskunst og LNBs program. Det at Aars bruker så mye
energi på å understreke kontinuitet kan være et utrykk for at LNB følte seg
presset fra nye representasjoner i formgivningsdiskursen. 1961 var også
samme år som ID-gruppen etablerte Den norske designprisen og ble viet et
spesialnummer i Byggekunst. Det er særlig tre momenter fra Foreningen
Brukskunsts formålsparagraf som vi bør ha in mente før vi gjennomgår det
ideologiske utgangspunktet for brukskunstbevegelsen. Det første vi skal ta
med oss videre er at formålet med foreningen er å fremme ”håndverk og
industri i kunstnerisk retning”. Det andre vi skal ta med oss videre er
tilveiebringelsen av ”gode rasjonelle mønstertyper” som en måte å oppnå at
industrien ”fremmes i kunstnerisk retning”. Og til sist at et eventuelt tidskrift
skulle formidle et ”reformatorisk program”.
Aars benytter også anledningen til å presentere en definisjon av begrepet
brukskunst. Gjennom å presentere det han mener er en skandinavisk
forståelse av begrepet, markerer han også begrepets sentrale funksjon og
overgripende rekkevidde i formgivningsdiskursen.
288
I følge ”Vedlegg I Kronologi for LNB og NK” i Toyomasu, Mette Grieg. "Fra brukskunst til
kunsthåndtverk, en fagpolitisk opprydning. Keramikeren Yngvild Fagerheim som eksponent for en
kunstnergruppe." Hovedfag, Universitetet i Oslo, 1997 var Ferdinand Aars formann i Foreningen brukskunst
fra 1939-42, sekretær fra 1942-1946 og generalsekretær i LNB fra 1946-63.
289
Aars, Ferdinand. "Norsk brukskunst." i Brukskunst i hjemmet: kunsthåndverk og kunstindustri i Norden,
red. Erik Zahle og Ferdinand Aars, 40-52. Oslo: Nordiske Fagbøker, 1961. Side 41
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La meg slå fast at ”Brukskunst” er et helt gjennom norsk ord.
Litt etter litt ble det imidlertid tatt opp også av de øvrige
skandinaviske land, fordi det var et godt og dekkende ord. Det
er blitt et begrep som omfatter såvel kunsthåndverk som
kunstindustri og Industrial Design.290
Brukskunst er altså i følge Aars et samlebegrep som kan deles opp i
underkategoriene kunsthåndverk, kunstindustri og ”industrial design”.
”Industrial design” er her tatt med som en egen undergruppe, på linje med
kunsthåndverk og kunstindustri, men det er fortsatt brukskunst som av Aars
blir regnet som det samlende og dermed det hegemoniske begrep som de tre
andre kategoriene blir definert ut fra. Sammenholder vi rekkevidden av
begrepet brukskunst slik det er definert av Aars, med Foreningen
Brukskunsts formålsparagraf fra 1918, så inngår ”Industrial design” i
brukskunstbevegelsens reformatoriske prosjekt for å bringe industrien i
kunstnerisk retning ved hjelp av rasjonelle mønstertyper.
Med utgangspunkt i Aars ønske om å demonstrere kontinuitet fra
Foreningen Brukskunsts program til LNBs etterkrigsvirke, skal vi bruke litt
tid på å klargjøre hva dette reformatoriske prosjektet til Foreningen
Brukskunst, og senere Landsforbundet Norsk Brukskunst, gikk ut på. På den
måten vil vi kunne ha en referanseramme for senere å kunne spore de
forestillingene og verdiene som blir videreført, fortolket inn i nye
sammenhenger, glemt eller tatt opp og naturalisert i diskursen som
selvfølgeligheter. For å kunne gjøre dette har jeg valgt å ta utgangspunkt i
hvordan Foreningen Brukskunst benyttet seg av argumenter som tydelig er
hentet fra ideologen Gregor Paulssons programerklæring Vackrare
vardagsvara. Paulssons program ble publisert som Slöjdföreningens første
propagandapublikasjon i sammenheng med ”Svenska mässan” i Gøteborg
1919.291
Det er flere gode grunner til å ta utgangspunkt i Vackrare vardagsvara
når vi skal skape oss et bilde av de verdier og normer som ble satt opp som
sentrale i den ”moderne bevegelse”. For det første oppfattes ofte Vackrare
vardagsvara som et programskrift for Svenska Slöjdföreningen, som var det
svenske forbildet til Foreningen Brukskunst. Vackrare vardagsvara var det
første propagandaskriftet etter at Svenska Slöjdföreningen fikk nye vedtekter
i 1916.292 De nye vedtektene var sterk inspirert av Deutscher Werkbund.

290

Ibid., side 40
Ivanov, Gunnela. "Den besjälade industrivaran." i Formens rörelse: Svensk form genom 150 år, red. Kerstin
Wickman, 45-61. Stockholm: Carlssons, 1995. Side 61.
292
Ibid., side 55-56 og 60-61
291
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På kontinenten hade [Paulssson] tidigare studerat den tyska
Werkbundrörelsen. Läsningen av dess årsbok 1912 ”blev
avgörande för mitt liv” säger han i sin memoarbok. [...]
Idéerna i denna programskrift fick en osedvanlig
genomslagkraft. De formade en stor del av den moderna
konstindustriens framväxt.293
For det andre representerer Vackrare vardagsvara en introduksjon til sentrale
ideer knyttet til Deutscher Werkbund for et skandinavisk publikum294. I sin
magistergradsavhandling om Foreningen Brukskunst peker kunsthistorikeren
Randi Gaustad på at Werkbund-ideene etter første verdenskrig i stor grad ble
formidlet til Norge gjennom Sverige.
[…] forbindelsen mellom Norge og Tyskland var på det
nærmeste avkuttet under krigen. Det er derfor naturlig å anta at
Werkbund-ideene for en stor del ble formidlet til Norge
gjennom Sverige. Foruten at Sverige lå geografisk nærmere,
hadde Werkbund-ideene der fått fotfeste allerede för krigens
begynnelse.295
En tredje grunn, som både understreker Gaustads antagelse og knytter
Paulssons Vackrare vardagsvara konkret til norske forhold, er den utstrakte
parafraseringen og tilnærmede direkte avskrift som vi finner i Carl W.
Schnitler296 sine artikler om brukskunst. I årbøkene til Foreningen
Brukskunst og kanskje spesielt i katalogen til Nye hjem-utstillingen i 1920,
presenterer Schnitler hovedtrekkene i den filosofien han mente Foreningen
Brukskunst skulle bygge på. Schnitlers artikkel ”Den nye tid og den nye stil”
i katalogen til Nye hjem-utstillingen i 1920 presenterer hovedessensen av
Paulssons program uten at han henviser direkte til Paulsson297. Mange av
293
Hald, Arthur ”Förord til Vackrare vardagsvara” i Paulsson, Gregor. Vackrare vardagsvara. Stockholm:
Rekolid, 1995.
294
Allerede i 1909 ble Hermann Muthesius Stilarkitektur og bygningskunst oversatt til norsk av daværende
direktør i Kristiania Kunstindustrimuseum, H. Grosch. Muthesius var sentral i opprettelsen av Deutcher
Werkbund. Undertittelen Arkitekturens og haandverkets skiftende former i det nittende aarhundrede samt
deres nuværende standpunkt viser til den programatiske karakteren boken hadde. Hovedargumentene
vedrørene håndverkets stilling finner vi også igjen i Paulssons program.
295
Gaustad, Randi. "Foreningen Brukskunst 1918 -1930: program, utstillinger og kritikk." Hovedoppgave til
magistergrad i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1973.
296
Carl W. Schnitler var, som Paulsson, kunsthistoriker og i følge Wildhagen, ”en av ideologene bak den nye
brukskunstbevegelsen”. Wildhagen, Fredrik. Norge i form: kunsthåndverk og design under industrikulturen.
Oslo: Stenersen, 1988. Side 76.
297
Schnitler, Carl W. "Den nye tid og den nye stil." i Kunsten og den gode form: artikler og avhandlinger
1902-1926, redigert av Carl W. Schnitler og Henrik Grevenor, 307-13. Oslo: Gyldendal, 1927. Fredrik
Wildhagen skriver i sin bok Norge i form at Schnitler er påvirket av Muthesius’ bok og at ”hele Foreningen
Brukskunst er tuftet på de ideer som Deutsche Werkund hadde lagt til grunn for sin virksomhet”. Se
Wildhagen, Fredrik. Norge i form: kunsthåndverk og design under industrikulturen. Oslo: Stenersen, 1988.
Side 78.
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setningene og poengene følger i stor grad den formen Paulsson brukte i 1919.
I noen tilfeller er det snakk om direkte oversettelser. Spesielt synes det som
Schnitler har hentet poenger fra det andre kapittelet i Vackrare vardagsvara
som omhandler forholdet mellom industri og skjønnhet.
En fjerde grunn til å ta utgangspunkt i Vackrare vardagsvara er at
Paulssons argumentasjon fremstår som et komplett sammenhengende
program, i motsetning til mange av de norske fremstillingene som bærer preg
av å være kortere propagandamessige opprop eller stikkordmessige
oppsummeringer av programmer. Det var på mange måter et nokså radikalt
program Paulsson presenterte. Derfor bruker han mye tid på å argumentere
og begrunne de ulike standpunktene han fremmer. Denne formen for grundig
gjennomgang av begrunnelsene for og sammenhengene mellom de ulike
momentene i den moderne bevegelsens ideologi, finner vi ikke i samme grad
de norske tekstene.
Et siste poeng med å gjennomgå Paulssons tekst er at den innholder en
rekke momenter som, til tross for at de ble omfavnet av Schnitler og andre i
starten av Foreningen Brukskunsts virke, ikke blir så fremtredende i det som
etter hvert utvikler seg til å bli brukskunstbevegelsen i Norge. Radikale ideer
om ”den nye stil” knyttet til masseproduksjon og industri fikk lite
gjennomslag i arbeidet til Foreningen Brukskunst og LNB, men dukker opp
igjen med ID-gruppen og NDC. I sin magistergrad om de først årene i
Brukskunsts virksomhet, peker, som nevnt i innledningen på dette kapittelet,
kunsthistorikeren Randi Gaustad på hvordan disse ”tidlige Brukskunstideene” på lengre sikt var med på å bane vei for industridesign.298 Mange av
de momentene vi allerede har stiftet bekjentskap med i vår gjennomgang av
kriteriene for god design, vil vi finne igjen i Paulssons program. Som en
foreløpig påstand kan en si at Paulssons tekst på mange måter kan leses som
en slags prototyp for forståelsen av industriell design i Skandinavia.
Jeg ønsker også å se nærmere på hvordan Paulsson argumenterer i forhold
til de kommersielle sammenhengene de ”vackrare vardagsvarorna” skulle
inngå i. Programmet bygget på et foredrag Paulsson hadde holdt 12. april
1919 under ”Industriveckan” i Gøteborg.299 Innholdet var derfor like mye
myntet på industrifolk som det var på kunstnere. Dette gjør at han bruker
forholdsvis mye plass på det økonomiske og kommersielle potensialet ved
den ”nye formen”. Vi har allerede i vår gjennomgang av
”vurderingskriteriene for god norsk design” sett at resonnement rundt
kommersielle begreper som mote og salg var preget av et visst ubehag. Vi
skal etter hvert se nærmere på flere tilfeller der den kommersielle siden ved
298
Gaustad, Randi. "Foreningen Brukskunst 1918 - 1930: program, utstillinger og kritikk." Hovedoppgave til
magistergrad i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1973. Side 133.
299
Ivanov, Gunnela. "Den besjälade industrivaran." i Formens rörelse: Svensk form genom 150 år, red. Kerstin
Wickman, 45-61. Stockholm: Carlssons, 1995. Side 61.
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produktene blir gjenstand for debatt i den norske formgivningsdiskursen.
Paulssons argumentasjon knyttet til det kommersielle kan derfor bidra til å
kaste lys over noen av de forholdene som senere skal analysere.
Til slutt i denne gjennomgangen av Vackrare vardagsvara, og hvordan
den reflekteres i Schnitlers og Foreningen Brukskunsts programerklæringer,
vil jeg oppsummere Paulssons argumentasjon for det internasjonale
reformprosjekt med utgangspunkt i Deutscher Werkbund. Denne
oppsummeringen vil kunne danne et analytisk utgangspunkt for vår videre
gjennomgang av likheter og ulikheter mellom Brukskunstbevegelsen og
industridesign, og etter hvert utviklingen av industridesign som egen
profesjon.
3.1.1 Maskinene som utgangspunkt for fremtidens form
Det sentrale utgangspunkt for både Paulsson, Schnitler, Foreningen
Brukskunst, Svenska Slöidföreningen og Deutscher Werkbund er at man må
ta industrielle produksjonsmetoder i bruk om det skal være mulig å lage
vakre og rimelige hverdagsvarer. ”[D]et ekonomiska bestemmer ju
produktionen” skriver Paulson i Vackrare vardagsvara.300 Allerede her vil
jeg benytte anledningen til å påpeke at betydningen av frasen ”vakre og
rimelige hverdagsvarer” i ettertid ofte har blitt fortolket som en vending mot
en sosialt bevisst fordeling av varer generelt i samfunnet. Fredrik Wildhagen
peker i sin bok Norge i Form på at Foreningen Brukskunst sitt mål om å heve
kvaliteten på varer til bruk i hjemmet ikke var noe nytt i forhold til det da
gjeldende kunstindustribegrepet301. Forskjellen var at Foreningen Brukskunst
ønsket å jobbe for alle i samfunnet, også for de som hadde behov for enkle og
billige hverdagsvarer. Wildhagen hevder derfor at brukskunst kunne
oppsummeres som ”kunstindustri gjort sosialt bevisst”302.
Her er det som sagt viktig å understreke at den sosiale bevissthet var
knyttet til utbredelsen av skjønnhet og ikke en generell økning i materiell
velstand gjennom billige varer. Utbredelsen av billige, masseproduserte
produkter var, slik reformatorene så det, en del av problemet. I følge
brukskunstforkjemperne ble det produsert alt for mange billige ting av slett
kunstnerisk kvalitet. For eksempel skriver en av brukskunstmedlemmene,
Jens Dunker, i Brukskunsts årbok i 1921 at man finner produkter ”made in
Germany […] hvor vi kommer i vore mest bortgjemte dalstrøk”, og at det står
”som noget utenkelig at der i Tyskland kan produceres andet end «billig und

300

Paulsson, Gregor. Vackrare vardagsvara. Stockholm: Rekolid, 1995. side 12
Wildhagen, Fredrik. Norge i form: kunsthåndverk og design under industrikulturen. Oslo: Stenersen, 1988.
Side 77
302
Ibid., side 77
301
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schlecht»”.303 At tyske produkter ble oppfattet som ”billig und schlect”
refererer også Paulsson til304 og trekker det frem som en av grunnene til at
tyskerne i 1909 stiftet ”Deutscher Werkbund” for å skaffe industrien ”gode
og smakfulde typer”305 for dermed å kunne rette på sitt dårlige rykte.
Det er dermed et hovedpoeng for både Paulsson og Schnitler at
kunstnerne skulle bidra til å heve smaksnivået på de rimelige tingene slik av
folk flest kunne få tilgang til vakre ting til å ha i hjemmene sine. Det var
skjønnheten som skulle bidra til økt velvære i de fattiges hjem og ikke
tilgangen på flere rimelige varer. At de vakre varene også skulle være
rimelige, var kun et middel for at alle skulle få tilgang til den velvære og
lykke som reformatorene mente skjønnheten brakte med seg. Schnitler var i
alle fall overbevist om den sosiale effekten av skjønne ting.
Skjønheten og sansen for den gode form kan derfor bli alles eie
– ikke bare de faa velstaaendes. Den maa bli det, fordi den gir
øket velvære, større lykkefølelse, høiere livsnivaa.306
Ideen om at kunst og skjønnhet skulle kunne føre til økt velvære og høyere
livsnivå hadde Gregor Paulsson allerede i tenårene fått fra Ellen Keys bok
Folkbildningsarbete särskilt med hänsyn till skönhetssinnets odling.307 I følge
Gunnela Ivanovs artikkel om ”Den besjelade industrivaran” i Formens
rörelse fra 1995, er det ikke er vanskelig å se sammenkoblingen mellom
Paulssons og Ellen Keys ideer. Begge mente at det var en klar sammenheng
mellom skjønnhetssinnets utvikling og den sosiale utviklingen.308 Særlig så
Key for seg at opplevelsen av skjønnhet skulle kunne erstatte rusmidler
gjennom å egge fantasien og gi farge til tilværelsen. Bedringen av sosiale kår
var tenkt som en virkning av at alle fikk tilgang på skjønne ting. Gjennom
skriftene til Deutscher Werkbund fikk Paulsson en bekreftelse på at god smak
skulle kunne foredle mennesket og gjøre det mer demokratisk.309 Kampen for
vakrere hverdagsvarer var dermed først og fremst ett dannelsesprosjekt som
gjennom å endre formene på de tingene folk hadde tilgang til, etter hvert
skulle lede til sosiale endringer. Håpet for Schnitler og Foreningen

303
Dunker, Jens. “"Brukskunst" hvad der gjøres i utlandet.” i Foreningen Brukskunst Aarbok 1921, 87-96.
Oslo, 1921. Side 88
304
Paulsson, Gregor. Vackrare vardagsvara. Stockholm: Rekolid, 1995. side 23
305
Dunker, Jens. “"Brukskunst" hvad der gjøres i utlandet.” i Foreningen Brukskunst Aarbok 1921, 87-96.
Oslo, 1921. Side 89
306
Schnitler, Carl W. “Den nye tid og den nye stil.” i Kunsten og den gode form: artikler og avhandlinger
1902-1926, redaktører Carl W. Schnitler og Henrik Grevenor, 307-313. Oslo: Gyldendal, 1920. Side 306
307
I følge Ivanow, Gunnela. “Den besjälade industrivaran.” i Formens rörelse: Svensk form genom 150 år,
edited by Kerstin Wickman, 45-61. Stockholm: Carlssons, 1995. Side 45
308
Ibid., side 45
309
Ibid., side 48
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Brukskunst var at blant annet Nye hjem-utstillingen skulle kunne bidra til at
”de kunstneriske værdier kan naa frem til alle lag av samfundet”310
Gjennom å understreke behovet for å ta maskinene i bruk som middel for
å kunne nå ut til alle lag i befolkningen, argumenterer Paulsson og Schnitler
imot store deler av ”Arts & Crafts”-bevegelsen som så seg selv som
motstandere av den stadig økende industriproduksjonen.311 ”Arts & Crafts”bevegelsen mente at det kun var håndverk som kunne borge for virkelig
kvalitet og skjønnhet. Schnitler refererer til den holdningen han mente preget
den ”kunstindustrielle bevegelses” grunnleggere Ruskin og Morris.
Industriprodukterne var – mente man – helt utilgjengelige for
den gode smak, fordi de var resultater av maskinernes
mekaniske og døde færdighet og fremstilles i slike masser, at
de nødvendigvis maatte faa et upersonlig preg.312
Schnitler nøyer seg med å konstatere at de gamle skjønnhetselskerne som
kjemper mot maskinene kjemper en nytteløs kamp og sammenligner dem
med Don Quichote.313 Han konstaterer at maskintilvirkning er det tjuende
århundres produksjonsform og at det dermed er ”et livsspørsmaal, for
kunsten som for samfundet, at slutte forbund med maskinerenes verden og
fabrikkernes fremstillingsmetoder”314.
Paulsson går på sin side lenger i å analysere hva han mener gikk galt med
tidlige tiders masseproduksjon. Han summerer opp sin posisjon i tre
punkter315: Først og frem forbrøt fabrikkene, jernbanene, telefonstolpene og
strømledningene seg direkte på naturen gjennom sin beliggenhet og inngripen
i landskapet. Men ”den nya tiden” forbrøt seg også mot selve arbeidets natur
hevder Paulsson. Med arbeidsdelingen forsvant arbeidsgleden og dermed
mistet produktene ”den vakcra präglen av dem med interesse framstälda
handarbete”316. Her merker vi altså en referanse til Morris og hans ideal om
lykkelige og engasjerte arbeidere. Men kanskje viktigst i forhold til selve
produktformen hevder Paulsson at vår tid forbrøt seg mot fornuften.
Problemet, i følge Paulsson, var at mens håndverkerne med sin yrkeserfaring

310

Schnitler, Carl W. “Den nye tid og den nye stil.” i Kunsten og den gode form: artikler og avhandlinger
1902-1926, red. Carl W. Schnitler og Henrik Grevenor, 307-313. Oslo: Gyldendal, 1920. Side 308
Wildhagen peker i Norge i form på at den engelske ”Arts & Crafts”-ideologien var sterkt til stede i Norge
gjennom bl.a. tidskriftet The Studio som mange innen det formgivende miljøet abonnerte på. I tillegg var det
stadig flere som tok sin utdanning i England fra århundreskiftet og utover i stedet for å dra til Tyskland som
var vanlig inntil 1890-tallet.
312
Schnitler, Carl W. “Den nye tid og den nye stil.” i Kunsten og den gode form: artikler og avhandlinger
1902-1926, red. Carl W. Schnitler og Henrik Grevenor, 307-313. Oslo: Gyldendal, 1920. Side 307
313
Ibid., side 308
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315
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og faglige standarder tidligere satte grenser for smaksforfallet, var det få
grenser for hva som kunne produseres ved hjelp av de nye maskinene.
Då satte maskinen, ångan och den elektriska kraften inn. De
kunne allt. De kunna göra de märkligsta konstruksjoner, de
kunna imitera kostbara materialer i billig form, de kunna
sammanställa saker som handen icke kan o.s.v. Men då de göra
detta, förlora produkterna den logik, den självklarhet i stil,
teknik och material som de förut haft.317
Her vektlegger Paulsson maskinenes uendelige muligheter til å produsere
nesten hva som helst som årsaken til ”smaksforfallet”. Men problemet er ikke
maskinenes muligheter, mener Paulsson, men at disse mulighetene blir brukt
feil. Gjennom imitasjon av gamle tiders varer vil det aldri bli mulig å forene
skjønnhet og moderne produksjon hevder han. Paulsson mener denne
konflikten er et uttrykk for ”smak i gammal mening”318. Paulsson setter
derfor frem et forslag til løsning gjennom å lansere muligheten for en ”ny
smak”; vår tids smak og en moderne skjønnhet. Løsningen er å akseptere
maskinenes muligheter. Ikke for å bruke disse mulighetene til å kopiere
gamle former men å ”söka åstadkomma varor med för maskinproduktens
karaktäristisk form”319.
Hvordan er det mulig å forstå dette resonnementet? Slik det fremstår her
kan det virke litt ulogisk at maskinene i følge Paulsson kan produsere hva
som helst, men samtidig skal man ta utgangspunkt i ”maskinproduktens
karaktäristisk[a] form”. For å forstå dette resonnementet er det nødvendig å
bringe inn Paulssons underliggende historisktiske perspektiv på
formutviklingen. I artikkelen ”Funksjonalismen eller formgiveren i historiens
tjeneste”320 setter Jan Michl utviklingen av funksjonalismen i sammenheng
med historiseringen på 1800-talllet. Han viser til at relativiseringen av
klassisismen stilling som tidløs estetisk norm rundt 1800, førte til at
kunsthistorien ble fremstilt som en rekkefølge av likestilte, enhetlige,
årsaksbestemte stilepoker. På bakgrunn av dette nye historiesynet dukket
spørsmålet om hva som var tidens ekte, stil for det nittende århundre opp. I
følge Michl ble den stadig mer pluralistiske og eklektiske
samtidsformgivningen i siste halvdel av 1800-tallet ikke akseptert som ekte
fordi den tydelig var et resultat av formgiverens valg. Tidens ekte stil skulle, i
overensstemmelse med det historiske bildet av stilartene, være et resultat av
317

Ibid., side 11-12
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epokens determinerende faktorer. Samtidens historisme ble dermed sett på
som falsk av arkitekturteoretikere og –kritikere, hevder Michl. Dette
historiesynet synes også å være Paulssons utgangspunkt.
Formerna äro icke absoluta, men tilkomma icke heller av en
tillfällighet. Det existerar ett nödvändigt samband mellan dem
och den tids politiska och sosiala karaktär, under vilken de
kommo till.321
At tidens ekte stil skulle være et resultat av epokens determinerende faktorer
er Paulssons utgangspunkt for hans forslag til hvordan vår tids stil skal
skapes. Det er to argumenter som her flyter i ett: Kopiering av eldre stilarter
er feil fordi vår tid må finne sin egen stil. Denne oppfatningen er også
grunnlaget for å hevde at maskinene ikke er å klandre, men tvert i mot er
løsningen på vår søken etter vår egen tids stil. Endringer i
produksjonsformene gjennom bruk av maskiner innebærer, i følge Paulsson,
at det maskinene produserer representerer et unikt trekk ved ”vår tid”. Selv
om maskinene også er i stand til å produsere tidligere tiders former, setter
historiesynet, ”hver tid sin egen stil", et moralsk forbud mot å kopiere former
som er produsert i tidligere tider. Å kopiere gamle former gjennom
maskinproduksjon blir sett på som falskt, uekte og dermed umoralsk. Som
følge av dette resonnementet blir vår tids formgivere moralsk forpliktet til å
ta utgangspunkt i ” varor med för maskinproduktens karaktäristisk form.”
Dermed blir vår tids stil identisk med former som utelukkende kan produseres
ved hjelp av vår tids maskiner. Selv om det er fullt mulig å produsere
historiske former, må de unngås fordi de ikke kan være et ”sant” utrykk for
vår tid. Paulssons dobbelte utgangspunkt for utvikling av den nye smaken,
industriens nye muligheter på den ene siden og forpliktelsen overfor
historiens angivelig nødvendige utvikling på den andre, får full oppslutning
av Schnitler: ”Den nye smakskultur må bygges paa industriens
produksjonsmetoder. Der maa erklæres krig mot den sindsvake efterlignigner
av gamle stilformer”322. Siden maskinene i utgangspunktet ble ansett å kunne
produsere ”alle former” blir vår tids stil i hovedsak definert negativ som
fravær av gamle stilformer. Videreføringen av denne forståelsen av ”den
gode formen” skal vi se nærmere på blant annet i kapittel 4.4.
I tillegg til Paulssons historiesyn kan det være nyttig å peke på to
forskjellige, men sammenhengende utviklingstrekk i den samtidige tekniske
utviklingen som kan synes å forsterke Paulssons og hele den moderne
321
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bevegelsenes behov for å finne en løsning på ”den nye formen”. Først og
fremst bidrar ny teknologi til mulighetene for stadig mer effektiv
masseproduksjon av tradisjonelle produkter som tekstiler, tapeter, glass,
dekketøy, bestikk, møbler og byggvarer. Samtidig blir det stadig utviklet nye
produkter hvor det ikke finnes noen historiske forbilder, og der både
produktene og teknologien som produktene baserer seg på er helt nye
tekniske konsepter. Eksempler kan være symaskinen, skrivemaskinen,
telefonen, bilen og etter hvert andre tekniske hjelpemidler som støvsuger,
vaskemaskin og kjøleskap. I tillegg har man også produkter som blir sterkt
omdefinert som følge av ny teknologi, som f.eks. elektriske lokomotiv,
elektriske lamper, elektriske komfyrer, dampdrevne båter med stålskrog osv.
I mangel av historiske forbilder blir spørsmålet om hva som er ”god form” i
de to siste gruppene i enda større grad påtrengende.
Det ideelle og reformatoriske mål for både Svenska Slöjdföreningen og
Foreningen Brukskunst skulle dermed være klart. Skjønnhet og kunstneriske
verdier må spres til alle sosiale lag i samfunnet for gjennom å ”foredle
skjønnhetssinnet” bidra til sosiale forbedringer. For å nå alle sosiale lag bør
de skjønne, nye produktene være rimelige i pris. For at produktene skal bli
rimelige i pris mener Paulsson at kunstnerne må akseptere å ta i bruk
industrielle produksjonsmetoder. Paulsson argumenterer samtidig for at
industriell produksjon er noe som er særegent for vår tid og på dette grunnlag
må aksepteres som produksjonsmetode. Dermed kan Paulsson skissere
muligheten for at vår tids tilgang til maskiner nettopp åpner for utviklingen
av en ny smak og en ny moderne skjønnhet. Verken Paulsson og Schnitler vil
beskrive den nye stilen i detalj, men begge synes å ha klare ideer om hvilke
karaktertrekk og forbilder vår tids stil vil ha.
3.1.2 ”Den nye formen”
”Hvilken er saa den moderne stil som naturlig vil komme til at sætte sit
stempel paa alt som omgir oss nutidmennesker[...]”323 spør Schnitler retorisk
og har svaret for hånden:
Det er den form som er bestemt av den moderne teknik og som
har sit utgangspunkt i ingeniørarbeidenes og de tekniske
produkters knappe logiske konstruksjon. Det karakteristiske for
teknikken er netop dette, at den søker den minste form for den
største kraft.[...] Teknikken tar kun hensyn til nytte-effekten og
bygger derover følgeriktig og streng form, som nøiaktig svarer
til behovet. Intet mere. [...]324
323
324
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Schnitler fremviser her en sterk tro på teknikkens iboende rasjonalitet og
logikk. En knapp og streng form vil, i følge Schnitler, være det logiske
resultat hvis det kun tas hensyn til nytteeffekt og behov. Romantiseringen av
logisk teknikk og rasjonelle ingeniører synes å være et viktig element for å
finne fast grunn å bygge den nye formen på. Både Paulson og Schnitler er
tydelig ute etter å demonstrere at utgangspunktet for den moderne stil og den
nye smak er basert på forhold som er uomtvistelige og sanne. ’”För en gångs
skull är inom konsten smaksfrågan en förstandsfråga”325 skriver Paulsson.
Schnitler må tydeligvis ha lest Paulssons program grundig for hans versjon
av samme poeng lyder: ”For en gangs skyld synes altsaa et smaksspørsmaal
at kunne ombyttes med et forstandsspørsmål326.” Språket både i Paulssons
program og Schnitlers artikkel formelig strutter av fyndord som
”sannhetskrav”, ”saklighet”, ”forstand”, ”rasjonalitet” og ”logikk” når de
snakker om grunnlaget for den nye stil. Begeistringen for den nye tid er stor
og det skal ikke være tvil om at dette skal forstås som uomgjengelige og
tvingende nødvendige krav som tiden stiller.
[Nutiden] kræver fremfor alt saklighet og sandhet, og skyr al
unødvendig ornamental stas, som ikke springer levende og
lekende frem av formen selv. Den moderne form er i sin kjerne
skapt av ingeniører og konstruktører.327
Det er verdt å merke seg at Schnitler ikke legger ned noe forbud mot
ornament som sådan.328 Hvis ornamentet ”springer levende og lekende frem
av formen selv”, kan den aksepteres. Videre er det ”kun” i sin kjerne at den
nye formen er skapt av ingeniører og konstruktører. Det er fremdeles rom for
en skapende kunstner, i følge Schnitler.
Schnitler og Paulson er skjønt enige om utgangspunktet for den nye
formen. Men som nevnt tidligere innrømmer Paulsson at maskinene i
utgangspunktet kan produsere nesten hva det skal være. Det eneste forbudet
han legger ned er å kopiere eldre formuttrykk. Hvordan skal vi da vite hvilke
former som er en ” för maskinproduktens karaktäristisk form”? I motsetning
til Schnitler som ikke tar opp denne problemstillingen i sin artikkel, har
Paulsson et resonnement klart. Han deler industrien opp i to deler, den
radikale og den konservative.329 Den radikale delen er i de områdene hvor
325

Paulsson, Gregor. Vackrare vardagsvara. Stockholm: Rekolid, 1995. Side 13
Schnitler, Carl W. “Den nye tid og den nye stil.” i Kunsten og den gode form : artikler og avhandlinger
1902-1926, redigert av Carl W. Schnitler og Henrik Grevenor, 307-313. Oslo: Gyldendal, 1920. Side 309
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Ibid., side 311
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I boken Architectural ornament gjør Brent C. Brolin også et poeng av reformatorene i England prinsipelt
ikke var mot bruken ornament. De ønsket bare å regulere hvordan ornamentet ble brukt. Se side 106
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Paulsson, Gregor. Vackrare vardagsvara. Stockholm: Rekolid, 1995. Side 13
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teknikken har trengt igjennom, dvs. ”att dem själv får bestämma sin form.” I
denne gruppen tenker Paulsson seg produkter som er utformet kun med sikte
på å tilpasse seg sine ”behov”. Som eksempler nevner han jern- og
betongbygg, optiske og elektriske industrier, hygieniske apparater, kirurgiske
instrumenter og andre metallverktøy. Disse produktene, hevder han, er de
mest konsekvente utrykkene for moderne skjønnhet. Siden dette er former
som andre tider ikke har hatt tilgang på så må nødvendigvis disse formene
være det mest ekte utrykket for vår tid.
[...] den nya tiden har skaffat fram en egen form, en modern
form, som föregående tid i brist på vår teknik icke kunde
åstadkomma.330
Men dette gjelder altså bare de mest ”radikale” områdene av industrien der
”konstnärerna intet ha att säga”331. Hva da med alle de tradisjonelle
kunstindustriområdene der formene ikke ”gir seg selv” som resultat av
teknikken? Paulsson er klar over at det ikke først og fremst er de tekniske
krav som gjør seg gjeldende innenfor glass-, porselen-, og tekstilindustrien,
pianoindustrien, rammefabrikkene, tapetindustrien, metallprodusentene og
møbelfabrikantene. Disse kaller Paulsson den konservative delen av
industrien, ”der formens tilbakahållande makt gjör sig gällande”. Men det
sannhetskrav som Paulsson mener gjør seg gjeldende for den ”radikale” delen
av industrien, må også overføres og gjøres gjeldende til den ”konservative”
del av industrien.
Nu för tiden faller det icke en insiktsfull konstruktör av en
betongbro in, att låta denna se ut som en barockbro av granit.
Kravet på konstruktiv sanning förhindrar honom härifrån. Det
är detta sanningskrav, som vi vilja hava framfört jämväl i den
industri, vars former icke stå i något nödvändigt sammanhang
med deras teknik.332
Dette argumentet kan virke litt uklart fordi han her snakker både om form
som følge av ”konstruktiv sannhet” og form som følge av teknikk. Det kan
synes som om det også her er to argumenter som til en viss grad flyter
sammen. Sannhetskravet blir både knyttet til en form som et nødvendig
resultat av konstruktive og tekniske krav, samtidig som Paulssons historiesyn
danner utgangspunktet for et underforstått krav om å utrykke tidens ”sanne”
330
331
332
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formspråk. Dette gjelder også de ting som ikke får sin form angivelig gitt ut
fra konstruktive eller tekniske krav.
De [konstnärerna] vilja tvärtom gå i lära hos dessa tekniker och
med utgångspunkt från deras former sätta sin fantasi i rörelse,
från dem hämta sina former. De vilja med de skillnader som
individuell fantasi ställer, överföra de där vunna formerna även
til andra industriområden, där den moderna formen icke
självklart ger sig ut tekniken333.
De formene som kommer til uttrykk i den ”radikale” delen av industrien, ”där
den teoretiska räkningen, om också icke alla detaljer bestämt, så dock i
huvudsak angivit riktningen av tillvirkningen”334, skal altså fungere som
inspirasjon og rettesnor for kunstneren i formgivningen av produkter fra den
”konservative” delen av industrien. Kunstneren skal hente sine former fra
produkter der matematikken og teknikken angivelig har bestemt formen og
med hjelp av fantasien overføre disse til alle andre produkter som vi omgir
oss med. Da vil vi i følge Paulsson oppfylle sannhetskravet og først da vil vi
kunne forme et sant uttrykk for vår tid. Schnitler er her helt på linje med
Paulsson i sin nesten likelydende oppsummering.
Og da blir det den store opgave for kunstnernes fantasi og
formfølelse – først at utvikle det av maskinteknikken skapte
formsprog til sikkerhet og klarhet – dernæst at skape enhet og
harmoni i vor tidsalders formfølelse ved at overføre den
nyvundne form til alle de omraader, hvor den ikke følger
umiddelbart av teknikken – saaledes til glas- og porcelænsindustrien, til tekstil- tapet- og linoleum-fabrikationen, til
møbler, metalvarer, o. lign.335
Både Paulsson og Schnitler åpner altså for at ”kunstnernes fantasi og
formfølelse” skal få mulighet til å gjøre seg gjeldende i foredlingen og
overføringen av det moderne maskinskapte formspråk. Gjennom dette kan vi
oppnå en enhet i vår tidsalders formfølelse hevder Paulsson. Han mener at det
er klare tendenser blant yngre, samtidige kunstnere til at dette skal la seg
gjøre. I sin form mener han de er opptatt av enkle og sterke virkninger
gjennom herredømme over ”de estetiska enheterna” og i arkitekturen ”det
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rent kubiska”. Denne tendensen mener Paulsson ligger godt til rette for ”det
tekniska arbete”.336
Men Paulsson har ett sannhetskrav til. Med sannhet og sannhetskrav
tenker han ikke bare på en sann stil for vår tid. En viktig komponent i
sannhetskravet er også ”ändamålsenlighet” dvs. formålstjenlighet på norsk.
”Föremålets ändamål måste vara klart uttryckt i dess form”.337 Hvordan dette
skal komme til uttrykk sier han ikke noe om, men som en negativ definisjon
trekker han frem hvordan store praktstykker som er laget for en annen tid,
andre sosiale lag eller andre formål enn de vi har i dag, ikke oppfyller dette
kravet. Men derimot åpner han for en viss kopiering av ”enkla eldre former”
hvis de er i overensstemmelse med fremstillingsteknikk og anvendelse.
Stikkordet her er altså ”enkle” eldre former. Gjennom enkelhet og
formålstjenlighet kan dermed også eldre historiske former aksepteres som
”sanne” uttrykk for vår tid. Selv om Paulsson tror at vi med utgangspunkt i
samtidens hygieniske krav vil trives bedre med de nye, moderne og kjølige
formene.338
Paulsson viser her en klar tillit til at ingeniøren arbeider utelukkende
rasjonelt og at industrielle produkter utviklet i den ”radikale” delen av
industrien har fått sin form utelukkende ut fra tekniske krav. Samtidig innser
han at den ”konservative” delen av industrien er i stand til å produsere alle
mulige former også kopier av gamle former. Argumentene for at den
”konservative” delen av industrien bør benytte et formspråk fra den
”radikale” delen et tredelt: For det første er kopiering av eldre former etter
Paulssons historiesyn moralsk forkastelig. For det andre har den ”radikale”
delen av industrien, slik Paulsson ser det, utviklet et formspråk som er et
unikt utrykk som tilhører vår tid. Det siste argumentet er knyttet til
”ändamålsenlighet” som krever at formen skal være en klar sammenheng
mellom produktets formål og dets form. Dette siste argumentet bygger på
kravet om rasjonalitet i forhold til produksjon og konstruksjon. Denne
rasjonaliteten blir garantert av den ”rasjonelle ingeniøren”. En rasjonell
utforming i forhold til produktets formål blir på denne måten et siste
sannhetskrav.
Paulsson ender dermed opp med en rekke ”sannhetskrav” til formen på et
produkt. Den skal være ”sann” og ”rasjonell” i forhold til historien, dvs. de
nye produksjonsmetoder som har blitt tilgjengelig. Den skal være ”sann” og
”rasjonell” i hvordan det er konstruert og produsert. Til sist må formen være
336
Paulsson, Gregor. Vackrare vardagsvara. Stockholm: Rekolid, 1995. side 39. Schnitler har på side 313 i
”Den nye tid og den nye stil” en direkte oversettelse av Paulssons avsnitt som jeg her har sitert fragmenter fra.
Den største forskjellen er at han har oversatt ”det tekniska arbete” til det ”maskintekniske arbeidets krav.” Se
Schnitler side 313.
337
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”sann” og ”rasjonell” i forhold til formålet med produktet. Paulsson er
overbevist om at kravene til sannhet og rasjonalitet nødvendigvis vil føre
med seg enkle former. For å sannsynliggjøre dette trekker han inn et
”rasjonelt krav” knyttet til hygiene.
Paulssons argumentasjon for at formen skal følge rasjonelle sannhetskrav
gir lite rom for kunstneriske bidrag. En logisk følge av Paulssons
argumentasjon kunne være at vi ikke trenger kunstnere til å bidra i
utformingen av produkter. Ingeniørens ”rasjonelle” fortolkning av tekniske
krav burde kunne holde. Men den nye formen er i følge Paulsson, ikke helt
ferdigutviklet selv om den er et resultat av ingeniørens ”rasjonelle”
konstruksjoner. Kunstnerens oppdrag er, i følge Paulsson, å utvikle ”den nye
formen” til ”sikkerhet og klarhet”, for dernest og overføre den til områder
hvor formen ” ikke følger umiddelbart av teknikken”. Kunstneren er dermed
underordet ”den nye formen” og blir kun tildelt en rolle som fortolker og
videreutvikler av ”rasjonalitetens nødvendige resultat”. Kunstneren blir en
”fødselshjelper” som skal hjelpe den nye formen til perfeksjon, men ikke selv
bidra til det formale utgangspunktet. Det formale utgangpunktet, den
rasjonelle og teknisk sett optimale formen, er gitt og kunstneren blir henvist
til rollen som ”tilpasser”.
3.1.3 Paulssons kommersielle argumentasjon for ”den nye stil”
En ting er å overbevise kunstnerne om at den nye industrien og de tekniske
produksjonsmetodene burde være både utgangspunkt og mål for deres
virksomhet, en annen ting er å overbevise industrien om at de burde ta
kunstnere inn som formgivere. Paulsson regnet ikke med at industrien vil la
seg overbevise av det samme krav til sannhet, logikk og formålstjenlighet i
vår tids stil som han stiller overfor kunstnerne. Argumentasjonen overfor
kunstnerne tok først og fremst utgangspunkt i at kunstnerne måtte kvitte seg
med sine fordommer mot industrien.
I nio fall av tio äro de fångna i fördomar, som uppkommit
därför att hela den föregåande tidens konsthantverkliga rörelse
uppkommit som reaktion mot industrin, för att framställa den
vackra unika pjäsen mot maskinens fula.
[...]
De [yngre konstnärna] sto utan föregåendes släkten
tavelmålares nedärvda fördomar mot den i nyttans tjänst
använda konstnen och de vilja i sin form ha fram enkla men
starka effekter.339
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Målet for Paulsson var at kunstnerne skulle underordne seg
produksjonsvilkårene i industrien slik at de kunne oppfylle sitt sosiale ansvar
om å lage gode og billige produkter. Kunsten skulle være til nytte for
samfunnet, og for å oppnå dette måtte kunstneren underordne seg industrien.
Paulsson går så langt at han ser seg nødt til å advare industrien mot å
engasjere eldre kunsthåndverkere. Han ser ingen mulighet for at de med sitt
formspråk kan tilpasse seg den nye virkeligheten. Det er i utviklingen mot et
enklere formspråk blant yngre kunstnere Paulsson ser en mulighet for
tilpasning til industrien. ”De yngre konstnärerna äro därför i allmänhet
lämpliga till arbete i industriens tjänst.”340
For å overbevise fabrikantene om at de bør ta i bruk kunstnere til å
utforme sine produkter, innser Paulsson at han må benytte seg av en annen
type argumentasjon. Industri og handel, mener han, lyder sine egne lover,
nemlig de økonomiske.341 Paulsson går ut fra at den eneste måten å få
overbevist industrien er vise til den økonomiske gevinsten som han mener
ligger i at produktene har god form.
Endast i den mån det kan påvisas att strävanden att få inn god
form i de produkter med vilka de handla, ha ekonomisk
betydelse, kan man räkna på interesse från deras [fabrikanten
och handlande] sida. Det skall nu påvisas att så är fallet.342
Paulsson setter dermed bruken av kunstnere og målet om å skape god form
inn i et økonomisk perspektiv343. Det første argumentet er at ”god form”344
rett og slett bør foretrekkes hvis to produkter ellers er teknisk like. Særlig vil
dette gjelde det dannede publikum, mener Paulsson.345 Hvis vi tar med i
beregningen at både Svenska Slöjdföreningen og Foreningen Brukskunst
gjennom sitt arbeid for ”god form” ønsket å drive et dannelsesprosjekt, vil
det godt kunne tenkes at andelen av dannede kunder bare ville øke
fremover.346 ”God form” ville dermed kunne bli et klart konkurransemiddel i
340
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Vackrare vardagsvara var basert på et foredrag Paulsson holdt under ”Industriveckan” i Gøteborg 12. april
1919. Ivanov, Gunnela. "Den besjälade industrivaran." i Formens rörelse: Svensk form genom 150 år, red.
Kerstin Wickman, 45-61. Stockholm: Carlssons, 1995. Side 61.
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”God form” blir heretter brukt i den mening som Paulsson har gitt gjennom sin beskrivelse av den
formålstjenlige og industritilpassede form.
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Paulsson, Gregor. Vackrare vardagsvara. Stockholm: Rekolid, 1995. side 17-18
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I Norge understreker blant andre arkitekt Harald Aars denne oppgaven under en tale ved åpningen av
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forhold til en økende andel publikum med dannelse. Paulsson er her så sikker
i sin sak at han mener på forhånd å vite hvilke erfaringer industrien har hatt
med god form som konkurransemiddel.
Jag tror att man med stor tilförsikt skulle kunna göra en
rundfråga til de svenska affärsföretag som föra formgoda varor,
(t.ex. annonsörerna i denna skrift) och få til svar att de endast
gjort goda erfarenheter om formens betydelse som
konkurrensmedel.347
Det kan synes som om Paulsson her tar utgangspunkt i den samme logikken
han har argumentert så sterkt for tidligere: God form skal være et logisk,
formålstjenlig og et sant utrykk for vår tid. Opplyste, dannede og fornuftige
mennesker vil ”logisk” nok velge varer som er formet i henhold til Paulssons
ide om logiske, rasjonelle og formålstjenlige prinsipper. Argumentet for
formen som konkurransemiddel er ikke et argument for at produkter skal
kunne gis en hvilken som helst form som vil bidra til å øke salget. Formen
skal først og fremst være ”god”, og ”god” form selger nå en gang bedre enn
den ”dårlige”, mente Paulsson.
Paulssons påstand er at ”god form” kan bidra til å øke salget. Men med
utgangspunkt i Paulssons fremstilling kan det fremholdes at industrien
allerede søkte å sikre sine markedsandeler gjennom en tilpasning av formen.
Både Paulsson, Schnitler og andre brukskunstforkjempere viser for eksempel
til at industrien imiterte håndverksprodukter som respons på at mange
kjøpere foretrakk håndverksprodukter fremfor industriprodukter. Denne type
markedsorientert formgivning kunne verken Paulsson eller hans norske
kolleger akseptere.348. Å kopiere håndverksprodukter stred i mot alle deres
prinsipper for ”god form”. Kravet om sannhet overfor produksjonen ble brutt
i og med at ”håndverksformer” ga seg ut for å være håndlagde når de egentlig
var maskinlagde. Men også kravet om at formen måtte være et utrykk for
”vår tid” ble brutt, all den tid Paulsson så på maskinproduksjon som det
viktigste trekket ved hans egen samtid. Derfor blir det viktig for Paulsson å
argumentere for at hans definisjon av ”god form” også kom til å bli
fremtidens konkurransemiddel.
”God form” som konkurransemiddel vil også ha betydning i forhold til
nasjonaløkonomien, mener Paulsson. Ved at de svenske produktene har minst
like ”god form” som de utenlandske vil man kunne oppnå både å hindre en
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økning i import og å øke eksporten.349 De norske meningsfellene velger
tilsvarende å vektlegge ”det norske” i en usignert innledning i Brukskunsts
første årbok.
Naar nu de store verdensmagter efter krigen igjen skal ta op
kampen for tilværelsen, maa vi vente os en lavine av fremmed
konkurranse. Da gjælder det, at norsk haandverk og industri
staar rustet og kan sette haardt mot hardt: solid, vakkert arbeide
mot fremmed, dyktig ledet, pågående eksport.350
Her presenterer brukskunstforkjemperne både et insentiv og en mulighet for
at norsk industri og også håndverk bør jobbe for å heve kvaliteten på
formgivningen.351 Dette argumentet må knyttes til Brukskunstbevegelsens
idealistiske målsetning om gode og rimelige varer til alle gjennom hevning
av smaksnivået på nasjonalt plan. Det kommersielle potensialet i ”god”
formgivning blir først og fremst knyttet til konkurransen mellom
nasjonene.352 Dermed er det like mye et behov for nasjonal selvhevdelse, som
økonomisk vinning for den enkelte bedrift som begrunner kravet om god
form som konkurransemiddel. Mangelen på konkurranse etter 1. verdenskrig
fremstår dermed som en mulighet til å ta seg den tiden man trenger for å
utvikle de nye, gode og ikke minst norske varene.
Schnitler skriver lite om det kommersielle potensialet ved å bruke
kunstnere til å skape ”god form” for industrien. Han nærmest konstaterer at
det den økonomiske betydningen til ”god form” er et faktum.
Ute i verden har ikke blot kunstnerne på sin side, men selv
fabrikantene lært at lægge godviljen til, fordi de hver på sin
kant har indset ikke bare den estetiske, men først og fremst den
økonomiske betydningen at forædle fabrikkvarernes utseende
og kvalitet. For det gode og kunstnerisk beherskede haandverk
kan i vor tid paa grund av sin høie produktionspris og sin
begrænsede mængde bare nå frem til forholdsvis faa, mens de
billigere fabrikkvarer kan nå frem til alle. 353
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Schnitler trekker her inn den lave prisen på fabrikkvarer som medvirkende
årsak til at ”god form” kan få økonomisk betydning for fabrikanten. Lav pris
er et grunnleggende kriterium i de fleste diskusjonene rundt ”den nye og gode
form”. Det synes å være en grunnleggende antagelse blant
brukskunstforkjemperne at hvis markedet blir tilbudt et billig produkt med
”god form”, vil de velge dette fremfor et som er billig og har ”dårlig form”.
Hos Paulsson kommer troen på at ”god form” vil kunne utkonkurrere”
dårlig form” eksplisitt til utrykk i sammenheng med hans argumentasjon for å
redusere det utall varianter som fantes på markedet av hver enkel
produkttype. Paulsson mener løsningen ligger i typisering (tysk: Typisierung)
eller standardisering gjennom utvikling og formgivning av noen få
standardtyper av hvert produkt. Men han ser ikke for seg at en tvunget
utrenskning av store deler av varetilbudet på dagens marked. Paulsson har
stor tro på at de nye, fornuftige, rasjonelle og formålstjenlige typene uten
problem vil utkonkurrere de gamle.
För at standardiseringen skall möjliggjöras i sådana
bruksartiklar, där formen spelar någon roll, får den helt enkelt
icke ske genom gallring, utan genom frambringande av nya
typer, vilka genom sin form ha nyhetens behag och
därigjennom i publikens sympati uttränga de gamla! Dessa på
en gång rationella och til sin form nya typer åstadkommas
säkerligen bäst genom samarbete mellan framsynta och
insiktsfulla industriidkare och goda konstnärer.354
Paulsson mener bestemt at de nye standardiserte typer av varer vil ha både
nyhetens behag, og få publikums sympati gjennom sin rasjonelle form.
Paulsson har her ikke noe annet grunnlag for å hevde at de nye standardiserte
typene vil utkonkurrer de gamle, enn at han ser det som en logisk og gitt
utvikling. Han er en logisk og historiserende optimist på vegne av den nye
forms markedspotensial.
Begrunnelsen for utviklingen av rasjonelle produkttyper var ikke først og
fremst markedspotensialet til de nye formene. Utgangspunktet for Paulsson
var samfunnsøkonomi og rasjonalitet. Produksjon av mange varianter av
samme vare blir av Paulsson sett på som sløsing med både arbeidskraft og
råvarer. Ved kun å produsere kvalitetsvarer ville en kunne utnytte både
arbeidskraft og materialer til det beste.

354

Paulsson, Gregor . Vackrare vardagsvara. Stockholm: Rekolid, 1995. Side 19
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Rathenau har i en av sina sista skrifter (Die neue Wirtschaft)
talat om den nationalekonomiska nödvändigheten att upphöra
med tillverkningen av sådana varor som endast genom sin
prisbillighet kunna existera på marknaden. De betyda slöseri
med råvaror och arbetskraft. Endast kvalitetsvaror böra få
tilverkas. Hans ord torde kunna överföras til svenska
förhållanden, så ont om råvaror och så höga arbetslöner som vi
ha. Om man tilverkar kvalitetsvaror som begagnas längre än
skräpet, behöver man inte sänka arbetslönerna för att det skall
bli billigare att leva.355
For å oppnå dette kan ”god form” bidra til standardisering og høyning av
kvalitet. ”God form” er en del av kvalitetsbegrepet ”genom vilken de övriga
goda egenskaperna komma til uttrykk”356.
Det siste kommersielle argumentet for ”den nye formen” er knyttet til
kunstnernes bidrag og forbudet mot å kopiere.
För formell kvalitet fordras också originalitet i god mening. En
sak får aldrig den bästa form om den er kopia.[...] De [svenska
fabrikanter] räkna icke härvid med det faktum, att det i många
fall är den nya varans egenart, själva nyhetsvärdet i den, som
gör den åtråvärd; och att då kopiorna komma i marknaden, de
sakna orginalitetens charme och således icke få något
ekomomisk värde. Att en vara gjord av en konstnär har helt
annat värde än sin egen kopia är ju dock en självklar sak, men
dett tyckes vara omöjligt för en del industrimän att förstå.357
Forbudet mot å kopiere eldre former og kravet om å slippe kunstnerne til for
å formgi industriprodukter, blir her presentert som en mulighet for å øke
verdien på produktene. Originalitet selger og gir produktene en nyhetsverdi.
Bruk av kunstnere i utformingen av industriprodukter vil dermed kunne føre
til en økonomisk fordel for fabrikantene.
En gruppe som får passet sitt påskrevet for å stå i veien for den
reformatoriske prosjektet til Paulsson er handelsstanden. I avsnittet om
”Säljaren” plasserer Paulsson en stor del av ansvaret for at folk flest kjøper
”dårlige” produkter hos handelsstanden. Paulsson mener at det ikke nytter å
reformere industrien hvis ikke også handelsstanden slutter å ”lure” publikum
til å kjøpe billig ”skräp”.
355
Paulsson, Gregor. Vackrare vardagsvara. Stockholm: Rekolid, 1995. Side 18-19. Walter Rathenau var
grunnlegger og leder for AEG i Tyskland og skrev flere bøker om samfunn og næringsliv.
356
Paulsson, Gregor. Vackrare vardagsvara. Stockholm: Rekolid, 1995. Side 19-20
357
Ibid., side 20-21
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Vem som helst kan gå nästan vart som helst, och han skal finna
att det utbjudes kvaliteter som är bara skräp, skjortor som äro
sönderslitna vid första begagnandet, läderväskor som inte äro
av läder, skor som inte tåla vatten, o. s. v. Allt ser det vackert
ut i skyltfönsteret. Det är avigsidan av 1800-talets
imitasjonsskicklighet.358
Paulsson mener at handelsstanden ofte står i mot fabrikantenes ønske om å
forbedre produktenes kvalitet. Sammen med at lønnstakere får lønn hver uke
og dermed i følge Paulsson får ”oförmågan att göra stora utlägg”359, blir
kunden ”lurt” til å kjøpe billige og dårlige ting av forhandlerne. Paulsson
regner med at det er utsiktene til økt omsetning gjennom å selge mange
dårlige produkter i stedet for få gode, som leder handelsstanden til å ”lure”
kundene. Men i tråd med rasjonalitetsprinsippet mener Paulsson at det å
produsere mange dårlige produkter i stedet for noen få gode vil være sløsing
med råvarer og arbeidskraft og dermed dårlig samfunnsøkonomi.360 I tråd
med reformbevegelsens ideer er løsningen i følge Paulsson å lære opp
handelsstanden i fordelene med ”den nye form”.
Vad hjälper det att fabrikanten gör en vacker vara, då hans
handelsresande inte vill bjuda till att förseljä den. I Tyskland ha
anordnats kurser för att sätta biträden och handelsresande in i
den nya rörelsen och de ha visat de bästa reslutat.361
Utdanning og opplæring av handelsstanden vil kunne føre til at selgerne
begynner å selge varer som har ”god form” og dermed underforstått god
kvalitet. Men Paulsson presenterer ingen argumenter for at produktene med
god form nødvendigvis skal være like billige som de med dårlig kvalitet. Han
mener fortsatt at det er bedre å kjøpe få produkter som er dyrere, men som
har bedre kvalitet, enn mange billige produkter med dårlig kvalitet. Som
eksempel sammenligner han bonden som får sin inntekt på høsten hvert år og
dermed har mulighet til å kjøpe dyrere, men bedre gjenstander enn arbeideren
som får sin lønn ukevis og dermed blir ”tvunget” til å kjøpe rimeligere og
dårlige varer.

358

Ibid., side 46
Ibid., side 47
Ibid., side 49
361
Ibid.
359
360
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3.1.4 Paulssons argumentasjonsrekke: En punktvis oppsummering
Som utgangspunkt for de videre analysene vil jeg nå forsøke å oppsummere
Paulssons argumenter for den ”nye og gode formen”. Jeg vil også ta med den
argumentasjonsrekken som knytter seg til det kommersielle ved den nye
formen. Dette vil kunne tydeliggjøre hvordan Werkbund, Paulsson og resten
av reformbevegelsen presenterer en sammenhengende argumentasjonsrekke,
en ”hel pakke”, som vi så kan benytte som matrise for å analysere spredning
og fortolkning av ”kriterier for god norsk design”. Jeg ønsker altså å
sammenholde Paulsons argumentasjonsrekke og ideologiske ”pakke” med
det ideologiske fundamentet som danner grunnlaget for den videre
utviklingen av industridesign som profesjon i Norge.


Sosial reform gjennom utbredelse av skjønnhet: Den moderne
bevegelse var en del av en større reformbevegelse som hadde bedre
livskvalitet og bedrede sosiale forhold som mål. Ikke minst gjaldt dette
opplysningsvirksomhet i forholdt til helse og hygiene. I tråd med Ellen
Keys bøker, ville det å omgi seg med vakre gjenstander kunne føre til
positive sosiale endringer. For at samfunnet skal bli bedre måtte alle
sosiale lag få tilgang på vakre ting.



Oppdragelse: Det var ikke gitt at alle forstod hva som var den nye
skjønne formen. På lik linje med hygienisk opplæring var det også behov
for estetisk opplæring både av publikum, produsenter og salgsleddet.



Industriproduksjon som forutsetning for tilgjengelighet: Industriell
fremstilling vil kunne bidra til å gjøre vakre produkter tilgjengelig for
alle gjennom lavere priser. Det sosiale målet er altså ikke å lage billigere
ting, men billige og vakre ting. Lav pris er kun et middel for nå det større
mål, som er skjønnhet for alle.



Kunstnere er den yrkesgruppen som har unik tilgang til å skape de
vakre: Det er derfor kunstnerens ansvar å føre de industriproduserte
produktene til ”sikkerhet og klarhet”.



”Den nye formen”: Maskinene skal danne utgangspunkt for den ”nye
formen” som kunstneren skulle bringe til ”sikkerhet og klarhet”. Denne
påstanden har en historisk begrunnelse og en ”rasjonell” begrunnelse.
-
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formuttrykk som er unikt for vår dit. I tråd med Paulssons og den
moderne bevegelsens historiesyn vil dette også være vår tids ”ekte”
og ”sanne” stil.
-

Den rasjonelle begrunnelsen for ”den nye formen”: Den
”rasjonelle” begrunnelsen er at produkter utformet i tråd med
produksjonstekniske krav vil være mer ”rasjonelle” og dermed mer
”sanne” enn produkter som ikke er tilpasset den nye
maskinproduksjonen.

-

”Den nye formens” allmenngyldighet: På de områdene hvor de
produksjonstekniske kravene ikke fører til en entydig form, skal
kunstneren tilpasse de ”rasjonelle” formene fra områder av
industrien hvor Paulsson mener formen har blitt til som resultat av
tilpassning til rasjonelle krav. Paulsson forutsetter at produkter
utformet av ingeniører er utformet utelukkende med henblikk på
rasjonelle krav.



Kunstneren som tilpasser og ”fødselshjelper”: Til tross for at det er
rasjonalitet og sannhet som skal styre ”den nye formen”, er det
kunstnernes oppgave å ”utvikle det av maskinteknikken skapte
formsprog til sikkerhet og klarhet”. Kunstneren blir en slags
”fødselshjelper” for formen.



En sann form er formålstjenlig og dermed enkel: Det siste kravet til
sannhet og rasjonalitet er i forhold til produktets formål. Sammen med
teknologiske og produksjonstekniske krav må formen være tilpasset
formålet.
-

Historiske former kan brukes hvis de er enkle: Paulsson
forutsetter at et produkt som er rasjonelt utformet i henhold til dets
formål vil ha en enkel form. Dette åpner for at kunstnere kan benytte
seg av historiske former hvis de er enkle.

-

Hygieniske krav vil føre til enkelhet i formen: Som et rasjonelt
argument for enkelhet henviser Paulsson til at enkelhet vil være i
tråd med hygieniske krav.

Som nevnt er det mye som tyder på at mange innenfor
industriproduktformdiskursen har et ambivalent forhold til den kommersielle
dimensjon av industridesignerens arbeid. Til tross for dette arbeidet ID121
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gruppen og NDC målrettet for å vinne innpass i industrien for den nye
profesjonen industridesign. På samme måte som Paulsson tar NDC og IDgruppen i bruk økonomiske og kommersielle argumenter for hvorfor bedrifter
bør benytte seg av industridesignere. Derfor vil jeg her oppsummere
Paulssons kommersielle argumentasjon for hvorfor industrien bør benytte seg
av ”den nye formen”. I den videre analysen i kapittel 4 vil jeg dermed kunne
vise på hvilken måte disse argumentene videreføres i utviklingen og ikke
minst promoveringen av industridesign som profesjon i Norge.


Markedsargumentet: Paulsson hevder at ”den nye formen” først og
fremst er den mest fornuftige, rasjonelle og dermed moralsk riktige. Den
kommersielle fordelen ser Paulsson som en heldig bi-effekt av dette fordi
etter hvert som publikum blir opplært til å tenke rasjonelt, vil de også
foretrekke produkter som har den ”rasjonelle nye formen”.



Det nasjonaløkonomiske argumentet: Paulsson appellerer også til den
nasjonale konkurranseevne. Den nye formen vil kunne øke den nasjonale
konkurranseevnen av samme grunn som den vil kunne øke bedriftenes
konkurranseevne.



Rasjonelle produkter vil bli billigere: ”God form” vil også kunne bli
billigere siden det er forutsatt at den skal tilpasses industriell produksjon.



Det historiske argumentet: ”God form” vil utkonkurrere dårlig form i
henholdt til Paulssons historiske logikk. ”Den nye formen” er en del av
en historisk gitt utvikling.



Det samfunnsøkonomiske argumentet: Gjennom å bare produsere
gode produkter vil vi kunne spare arbeidskraft og råvarer.



Nyhetsverdi: Kunstneren kan bidra til at produktene blir originale og
dermed får en nyhetsverdi som igjen vil trekke kunder.



Problemet med selgerne: Selgerens logikk er i følge Paulsson preget av
at han kan tjene mer penger på å selge flere dårlige produkter. Selgerne
må derfor omskoleres for å forstå fordelene med å selge færre produkter,
men med ”god form”.

Til slutt ønsker jeg å avklare noen begreper knyttet til den ”nye formen”.
For Paulsson er ”den nye formen” eller ”den nye stilen” identisk med ”den
gode formen”. Rasjonalitet, sannhet og dermed moralsk godhet er alle sider
122
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av samme sak. Et rasjonelt utformet produkt vil, med litt hjelp fra kunstneren,
ha en ”god form” i betydningen ”sann” og ”ærlig”. Denne begrepsbruken har
vi også møtt i vår gjennomgang av ”Kriterier for god norsk design”. Det
skulle allerede være tydelig at det er mange sammenfallende momenter i
Paulssons program og ”kriteriene for god norsk design”. Jeg vil derfor søke å
bruke min oppsummering av Paulssons argumentasjonsrekke som
utgangspunkt for de videre analysene i kapittel 4. Men først skal vi ta med
noen betraktninger om Foreningen Brukskunsts resepsjon av Paulssons
program.
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3.2 FORENINGEN BRUKSKUNST OG DEN
VANSKELIGE REALISERINGEN AV ET AMBISIØST
PROGRAM

Både vektlegging av industriproduksjon og den sosiale dimensjonen i
Foreningen Brukskunst sitt program blir tidlig svekket. Når det gjaldt den
sosiale ambisjonen viser Gaustad at allerede i 1921 ble det av Prytz, Kielland
og Arbo argumentert mot ensidig satsning på det sosiale program362.
”Krigens sosiale konsekvenser var kommet på avstand og man kunne igjen
begynne å dyrke estetikken” konstaterer Wildhagen.363
Gaustad hevder i sluttordet i sin magistergrad at mye av retorikken rundt
tilpassning av formene til maskinene og den sosiale målsetningen som skulle
oppnåes gjennom dette ble overskygget av ønsket om å finne frem til en
bestemt form. Hun spør retorisk om ikke brukskunstteoretikerne kan ha lagt
mer i Muthesius’ uttrykk ”Maschinenenstil” enn Muthesius selv gjorde.
Gaustad konkluderer med at det var de estetiske ambisjonene som til slutt
veide tyngst og dermed gikk ønsket om en bestemt form foran hensynet til
produksjonsmetodene og produksjonstiden364. Her vil jeg igjen understreke at
det nettopp var ”den nye stil” og den vakre formen som var hovedmålet både
til Paulsson og Schnitler. At produktene etter hvert skulle bli billigere var
som nevnt kun et middel for at skjønnheten skulle nå ut til flere. På bakgrunn
av vår gjennomgang av Paulssons program må det kunne sies at søken etter
en ny form var helt eksplisitt og at vektleggingen av produksjonsmetodene
har kommet sterkere i forgrunnen basert på retrospektiv lesning. Som vist kan
den sosiale ambisjonen leses som et eksplisitt dannelsesprosjekt. Den gleden
brukskunstforkjemperne ville gi folk fra lavere sosiale lag var ikke tilgang til
flere rimelige varer, men først og fremst tilgang til det
brukskunstforkjemperne oppfattet som skjønne varer. Her kan det synes som
både Gaustad og Wildhagen er skuffet med utgangspunkt i deres egen
fortolkning av ”sosial bevissthet” ikke er oppfylt.
Selv om søken etter en ny form var eksplisitt, mener Wildhagen at
brukskunstnerne fortsatt ikke trodde helt på det Schnitler sa. Wildhagen
peker på en diskrepans mellom retorikk og praksis.
Mens Schnitlers artikkel i utstillingskatalogen [Nye hjemutstillingen, 1920] kan plasseres i en europeisk
modernismetradisjon preget av avantgardistiske forestillinger,
362
Gaustad, Randi. "Foreningen Brukskunst 1918 - 1930: program, utstillinger og kritikk." Hovedoppgave til
magistergrad i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1973. Side 118
363
Wildhagen, Fredrik. Norge i form: kunsthåndverk og design under industrikulturen. Oslo: Stenersen, 1988.
side 81
364
Gaustad, Randi. "Foreningen Brukskunst 1918 - 1930: program, utstillinger og kritikk." Hovedoppgave til
magistergrad i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1973. Side 132
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er formgiverne på sin side knyttet til håndverkets stabilitet og
hverdagens alminnelighet. De hører hva han sier – og finner
klassisismen.365
Her kan det også synes som om Wildhagen igjen bedriver en retrospektiv
lesning av hvordan ”den nye formen” skulle arte seg. Siden de norske
formgiverne ikke tolker Schnitler på samme måte som for eksempel
Werkbunds ideer ble fortolket ved Bauhaus, så regner Wildhagen med at de
ikke hørte på Schnitler. Men som vi har sett så åpner Paulsson for å bruke
eldre former forutsatt at de oppfyller kravet til enkelhet. Verken Schnitler
eller Paulsson hadde en klar ide om hvordan den nye formen ville arte seg.
Vendingen mot et klassisistisk formspråk kan derfor leses som en moderat,
men i stor grad legitim fortolkning av Schnitlers og Paulssons forestillinger
om ”den nye form”.
På bakgrunn av andre ting Schnitler skrev hevder Wildhagen at selv ikke
Schnitler egentlig trodde på det han sa.
Uoverensstemmelsen mellom maskinestetikk som man hevdet,
og førindustrielle stiler som man valgte, og industrien som man
arbeidet for, skapte uklarheter. Foreningen svekket på denne
måten sin mulighet til å spille en rolle overfor industrien.366
Forestillingene om maskinestetikken, slik de kom til uttrykk i
Tyskland omkring Deutsche Werkbund, [sic] ble lagt til den
britiske kunst- og håndverksbevegelsens
individualkunstneriske håndverksbaserte estetikk – i det minste
på ideplanet.367
Wildhagen mener det her er to forskjellige syn på formgivning som her støter
sammen, selv om han mener det ikke skapte reelle brytninger før slutten på
20-tallet. Den radikale maskinestetikken stakk ikke så dypt, og i den videre
utviklingen av brukskunst og kunsthåndverk i 20- og 30-årene utvikler
brukskunstnere og kunsthåndverkere seg i opposisjon til industrialiseringens
anonymitet hevder han.
Misnøye med at de sentrale ideologer i Foreningen Brukskunst krevde at
kunstnerne skulle underordne seg og tilpasse seg til industriproduksjonen
førte til at forholdet til de utøvende håndverkerne tilspisset seg allerede i
1925, hevder Gaustad. I 1929 blir Norsk Prydkunstnerlag stiftet som et
365

Wildhagen, Fredrik. Norge i form: kunsthåndverk og design under industrikulturen. Oslo: Stenersen, 1988.
Side 80
Ibid., side 82
367
Ibid., side 83
366
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konkret utrykk for en konkurrerende forståelse av formgivernes rolle vis-avis industrien.368 Men allerede to år senere gikk ledelsen i Foreningen
Brukskunst inn for at Foreningen Brukskunst og Norsk Prydkunstnerlag
skulle slåes sammen. Som en konsekvens av dette blir Norsk
Brukskunstnerlag opprettet som en underavdeling av Foreningen Brukskunst.
I dette laget kunne alle aktive brukskunstnere være medlem.369 Selv om
Gaustad hevder at Prydkunstnerne gjennom denne sammenslåingen fikk lite å
si i ledelsen av Foreningen Brukskunst370, fremhever Wildhagen at
Prydkunstnerne hadde vunnet en klar plass for sitt syn og sin egenart371. Det
som samlet var at både Brukskunst og Prydkunstnerne var ”opptatt av å holde
fanene høyt i kampen mot den forflatning og anonymisering som den sterke
industrialiseringen av det norske samfunn etter deres skjønn hadde ført med
seg i etterkrigstiden”372.
Her kan det synes som om konfliktlinjene følger den velkjente debatten
mellom van de Velde og Muthesius ved Werkbunds utstilling i Köln 1914.373
Muthesius hevdet i hovedtrekk at utviklingen av formen på
industriproduktene gikk mot en standardisering eller ”Typiserung” der det
store antallet formvariasjoner innenfor et produkt blir redusert til noen få
standardformer. Bare standardformer basert på rasjonelle valg vil kunne føre
til dannelsen av en sann universell smak.374 Van de Velde og hans gruppe på
sin side forsvarte kunstnernes individuelle uttrykksfrihet som utgangspunkt
for industriformen.
So long as there are still artists in the Werkbund and so long as
they exercise some influence on destiny, they will protest
against every suggestion for the establishment of a canon and
for standardization. By his innermost essence the artist is a
burning idealist, a free spontaneous creator.375
Standarder og standardisering som resultat av utviklingen mot en rasjonell og
logisk produktform er et sentralt punkt hos Gregor Paulsson. De utøvende
368
Gaustad, Randi. "Foreningen Brukskunst 1918 - 1930: program, utstillinger og kritikk." Hovedoppgave til
magistergrad i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1973. Side 116.
369
Wildhagen, Fredrik. Norge i form: kunsthåndverk og design under industrikulturen. Oslo: Stenersen, 1988.
side 95
370
Gaustad, Randi. "Foreningen Brukskunst 1918 - 1930: program, utstillinger og kritikk." Hovedoppgave til
magistergrad i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1973. Side 117
371
Wildhagen, Fredrik. Norge i form: kunsthåndverk og design under industrikulturen. Oslo: Stenersen, 1988.
Side 95
372
Ibid., side 95
373
Schwartz, Frederic J. The Werkbund: design theory and mass culture before the First World War. New
Haven: Yale University Press, 1996. Side 47-48
374
Parafrasert fra Muthesius sine teser ved Werkbund-utstillingen i Køln 1914 gjengitt i Conrads, Ulrich.
Programs and manifestoes on 20th-century architecture. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1970.
375
Van de Veldes anti-teser ved Werkbund-utstillingen i Køln 1914 er også gjengitt i Conrads, Ulrich.
Programs and manifestoes on 20th-century architecture. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1970. Side 29.
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brukskunstnerne, her representert ved Prydkunstnerne synes, på samme måte
som van de Velde, nettopp å reagere på denne begrensingen i utrykk og
formende kreativitet. Gjennom å opprette en egen undergruppe for utøverne
klarer ideologene i Foreningen Brukskunst å legge et foreløpig lokk på denne
debatten. Utøverne fortsetter dermed å utvikle seg som individuelle
verkstedsbaserte brukskunstnere mens ideologene fortsatt kunne skrive og
holde foredrag om den moderne bevegelses formidealer. Det er ideologenes
”Brukskunst-ideer” Gaustad hevder blir videreført i utviklingen av
industridesign 20-30 år senere.376 Den manglende interessen for
industriproduksjon blant flertallet av brukskunstnerne er en av begrunnelsene
for at Thorbjørn Rygh og andre brukskunstnere med ”interesse for
industridesign” etablerer ID-gruppen i 1955.377
Wildhagen mener at det i løpet av 30-tallet skjer en beskjeden, men
dyptgripende utvikling av verkstedsbasert kunsthåndverk som senere blir
retningsbestemmende for studiobasert kunsthåndverk slik det utviklet seg
etter andre verdenskrig. Den nye generasjonen av kunsthåndverkere som
kalte seg både prydkunstnere og brukskunstnere, bryter med sentrale trekk
ved selve industrikulturen hevder Wildhagen. Spesielt mener Wildhagen at
de nye kunsthåndverkerne bryter med arbeidsdelingsprinsippet. Wildhagen
mener det skjer en utvikling der kunstneren og håndverkeren blir én og
dermed skaper en ny kunstnerkategori som erstatter maleren som
kunsthåndverker. Denne nye kunstnerkategorien får en dobbel basis både i
det håndverksmessige og i det estetisk kunstneriske der arbeidsprosessene
ikke lenger er fordelt på flere personer. Derfor hevder Wildhagen at
kunsthåndverket gjennom en prioritering av det kunstneriske element i nær
tilknytning til håndverket fremstår som et alternativ til maskinkulturens
anonymitet.378
Denne vektleggingen av verkstedet og håndverk kommer også til utrykk i
Jacob Pryz’ omlegging av undervisningen etter forbilde fra Bauhaus etter at
han blir ansatt som rektor ved SHKS i 1934. Alf Bøe påpeker i kapittelet
“Kunsthåndverk og kunstindustri 1914-1940.” i Norges Kunsthistorie379 at
under Henrik Bulls ledelse ble undervisningen i håndverk, kunstindustri og
tegning ved SHKS drevet uten bruk av materialer på verkstedene. SHKS var
først og fremst en tegneskole der håndverkere skulle lære gjennom å tegne av
gode produkteksempler og ikke en verkstedsbasert håndverksskole. Det var
derfor radikale og store endringer Prytz satte i gang. Bøe mener Prytz hadde
376
Gaustad, Randi. "Foreningen Brukskunst 1918 - 1930: program, utstillinger og kritikk." Hovedoppgave til
magistergrad i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1973. Side 133.
377
Rygh, Thorbjørn. "Industrial Design - i Norge." Byggekunst, nr. 2 (1961): 36-40.
378
Wildhagen, Fredrik. Norge i form: kunsthåndverk og design under industrikulturen. Oslo: Stenersen, 1988.
side 98-99
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Bøe, Alf. “Kunsthåndverk og kunstindustri 1914-1940.” i Norges kunsthistorie, 307-394. Oslo, 1983. side
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som mål å gjøre skolen til en høyskole i forming da han i 1936 oversendte
departementet en helt ny skoleplan. Store deler av denne omleggingen,
inkludert innføring av verkstedarbeid som en selvfølgelig del av
undervisningen, var i følge Bøe allerede godt i gang da departementet
godkjente planen våren 1939.
Utviklingen innen brukskunstfagene i Norge gikk dermed ikke mot en
utforskning av industriens muligheter og begrensninger som utgangspunkt for
formgivningen. Det er van de Veldes ideal om kunstnerens individuelle
utrykk og ”Arts & Craft”-ideologiens fremhevning av håndverket som får
gjennomslag hos brukskunstutøverne. Håndverket, det håndlagde og
kunstnerens eget verksted og maskinbruk ble satt i sentrum som både mål og
referanse. Bøe peker på at ”[b]rukskunstentusiastenes krav om foredling av
industriprodukter fikk kanskje noe mindre gjenklang i Norge enn i de land
hvor ideologien først var formulert, og hvor industrien var atskillig mer
utviklet enn hos oss”380 Det var bredden i ferdigvareindustrien som manglet
mener Bøe. Ferdigvareprodusenter som var knyttet til Foreningen Brukskunst
var i hovedsak kunstindustriprodusenter og der var det allerede en tradisjon
for å bruke kunstnere og kunsthåndverkere som formgivere. Spørsmålet om
hvilken stil som var den riktige fikk dermed større betydning enn spørsmålet
om i hvilken grad kunstneren skulle underlegge seg industriens
produksjonsvilkår. Kunstnerne arbeidet med det Paulsson ville kalt den
”tradisjonelle” delen av industrien og ikke den ”radikale”.
Hovedtrekkene fra utviklingen av brukskunst i Norge fremstår som en
moderat adapsjon av modernismens ideologi om å skape en ny form eller stil
med utgangspunkt i industrielle produksjonsprosesser. Gaustad mener at den
norske brukskunstbevegelsen i større grad fulgte den samme linje som
Wettergren stod for i Sverige og at en radikaler som Gregor Paulsson ikke
fantes i Norge. Bøe oppsumerer med at ”materialet her til lands [viser at vi]
nokså konsekvent innskrenker oss til å følge opp tendenser som har sitt
utspring under andre himmelstrøk”. Funksjonalismen blir dermed også tatt
opp først og fremst som en stilistisk utvikling fra 1925 og fremover. Bøes
dom over den norske tilpassningen av funksjonalismen er ikke særlig
flatterende:
Noe spinkelt og kanskje ikke med særlig dyp forståelse av
fenomenene tok Nora Guldbrandsen opp ”funkismotiver” i sin
produksjon ved Porsgrunds Porselænsfabrikk allerede fra 1927
[...] Da Brukskunstforeningen åpnet sine nye utstillingslokaler i
Kunstnernes Hus i 1930, var stilpreget gjennomgående
380

Bøe, Alf. “Kunsthåndverk og kunstindustri 1914-1940.” i Norges kunsthistorie, 307-394. Oslo, 1983. side
321

128

D E L

3 :

D E T

I D E O L O G I S K E

U T G A N G P U N K T E T

F O R

B R U K S K U N S T B E V E G E L S E N

funksjonalismens – til dels ennå stivt, doktrinært og litt hardt,
til dels manifestert først og fremst ved stilens ytre, kubistiskornamentale kjennetegn: en slags vulgær-kubisme, overføre
temmelig rått fra blant annet fra Bauhaus formeksperimenter.
Ut gjennom 1930-tallet ble holdningen mykere og mer følsom
[...]381
Bøe synes her å presentere en kritikk basert på en retrospektiv fortolkning av
Guldbrandsens ”funkismotiver” og Brukskunstutstillingens bruk av ” stilens
ytre, kubistisk-ornamentale kjennetegn”. Paulsson hevdet jo at det var
kunstnernes oppgave å transformere de ”rasjonelle” formene fra ”den
radikale” delen av industrien og applisere dem også i den ”den tradisjonelle”
delen av industrien. I lys av Paulssons forståelse av ”den nye formen” må
både Guldbrandsens dekor og Brukskunstutstillingens ”kubisme” kunne
forsvares som legitime fortolkninger av ”den nye stil”.
Bøes begrep om hva som utgjør den ”ekte” forståelsen av
funksjonalismen synes å basere seg på en senere avvisning av at
funksjonalisme og modernisme utgjør en ytre stil. At Bøe ikke er rede til å
akseptere anvendelse av ”funkismotiver” eller ”stilens ytre, kubistiskornamentale kjennetegn” kan tyde på at Bøe opererer med en annen forståelse
for begrepet stil enn det Paulsson og Schnitler gjorde. Paulsson og Schnitler
hadde som klart mål å finne frem til ”den nye stilen”. Bøes kritikk synes å ta
utgangspunkt i Bauhaus og Le Corbusiers adapsjon av abstrakt modernisme
som den eneste gyldige fortolkningen av ”den nye formen”. Det er først og
fremst med et slikt tilbakeskuende perspektiv at Guldbrandsen og
Brukskunstutstillingen fremstår som henholdsvis ”spinkel” og ”vulgærkubistisk”.
I lys av at Bøe er sentral i utviklingen av NDC og ”Kriteriene for god
norsk design”, skal vi ta med oss denne observasjonen når vi nå går videre
for å analysere den nye representasjonen av industriform som ID-gruppen og
NDC stod for.

381

Bøe, Alf. “Kunsthåndverk og kunstindustri 1914-1940.” i Norges kunsthistorie, 307-394. Oslo, 1983. Side
328-329
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Del 4: Etableringen av en
profesjonell norsk
industridesigndiskurs
Som nevnt i innledningen til del 3 vil jeg i denne del 4 benytte Paulssons
program og argumentasjon for den ”nye formen” som matrise for å analysere
hvordan og i hvilken grad idealene fra den moderne bevegelse blir
opprettholdt, refortolket, forlatt, omdannet eller selvfølgeliggjort i
etableringen av industridesign som profesjon i Norge fra 50-tallet og
fremover. I løpet av 50- og 60-tallet blir det gjennom konkrete hendelser som
etableringen av ID-gruppen i 1955, årlig utdeling av Den norske designprisen
fra og med 1962, industridesignutstillingen i Kunstindustrimuseet i Oslo i
1963 og åpningen av NDC i 1965, etablert en ny industridesignposisjon i
diskursen om industriproduktform i Norge. Det blir etablert en rekke
institusjoner som har som konkret mål å fremme en spesifikk forståelse av
hva industridesign er.
Arbeidet for å etablere en spesifikk forståelse av industridesign omfatter
også begrepet design, som ofte presenteres synonymt med industridesign.
Den nye representasjonen av industridesign og design som presenteres
gjennom disse hendelsene og institusjonene utfordrer brukskunstbevegelsens
representasjon av industridesign som en del av et større brukskunstbegrep.
ID-gruppen og Norsk Designcentrum utfordrer dermed den hegemoniske
posisjonen som brukskunstposisjonen frem til da hadde hatt i
industriproduktformdiskursen. ID-gruppens formidling av designoppdrag,
etablering av designpris, utstillinger og ikke minst etableringen av NDC
fremstår dermed som institusjonaliseringer av en ny posisjon i
industriproduktformdiskursen.
Samtidig med etableringen og utviklingen av industridesign som
profesjon i Norge, vokser det frem en økende bevissthet blant mange
kunsthåndverkere. I løpet av 60- og 70-tallet utvikler kunsthåndverkerne en
forståelse av egen virksomhet som forskjellig fra det nytteperspektivet som
brukskunstbevegelsen hadde fremhevet siden 1918. Kunsthåndverkerne
begynner å orientere seg mot kunstdiskursen, og gjennom hendelser som
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Kunstneraksjonen i 1974 søker de å få denne posisjonen ratifisert gjennom et
statlig avtaleverk. Vi har altså to bevegelser, knyttet til henholdsvis
industridesign og kunsthåndverk, som truer med å splitte den til da
tilsynelatende enhetlige forståelsen av formgivningsdiskursen som blant
andre Foreningen Brukskunst representerte. Polariseringen mellom
industridesign og kunsthåndverk fører til at det blir etablert to nye diskurser,
en kunsthåndverksdiskurs og en industridesigndiskurs. Brukskunstdiskursen
svekkes og brukskunstbegrepet erstattes i løpet av 80-tallet med et generelt
designbegrep.
I denne fjerde delen av avhandlingen vil jeg se på hvilke forestillinger fra
den moderne bevegelse som blir videreført i den nye industridesigndiskursen.
Denne avhandlingen handler om mulighetsbetingelsene for den utdannelsen
som gjorde seg gjeldende da jeg selv studerte industridesign på midten av
1990-tallet. På den måten er det en nåtidshistorie, slik jeg beskriver den i
kapittel 1.3.2. om Foucault og diskursanalyse. Hvilke forestillinger om
design og industridesign er det som har gjort det mulig å etablere en
industridesignutdannelse med nettopp den fagsammensetningen og den
fagforståelsen som gjorde seg gjeldende da jeg studerte? Som vi har sett og
også vil se i den videre analysen fantes det flere konkurrerende forestillinger
om hva industridesign skulle ”være”. Denne avhandlingen spør derfor ikke
etter ”hva industridesign er?”. I denne avhandlingen spør jeg etter hvilke
forestillinger om hva industridesign bør være som har gjort seg gjeldende i
etableringen av industridesign som profesjon i Norge. Hvordan har disse
forestillingene formet de institusjonene som opprettholder den norske
industridesigndiskursen?
For å forstå dilemmaene som jeg mener oppsto mellom markedsføring og
estetikk da jeg studerte industridesign ved SHKS 1991-1996, må vi søke å
forstå hvordan industridesign ble formet i tråd med bestemte forestillinger av
hva industridesign skulle være. Den ambivalente holdningen til det
kommersielle som kommer til utrykk i dagens undervisning og promovering
av industridesign, bør ses i forhold til alle de ulike verdier, idealer,
forestillinger, strategier og herredømmeforhold som har gjort seg gjeldende i
utviklingen av industridesign i Norge. I dette kapittelet ønsker jeg å peke på
og analysere det jeg mener er sentrale og avgjørende utviklingstrekk i
utviklingen av industridesign som profesjon, og det som skaper grunnlaget
for vår forståelse av industridesign i Norge i dag. Helt til sist i dette
kapittelet, og i lys av disse sentrale utviklingstrekkene som jeg mener har
formet og former vår forståelse av industridesign, vil jeg ta for meg ”det
kommersielle” og hvordan det har blitt omhandlet i ulike faser av
utviklingen.
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4.1 EN NY POSISJON I
INDUSTRIPRODUKTFORMDISKURSEN

På bakgrunn av vår gjennomgang av ”kriterier for god design” og det
ideologiske grunnlaget for Foreningen Brukskunst/Landsforbundet Norsk
Brukskunst, burde det ikke være noen tvil om at etableringen av ID-gruppen
var utrykk for en annen forståelse av industriell formgivning enn den
etablerte som brukskunstbevegelsen representerte. Men hva består ulikheten
i? Er det dype prinsipielle forskjeller, eller er det mer overfladisk uenighet
som kommer til syne? Hvor mye av Paulssons forestillinger om ”den nye
formen” viderefører de nye industridesignerne i sine representasjoner av
industridesign?
Jeg vil starte med å undersøke hvordan forestillingen om at det var mulig
å skape sosial og moralsk reform gjennom skjønnhet, blir videreført i den nye
industridesignposisjonen. Jeg vil søke å vise hvordan forestillingen om at
designerens mål var å skape ”vackrare vardagsvara” etter hvert erstattes av en
forestilling om ”problemløsning” som den sentrale oppgaven for
industridesigneren. Denne endringen i forståelsen av hovedoppgaven til
industridesignerne synes å skape et behov for å omformulere designerens
tradisjonelle fordring om å bidra til sosial reform. Den skjønne formens
potensial som sosial endringsagent synes å bli erstattet av designerens
kompetanse til å løse ”virkelige” problemer. De ”virkelige” problemene blir
etter hvert definert som behovene til eldre, funksjonshemmede og den tredje
verden.
4.1.1 Sosial og moralsk reform ved hjelp av skjønnhet
I dette underkapittelet vil jeg søke å vise hvordan to forestillinger om
koblingen mellom moral og form delvis overlapper hverandre og delvis
erstatter hverandre på ulike tidspunkt i historien. Den ene forståelsen av
koblingen mellom moral og form var at skjønnhet i omgivelsene hadde evnen
til å påvirke folk til å leve et bedre og mer moralsk riktig liv. Den andre er at
formene i seg selv bør fremstå som ”ærlige” gjennom å ha en fornuftig og
rasjonell utforming. I etableringen av industridesign som profesjon i Norge er
det særlig den siste forestillingen som etter hvert erstatter den første, selv om
den første aldri eksplisitt blir forlatt.
I Vakrare vardagsvara kommer ideen om at skjønnhet ville kunne bidra
til et bedre samfunn frem implisitt i det siste kapittelet.
Den nya använda konsten, som den fattas av de yngre
generationerna, har alla förutsättningar att kunna tjänstgöra
som ett socialt kitt. Att konsten i varje fall nu vill gripa sig an
132

D E L

4 :

E T A B L E R I N G E N

A V

E N

P R O F E S J O N E L L

N O R S K

I N D U S T R I D E S I G N D I S K U R S

för samhället betydligt viktigare uppgifter än den förut gjort
torde vara ställt utom tvivel.382
Som vi har sett var Schnitler og ikke minst Ellen Key mer eksplisitt på dette
punktet. Paulsson konsentrerte seg om å argumentere for de gode
egenskapene til den ”nye formen” og alle de negative og umoralske sidene
ved ”dårlig” og ”falsk” form. Situert innenfor en reformbevegelse som den
moderne bevegelsen var, så ble det tatt for gitt at målet var å forbedre verden
og at en adapsjon av ”den nye formen” ville bidra til dette.
Det er påfallende hvordan den oppbyggelige effekten av formen og
estetikken etter hvert blir mindre eksplisitt allerede i Paulssons program. Her
blir det moralske i større grad fremstilt som en egenskap ved selve formen og
selve produktet. God moral blir ikke bare fremholdt som en effekt av å omgi
seg med skjønnhet. Skjønnhet, dvs. ”den nye formen”, må være god, sann og
moralsk korrekt i seg selv. For å være god i seg selv må ”den nye formen”, i
følge Paulsson, bygge på rasjonalitet og fornuft.
I boken Architectural Ornament: Banishment and return383, søker Brent
C. Brolin å vise hvordan og hvorfor moral og form blir koblet sammen i
1800-tallets England. Brolin oppsummerer idealene for den moderne
formgivningen i fire ærlighetsteser. Kjetil Rolness påpeker i sin bok Med
smak skal hjemmet bygges fra 1995, at det er et punkt som synes å mangle
hos Brolin sett i forhold til utviklingen i det 20. århundre. Akkurat her har jeg
derfor valgt å sitere Rolness’ fem ærlighetstester for modernistisk
formgivning:384
1.
2.
3.
4.
5.

Ærlighet overfor konstruksjonen
Ærlighet overfor funksjonen
Ærlighet overfor materialet.
Ærlighet overfor fremstillingsmåten.
Ærlighet overfor vår tid.

Ærlighet overfor fremstillingsmåten er ikke med blant Brolins teser, men
Rolness mener at det finnes gode eksempler på at dette momentet også må
være med.385 Som vi har sett i vår gjennomgang av Paulssons argumentasjon
blir ”ærlighet overfor produksjonsmåten” sentralt som en følge av at
382

Paulsson, Gregor. Vackrare vardagsvara. Stockholm: Rekolid, 1995. Side 52
Brolin, Brent C. Architectural Ornament: Banishment and return. New York & London: W.W. Norton &
Company, 2000. Først utgitt i 1985 under tittelen Flight of fancy: the banishment and return of ornament.
384
Rolness, Kjetil. Med smak skal hjemmet bygges: innredning av det moderne Norge. Oslo: Aschehoug,
1995. og Brolin, Brent C. Architectural Ornament: Banishment and return. New York & London: W.W.
Norton & Company, 2000.
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Rolness, Kjetil. Med smak skal hjemmet bygges: innredning av det moderne Norge. Oslo: Aschehoug,
1995.
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Werkbund og Paulsson, i motsetning til f. eks. Ruskin og Morris, mente at
kunstnerne burde ta i bruk den produksjonsmetoden som er karakteristisk for
”vår tid”, nemlig maskinproduksjonen. I den grad Ruskin og Morris var
opptatt av ”ærlighet overfor produksjonsmåten” så var det i forhold til
håndverket som produksjonsmetode i opposisjon til industriell produksjon.
For Werkbund og Paulsson blir ”ærlighet overfor produksjonsmåten” en mye
mer sentral tese fordi industriell produksjon både skulle bidra til at ”god
form” ble tilgjengelig for alle lag i befolkningen og som formalt
utgangspunkt for ”den nye formen”.
I den nevnte boken søker Brolin blant annet å vise hvordan moralske
prinsipper utformet av 1800-tallets smaksreformatorer har preget idealene for
formgivning helt frem til vår tid.386 Brolin tar først og fremst utgangspunkt i
en rekke prinsipper utviklet av Augustus Welby Pugin (1812-1852), og det
kan forklare hvorfor ærlighet overfor produksjonen ikke er tatt med. En
sentral diskusjon på 1800-tallet gikk på om det var klassisismen eller
gotikken som skulle danne utgangspunkt for vår tids arkitektur.387 Pugin var
en konvertitt til katolisismen og en sterk forsvarer for gotikken som den
riktige stilen for ”vår tids” arkitektur. I sin argumentasjon for gotikken
trekker Pugin inn moral og et sett med moralske regler388 og det er dette
Brolin mener danner utgangspunktet for den videre sammenkoblingen
mellom moral og form i 1800-tallets reformbevegelse.
I cannot overemphasize the novelty of these moralistic rules.
Beyond a general agreement on iconography, for thousand of
years design had been guided by visual principles. These were
based upon stylistic conventions that had developed over time
as fashion slowly changed. […] The chief virtue of Pugin’s
principles has always been their remarkable ambiguity, which
has permitted them to clothe the most disparate design choices
in the same virtuous morality.389
Brolin hevder at koblingen mellom form og moral skapte en mulighet for
”the decorative artist” til å kunne distansere seg fra markedsplassen på
386

Brolin, Brent C. Architectural Ornament: Banishment and return. New York & London: W.W. Norton &
Company, 2000. Side 91
Se for eksempel Hübsch, Heinrich et al. In what style should we build? The German debate on architectural
style. Santa Monica, CA: Getty Center for the History of Art and the Humanities; Distributed by the University
of Chicago Press, 1992.
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Brolin henter sine sitater fra August Welby Northmore Pugins Contrast: or a parallel Between the Noble
Edifices of the Middle Ages and Corresponding Buildings of the Present Day; Shewing the Present Decay of
Taste (London: Charles Dolman 1841; først utgitt,1836) og The True Principles of Pointed or Christian
Architecture: set forth in Two Lectures delivered at St. Marie’s, Oscott (London: J. Weale, 1841)
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samme måte som ”the fine artist” hadde kunnet. Han viser til at maleri og
skulptur, og etter hvert også arkitektur, på 1700-tallet var blitt elevert til ”fine
art” og dermed splittet det som før var en samlet gruppe ”lower arts”. ”The
Fine arts” kunne dermed knytte seg til Kants genibegrep og vende ryggen
mot de smakspreferansene som hersket i markedet.390 Det var nå kunstneren,
”the fine artist”, som definerte hva som var god eller dårlig smak.
Brolin viser til den generelle misnøye som hersket blant de ”utdannede
klasser” på 1800-tallet overfor den nye middelklassens vulgære smak. For å
bøte på dette forsøkte man først å gi ”the decorative artist” en innsikt i kunst
slik at industrien skulle få bedre formgivere. Da det i 1851 i følge
smakseliten ikke fungerte, skiftet de fokus til forbrukerne. Tanken var at også
markedet og forbrukerne måtte oppdras i ”den gode form” for å få bukt med
”den vulgære”. Hvis markedet krevde ”god form” var tanken at produsentene
også ville lage ”god form”.
Critics first blamed the taste of manufacturers, who failed to
create beautiful things because they were ignorant of the
principles of art. In 1837, the government created a school of
design to teach factory designers the principles of art as they
applied to the art of manufacturing.
The Great Exhibition of 1851 at the Crystal Palace showed that
this strategy had not worked, or at least had not worked fast
enough. Critic shifted focus: educate the consumers too. The
engine of capitalism said that if the market demanded “good
taste,” manufacturers would have to provide it.391
Alle disse momentene har vi allerede blitt kjent med igjennom Paulssons
argumentasjon. Forskjellen er i hovedsak at hos reformatorene i England blir
ikke industriproduksjonen gjort til et klart utgangspunkt for ”den nye stilen”.
I England er det fortsatt kunstneren som skal stå som garantist for at formen
blir ”god”. Industriproduksjon som utgangspunkt for den nye form kommer
først inn som en mulighet med etableringen av Werkbund i Tyskland.
Brolin peker også på at ”the decorative artist” ikke ble tilkjent den nye
sosiale og akademiske status til ”the fine artist”. Brolin mener som sagt at
koblingen mellom moral og form blir en mulighet for ”the decorative arts” til
å distansere seg fra smaken til markedet, på samme måte som ”the fine artist”
kunne distansere seg fra markedet med henvisning til Kants forestilling om
kunstnergeniet. Distansen til markedet kommer klart frem hos Paulsson.
390
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Produsentens eller markedets smak eller preferanser er uinteressant for
Paulsson. Det er kunstneren som skal fortelle produsentene og forbrukerne
hva som er ”god form” og ikke omvendt.
Hos Paulsson er det ingen henvisninger til kunstnergeniet. Dermed bidrar
kravene om at formen må ta utgangspunkt i moral og sannhet til at også
Paulssson kan overse markedets smak. Paulsson er kritisk til kunst for
kunstens skyld og kaller heller kunstneren for samfunnets ”formspesialist”.
Paulsson synes å være mest opptatt av hvordan ”den nye formen” skal kunne
utvikle seg på rasjonelt, og dermed også moralsk grunnlag. Paulsson setter
først og fremst sin lit til at de unge kunstnerne, med sin søken etter nye
uttrykksmidler, skal kunne utvikle et nytt formspråk med ”enkla men starka
effekter”.392 Det er kunstneren som ”formspesialist” og ikke som geni som
skulle garantere for den ”nye formen”. Den ”nye formen” forutsetter i følge
Paulsson at kunstneren ”underordnar sig de givna produktiva villkoren”393.
Brolins ærlighetsteser møter vi i Paulssons sannhetskrav.394
Produktformen må være ”sann” i forhold til konstruksjonen,
maskinproduksjonen (fremstillingsmåten) og formålet det skal brukes til
(funksjonen/bruk). I tillegg argumenterer Paulsson for at ”den nye formen” er
den historisk ”sanne” formen for vår tid. ”Ærlighet overfor materiale” er ikke
så sentralt hos Paulsson, men han kritiserer selgeren for å selge ”läderveskor
som inte äro av läder”395. ”Ærlighet overfor material” knytter Paulsson først
og fremst til ”ærlighet overfor konstruksjonen”.
Nu för tiden faller det icke en innsiktsfull konstruktör av en
betongbro in, att låta denne se ut som en barockbro av granit.
Kravet på konstruktiv sanning förhindrar honom härifrån.396
En betongbro ”krever” altså en annen form enn en granittbro. ”Ærlighet”
overfor materialet har altså betydning for formen også hos Paulsson. Denne
gjensidige sammenkoblingen mellom de ulike ”ærlighetstesene” kommer
kanskje ikke så godt til utrykk i Brolins fremstilling. I Paulssons program er
det nettopp denne sammenvevningen og relasjonelle avhengigheten mellom
material, konstruksjon, produksjonsteknikk og funksjon eller bruksformål
som skulle garantere at formen ble en form i tråd med ”vår tid”. Paulssons
krav om ”sannhet” i den ”nye formen” er en hel pakke der ingenting kan
trekkes fra.

392
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Hvis vi nå forflytter oss 50 år fremover i tid fremkommer kravet om en
relasjonell avhengighet mellom material, konstruksjon, produksjonsteknikk
og funksjon tydelig fram i NDCs juryskjema397. I forklaringene på baksiden
av NDCs juryskjema fra 1967, er betydningen av produksjonsprosessene og
produktets funksjon i relasjon til form og materialbruk fremtredene i punkt 6
og 7:
6. Materialbruk: En vurdering av de anvendte materialer i
forhold til
a) produksjonsprosessene
b) produktets funksjon som behandlet under punkt 1 og punkt 2
c) form
7. Form: En vurdering av produktets form sett i forhold til
a) produksjonsprosessene
b) produktets funksjon som behandlet under 1 og 2. 398
Til tross for at NDCs juryskjema ikke innholder begrepet ”ærlighet”, er alle
ærlighetstesene med, bortsett fra ”ærlighet overfor vår tid”. Det kan forstås i
forhold til den relasjonelle avhengigheten mellom tesene. Hvis produktet er
”ærlig” overfor material, konstruksjon, produksjonsteknikk og funksjon, ville
det, i følge Paulsson, føre til at produktet fikk en form som var ”ærlig overfor
vår tid”. ”Ærlighet overfor vår tid” gis dermed som en funksjon av de andre
kriteriene. At formen var ”ærlig overfor vår tid” var for Paulsson en
konsekvens av at alle de andre fire tesene var oppfylt.399
Referanser til ærlighet og redelighet kommer desto tydeligere frem i
juryformann og industridesigner Tias Eckhoffs første redegjørelse for juryens
arbeid og vurderingsskjema for Norsk Designcentrums Råd den 29. juni
1965:
Det som har vært det store ”pre” ved skandinavisk design – og
som har skapt den verdensry – er den hederlige, nøkterne og
sobre linje den har fulgt. Jeg tror at kanskje spesielt her i Norge
har vi et stort aktivum av sund fornuft og nøktern redelighet,
representert så vel hos produsenter som hos forbrukere.

397

Juryskjema, januar 1967, Norsk Designråds arkiv.
Ibid.
Formens relasjon til ”vår tid” og hvordan ”tiden” skulle tolkes er en kompleks materie, der sonderingen
rundt begrepene ”mote”, ”tidsriktig” og ”tidløst” fremkalte og fortsatt fremkaller et visst ubehag blant
designere. Vi skal derfor komme grundig tilbake til dette temaet i kapittel 4.4.2.
398
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Jeg tør håpe at noe av denne holdning – med sin redelighet og
sunne fornuft – også er representert i juryen. Og jeg håper det
vi gjør vil vitne om dette.400
Eckhoff fremstiller redelighet og sunn fornuft som en del av den holdning
som skandinavisk design var bygget på, og regnet med at han ville gjenfinne
denne holdningen blant sine jurymedlemmer. ”Redelighet” blir her presentert
som et udiskutabelt kriterium for god design. Det var altså ikke nødvendig å
notere det ned i vurderingsskjemaet at produktformen skulle vitne om
”redelighet” og ”sunn fornuft”. ”Redelighet” var blitt et selvfølgelig krav som
Eckhoff forventer at jurymedlemmene baserer sine vurderinger på.
Formens sosiale virkning er litt mer ullent presentert i Eckhoffs
redegjørelse. Eckhoff trekker frem den virkningen god design kan ha på sine
eiere eller brukere. ”Det egentlige mål – enkelt formulert – er at produktene
vi omgir oss med skal gi oss trivsel og glede.”401 Dette er i tråd med de
sosialreformatoriske ideene til Key, Paulsson og Schnitler uten at de
moralske virkningene blir trukket frem. Begrepet skjønnhet er heller ikke
nevnt. I stedet referer Eckhoff til definisjonen av skjønnhet som vi fant hos
Paulsson.
Vi må gå ut fra at når produktene fyller den praktiske funksjon
de er tiltenkt på best måte – er økonomiske i anskaffelse og
bruk og estetisk forsvarlige – da skulle vesentlige
forutsetninger være fylt for at vi skulle trives sammen med
dem.402
”Estetisk forsvarlig” i denne sammenheng er altså at formen blir ansett som
”ærlig” eller ”redelig” overfor material, konstruksjon, produksjonsteknikk og
funksjon, det vil si at produktet er i samsvar med juryens kriterier.
Eckhoff velger også å trekke frem noe han kaller ”produktets
mentalhygieniske virkning.”
Hvis man skulle ønske seg noe for den videre framtidige
utvikling i det ideelle arbeide for god norsk design, måtte det
være å få inn et aspekt ved siden av de praktisk-funksjonelle og
estetiske. Det måtte være et aspekt som tar opp – la oss kalle
det – produktets mentalhygieniske virkning. Men vi må nok
400

Norsk Designcentrums Råd, Referat fra møte den 29. juni 1965 kl. 13.00 i Industriens og eksportens hus,
Drammensveien 40, Oslo. Norsk Designråds arkiv. Side 12
Norsk Designcentrums Råd, Referat fra møte den 29. juni 1965 kl. 13.00 i Industriens og eksportens hus,
Drammensveien 40, Oslo. Side 10
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enda betrakte dette som fremtidsvyer. Og jeg kan trøste dem,
som synes dette er noe svevende og urealistisk tale, med at
disse funksjoner hos produktene ikke er tatt opp i juryens
skjema, selv om de kanskje ligger og ulmer i bakhode hos
enkelte.403
Her kan vi først og fremst legge merke til at utviklingen av norsk design blir
betegnet som et ”ideelt arbeide”. I dette ligger det en videreføring av et
reformatorisk prosjekt. Man søker å spre noen idealer og forbedre samfunnet
gjennom design. Men Eckhoff fremhever ikke at folk skal bli mer lykkelige
eller moralske hvis de omgir seg med skjønne ting. Han bruker i stedet
begrepet ”mentalhygienisk virkning”, som kan høres ut som et begrep hentet
fra psykologien. I tillegg distanserer han seg fra begrepet gjennom å legge det
til fremtiden og forsikre publikum om at det ikke er et punkt i juryens
skjema. Eckhoffs publikum i denne sammenheng var Norsk Designcentrums
Råd som stort sett besto av industri- og organisasjonsfolk, og juryen som
hadde et flertall av formgivere.
Eckhoff balanserer her flere hensyn opp mot hverandre. Han fremmer et
ønske om at produktene skal ha en ”mentalhygienisk virkning” og gi ”trivsel
og glede”. Han re-presenterer404 dermed reformprosjektet til Key og
Paulsson, uten å referere spesifikt til sammenkoblingen mellom moral og
skjønnhet. Eckhoff pakker det inn i en kvasi-psykologisk terminologi slik at
det kan høres vitenskapelig ut. Skjønnhet blir ikke nevnt, men en klar
referanse til den moderne bevegelses kriterier for ”god form” er med. I tillegg
legger han det ”mentalhygieniske” prosjektet til fremtiden for å ”trøste”
tilhørerne. Det kan synes som om forestillingen om den ”mentalhygieniske
virkningen” ikke er i tråd med industridesignernes ønske å fremstå som
rasjonelle og fornuftige. God form, ”den nye formen”, skulle være et
spørsmål om fornuft. ”En förståndfråga” som Paulsson kalte det. Paulssons
moralske reformprosjekt synes derimot ikke å passe så godt i en presentasjon
for Norsk Desgincentrums Råd. For ikke å være for eksplisitt fremholder
derfor Eckhoff at den ”mentalhygieniske virkningen ligger og ulmer i
bakhodet hos enkelte”. Dermed minner han designerne i juryen på hva det
opprinnelige målet med ”den gode formen”, nemlig sosial og moralsk reform.
Gjennom sin redegjørelse for juryens arbeid og juryens vurderingsskjema
trekker Eckhoff inn de to sentrale aspekter ved ”god form” som vi finner hos
Paulsson, men som ikke fremkommer i selve juryskjemaet. Eckhoff bruker
riktignok ordene ”redelighet” og ”fornuft” i stedet for ”ærlighet” og
403
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En forutsetning for at sentrale verdier i en diskurs opprettholdes er at de stadig gjentas og presenters på nytt:
Det vill si at de må re-presenteres.
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”sannhet”, men som en forståelse av formens relasjon til material,
konstruksjon, produksjonsteknikk og funksjon har de en synonym betydning.
Og han re-presenterer det estetiske reformerprosjektet som noe som ligger ”i
bakhodet” men samtidig ligger i ”fremtiden”. Denne distanseringen gjør at
han får minnet juryen om ”det egentlige mål” samtidig som han ivaretar
forståelsen for at vurderingene til juryen blir gjort på et rasjonelt og fornuftig
grunnlag hos representantene for industrien. Eckhoffs distansering kan
derimot indikere at det ikke lenger er helt stuerent å snakke om den sosiale og
moralske effekten av ”god form” eller ”god design”. ”God design” skal være
god i seg selv.
Kravet om at produktene skal representere vår tids stil blir heller ikke
nevnt. Det kan forklares med at 60-tallet representerer den funksjonalistiske
estetikkens definitive dominans og at ”god form” nå er identisk med
estetikken basert på abstrakt maleri og skulptur utviklet etter den første
verdenskrig. Det har blitt en selvfølge at designere arbeider med ”vår tids
stil”, og begrepet ”stil” har dermed ikke lenger noen funksjon. Begrepet ”stil”
slik det tradisjonelt var brukt ville jo implisere at det fantes flere mulige
stiler. Hvis ”den gode formen” er et resultat av ærlighet overfor material,
konstruksjon, produksjonsteknikk og funksjon kan det bare finnes en ”god
form”. Begrepene som ærlighet, rasjonalitet og fornuft forutsetter at det
finnes én sannhet. Alt annet enn den ”sanne” formen vil fremstå som uærlig,
irrasjonell og ufornuftig. Det finnes derfor ikke lenger noen konkurrerende
”stiler”. Det finnes kun ”god” eller ”dårlig” form. Og NDC-juryens oppgave
er å løfte frem den første og kritisere den siste. Fraværet av stilbegrepet
forklarer også deler av Gaustads, Wildhagens og Bøes retrospektive kritikk
av de norske, klassisismeinspirerte forsøkene på å fortolke Paulssons
moderne program. Retrospektivt ser de kun ett ”historisk korrekt” svar på
Paulssons program, og det er den abstrakte estetikken som ble utviklet blant
annet ved Bauhaus og av Le Corbusier. Norske brukskunstneres og
arkitekters nyklassisisme på 1920-tallet og Nora Guldbrandsens
funkismotiver blir i det perspektivet fortolket som beklagelige feiltolkninger
av ”den nye formen”.
Når NDCs jury på grunnlag av kriteriene valgte å tildele produkter
”Merket for god norsk design”, var produktene ment å være ”gode” både i
den moralske betydningen av ordet og den funksjonelle og praktiske
betydningen av ordet. På dette punktet i historien flyter de to betydningene av
ordet ”god” sammen fordi rasjonalitet, sannhet og godhet er ulike sider av
samme sak innenfor den moderne bevegelse.405 Vektleggingen av
405
Forholdet mellom det sanne, det gode og det skjønne er ikke bare et tema for den moderne
reformbevegelsen, men har vært et tilbakevendende tema i store deler av vestlig filosofi. Et illustrerende
eksempel er tittelen på en ny norsk innføringsbok i filosofi: Svendsen, Lars Fr H. og Simo Säätelä. Det sanne,
det gode og det skjønne, en innføring i filosofi. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. Det interessante i denne
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tilsynelatende rasjonelle begrunnelser for ”god form”, sammen med en
nedtoning av den moralske og sosiale effekten av ”god form”, åpner samtidig
for at designerne må finne andre begrunnelser for hvordan de kan bidra til
sosial reform. Den utviklingen skal vi se nærmere på i kapittel 4.1.4.
4.1.2 Fra ”vackrare vardagsvara” til problemløsning
Det er to hovedtrekk som gjør seg gjeldende når ”god form” blir fremholdt
som identisk med ”rasjonell” form styrt av produksjonmessige,
konstruksjonmessige, materialmessige og funksjonelle krav. Det første er at
spørsmålet om produktenes estetikk blir skjøvet i bakgrunnen, fordi
produktets form blir sett på som et nødvendig resultat av rasjonelle valg.
Det andre hovedtrekket er introduksjonen av metodiske arbeidsmåter og
fagene teknologi og ergonomi, for å sikre at designeren faktisk tar rasjonelle
valg.
”Den nye formen”, som Paulsson brukte så mye tid på å argumentere for,
var på 1960-tallet blitt en selvfølgelig realitet i tråd med den abstrakte
estetikken som hadde fått sitt gjennombrudd med funksjonalismen på 1930tallet. Samtidig blir idealet om at ”den nye formen” skulle krystalliseres ut fra
den ”optimale” kombinasjon av material, konstruksjon, produksjon og
funksjon/bruk, opprettholdt. Dette fører til det andre hovedtrekket som gjør
seg gjeldende i industriell formgivning etter andre verdenskrig. Metodiske
arbeidsmåter introduseres for å sikre at formen faktisk blir ”god” med hensyn
til material, konstruksjon, produksjon og funksjon/bruk. For å kunne sikre at
designeren gjør rasjonelle valg må han finne nye og systematiske måter å
arbeide på. Paulssons forestilling om at ”den gode formen” måtte ta
utgangspunkt i produksjon, konstruksjon, materiale og funksjon danner
dermed det ideologiske grunnlaget for å introdusere de tre fagene teknologi,
metodikk og ergonomi i industridesignerens pensum.
Disse tre fagene får etter hvert en sentral rolle i utviklingen av i
industridesignundervisningen i Norge på bekostning av
estetikkundervisningen. Prioriteringen av teknologi, metodikk og ergonomi
var i alle fall et bevisst valg for Thorbjørn Rygh da han arbeidet med å
etablere Industridesignerutdanningen i Oslo i 1981:
Når det gjelder det faglige innhold i undervisningen, så er det
teknologi, ergonomi og designmetodikk som danner
tyngdepunkter, - idet jo de fleste studenter har sin bakgrunn fra
SHKS. Det er imidlertid mange ting som tyder på at disse
avhandlingen er måten det sanne, det gode og det skjønne blir koblet sammen i reformbevegelsen og videreført
i ”kriterier for god design”. Det er disse spesifikke fortolkningene av relasjonene mellom det sanne, det gode
og det skjønne som danner det ideologiske grunnlaget for industridesign som profesjon i Norge.
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fagene også vil få en bred plass i en permanent utdanning, og at
tegne/farge/formfagene i noen grad må vike.
[…]
Ut fra målsetningen om å gjøre oss kompetente til å tilføre
produkter og miljøer flere menneskevennlige verdier, er det av
ID-utdanningen i Oslo i Forsøksdrift I og II, - samt
planleggingen av den permanente utdanning, besluttet å legge
stor vekt på industrirettede fag, - ergonomi samt trening i
problemløsning og metoder.406
Kunnskap om teknologi, ergonomi og metodikk blir her sett på som en
forutsetning for at designere skal kunne tilføre produkter og miljøer
”menneskevennlige verdier”. Hvis en ser bort fra at ergonomi muligens kan
tilføre et produkt ”menneskevennlige verdier”, er ikke disse verdiene definert
ut over at det er noe industridesigneren vil kunne bidra med. Her kan det
synes som om det tidligere så profilerte sosiale potensialet i ”god form”
regnes som et selvfølgelig bidrag fra designerens side. Det blir tatt for gitt at
industridesignerne vil bidra med menneskelige verdier i utformingen av et
produkt, uten at disse verdiene blir spesifisert i fremstillingen av hva
industridesign er. Industridesignernes rolle som sosiale reformatorer synes å
bli tatt for gitt.
Den abstrakte ideen om industridesignernes iboende ”menneskevennlige
verdier”, gjenspeiles også i det oppkonstruerte begrepet ”human-estetisk”
som Thorbjørn Rygh bruker i flere av sine definisjoner av industridesign.
Industridesign er et human-estetisk fag hvor formålet er å
høyne kvaliteten på industrifremstilte produkter og systemer.
Et samspill mellom estetikk, ergonomi, teknologi og økonomi
skal ugjøre en helhet til beste for bruker og produsent.407
Denne definisjonen er hentet fra Plan for permanent utdanning fra 1982.
Begrepet ”human-estetisk” blir imidlertid aldri definert. Det synes snarere
som om det blir tatt for gitt at mottagerne vet, eller burde vite hva det humanestetiske i industridesign består i. Begrepet innholder to ledd. ”Human”, som
henspeiler på mennesket eller muligens ”humaniora”, og ”estetisk”, som i
denne sammenhengen henspeiler på produktets form. Satt sammen kan
”human-estetisk” sies å oppsummere nettopp Key og Paulssons forestilling
om at estetikk kan bidra til å bedre menneskelige forhold. Til tross for at
406

Rygh, Thorbjørn. "Årsrapport 1980/81." Oslo: Industridesignutdanningen i Oslo, 1981. Side 3
Rygh, Thorbjørn og Hans Granum, Plan for permanent utdanning. Oslo: Industridesignerutdanningen i
Oslo, 21. oktober 1982. IFIDs arkiv. Side 2 Denne definisjonen av industridesign gjentas i Årsrapportene fra
Industridesignerutdanningen i Oslo, 1983-84, 1984-85 og 1985-86.
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ergonomi, teknologi, metodikk og problemløsning har blitt sentrale i
forståelsen av industridesign, så opprettholdes det estetiske
dannelsesprosjektet til reformbevegelsen gjennom begrepet human-estetisk.
Man skal heller ikke se bort fra at den fonetiske likheten til ”human-etisk”
også spilte en rolle i utformingen av begrepet. En slik lydmessig assosiasjon
bidrar til å forsterke koblingen mellom etikk og estetikk.
Den tydeligste linjen mellom Ryghs forståelse av industridesign og
Paulssons og brukskunstbevegelsens estetiske reformprosjekt, er at de tre
”faglige tyngdepunktene” ergonomi, teknologiske fag og metodikk blir
introdusert i industridesign for å sikre at produktene blir utformet optimalt i
forhold til funksjon, konstruksjon, materialer og produksjon. Hvis produktene
var optimale i forhold til disse fire faktorene, forespeilte Paulsson at formene,
med litt hjelp fra formgiveren, ville bli ”skjønne”. Det var denne skjønnheten
som i følge Paulsson og Key skulle føre til bedre sosiale og moralske forhold
i samfunnet. Til tross for at ergonomi, teknologi og metodikk i dag kan
fremstå som objektive, rasjonelle og fornuftige fag hver for seg, er det altså
reformbevegelsens estetiske program som danner det ideologiske grunnlaget
for fagenes plass i norsk industridesignundervisning. Det er dermed en
bestemt estetikk (i betydningen ”læren om det skjønne”), Paulssons estetikk,
som er grunnlaget for at ergonomi, teknologi og metodikk har blitt gjort til
faglige tyngdepunkt i norsk industridesign.
Til tross for denne idéhistoriske koblingen mellom et estetisk dannelsesog reformprosjekt og fagene ergonomi, teknologi og metodikk, ser det ut til
at fagene etter hvert utvikles i kraft av sin egenverdi som nyttige verktøy og
kunnskapsfelt i industridesignerens arbeid. Poenget i denne avhandlingen er
ikke i hvilken grad industridesignere har hatt nytte av kunnskap om
ergonomi, teknologi og metodikk, men å peke på det ideologiske
fundamentet som ligger til grunn for innføringen av fagene i
industridesignundervisningen i Norge og flere andre land.408 Tilsynelatende
objektive, nøytrale og rasjonelle fag som ergonomi, teknologi og metodikk,
ble ikke innført på grunnlag av et rent nytteperspektiv, men på grunnlag av en
forestilling om at de skulle bidra til at industridesigneren skulle kunne skape
”vår tids form”. Siden disse fagene i dag blir sett på som selvfølgelige og
408
Det er ikke vanskelig å finne argumenter for den praktiske nytten av fagene i industridesignundervisningen.
Rygh skriver i 1985: ”Faget [metodikk] kan beskrives som læren om systematiske framgangsmåter for å sikre
styringen med arbeidsprosess og arbeidsresultat. Undervisningen i metodikk skal gjøre det mulig for
studentene å se sin arbeidssituasjon i en større sammenheng, og å ha kontroll over denne i de forskjellige faser
i arbeidet.” Rygh, Thorbjørn. "Årsrapport 1984-85." Oslo: Industridesignutdanningen i Oslo, 1985. IFIDs
arkiv. Side 39. Det finnes en rekke eksempler på at industridesignere har dratt nytte av kunnskap om ergonomi,
metodikk og teknologi. Lasse Brunström trekker frem ergonomiens rolle i utviklingen av blant annet design for
handikappede og sikkerhetsutstyr i Sverige i kapittelet ”Hjälpmedel för ett säkrare och jämlikare liv” i
Brunnström, Lasse, red. Svensk industridesign: en 1900-talshistoria. Stockholm: Norstedts, 1997. I Norge kan
vi vise til Peter Opsviks kjente barnestol Tripp Trapp for møbelfabrikken Stokke AS som et suksessfullt
resultat av en systematisk og ergonomisk tilnærming til produktutvikling.
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nyttige elementer i kompetansen til norske industridesignere, er det et mål for
denne avhandlingen å vise hvordan disse fagene først og fremst er begrunnet
ut fra en spesifikk estetikk.
I Plan for permanent utdanning fra 1982 var designmetodikk beregnet til
10% av undervisningen.409 Designmetodikk skulle sikre at industridesignere
arbeider systematisk og dermed kunne ta rasjonelle valg på et rasjonelt
grunnlag.410 Teknologiske fag skulle gi studentene kunnskap om produksjon,
konstruksjon og materialer, og var i Plan for permanent utdanning beregnet
til 18%. Vektlegging av teknologisk kunnskap og innsikt har klare referanser
til rasjonalitet og vitenskap. Paulssons tillit til ingeniørenes rasjonalitet var
heller ikke til å misforstå. Siden teknologiske løsninger i Paulssons øyne etter
alt å dømme kun baserte seg på fysiske og matematiske beregninger og
matematikk, var det gode grunner til å tenke seg at de formene som kom ut
av disse beregningene var optimale i forhold til konstruksjon, produksjon og
funksjon. Ergonomi var beregnet til hele 19% i Plan for permanent
utdanning.411 Ergonomi skulle gi kunnskap til å forstå hvordan et produkt ble
brukt og sikre at produktene ble tilpasset ”menneskets muligheter og
behov”.412 Ergonomi hadde flere fordeler som et sentralt fag for
industridesignerne. Det gav inntrykk av at alle sider ved bruken ble undersøkt
vitenskapelig og rasjonelt, og ikke minst satte det mennesket i sentrum for
utvikling av produktet. En generell kritikk mot ”den nye formen”, slik den
hadde utviklet seg i tråd med modernismens abstrakte estetikk, hadde vært at
den ofte var kald og umenneskelig. Ved å støtte seg til ergonomien, kunne
designeren fremholde at formen var optimalt og rasjonelt tilpasset mennesket.
Det kan være verdt å påpeke at ergonomien i denne sammenheng, i
hovedsakelig forstår og analyserer ”brukeren” som fysisk målbar kropp. Det
er brukerens fysiske, fysiologiske og til dels psykologiske muligheter,
begrensinger og behov som skulle analyseres for at designeren skulle kunne
tilpasse produktet til mennesket. Mennesket forstått som for eksempel
kulturell aktør eller politisk vesen, er ikke en del av ergonomiens forståelse
av ”bruker”.
Gjennom å etablere de tre fagene ergonomi, metodikk og teknologi som
tyngdepunkt i undervisningen ved Industridesignutdanningen i Oslo, blir
utdannelsen uløselig knyttet til ”Kriteriene for god norsk design”, og
gjennom disse til Paulssons forestilling om skjønnhet basert på
409

Rygh, Thorbjørn og Hans Granum. Plan for permanent utdanning. Oslo: Industridesignerutdanningen i
Oslo, 21. oktober 1982. IFIDs arkiv. Side 13
Se fotnote før foregående.
411
”Grunnleggende estetiske fag” var beregnet til 12,5%. Sammen med tegning, form og farge i
kommunikasjonsfaget ville andelen estetiske fag komme opp i ca. 20%. Rygh, Thorbjørn og Hans Granum,
Plan for permanent utdanning. Oslo: Industridesignerutdanningen i Oslo, 21. oktober 1982. IFIDs arkiv. Side
13 og 14.
412
Rygh, Thorbjørn og Hans Granum, Plan for permanent utdanning. Oslo: Industridesignerutdanningen i
Oslo, 21. oktober 1982. IFIDs arkiv. Side 27
410
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”sannhetskrav” overfor material, konstruksjon, produksjon og funksjon.
Ergonomi, metodikk og teknologi, som på overflaten kan synes som relativt
nøytrale og objektive fagfelt, blir i den norske industridesignutdannelsen
sentrale elementer for å fastholde den moderne bevegelses idealer. Gjennom
å fremstille ergonomi, teknologi og metodikk som helt nødvendige fag for at
industridesignerne skal kunne ”tilføre produkter og miljøer flere
menneskevennlige verdier”413, fremstår det som opprinnelig var moralske
idealer for ”den nye formen” som naturlige komponenter i industridesign.
Paulssons idealer om skjønnhet, sannhet og moral er dermed blitt
institusjonalisert og naturalisert i den faglige prioriteringen som preger
studieplanen til industridesignutdannelsen i Norge.
4.1.3 Amerikanske metoder og europeisk moral
Flere elementer i denne metodeorienterte industridesignposisjonen kom fra
USA.414 Selv om de første amerikanske designerne i liten grad delte den
europeiske reformbevegelsens ideal om at industridesignerne skulle bidra til
sosial reform, var de opptatt av å fremstå som seriøse og kunnskapsrike
overfor sine klienter, produsentene. I den første læreboken i industridesign
fra 1940 som ble forfattet av en av de amerikanske pionerene i faget, Harold
van Doren, presenterer han sin definisjon av industridesign på denne måten:
The job of the designer is to develop products for manufacture
which will serve man better than their predecessors and to
create in the consumer the desire to possess. Its ultimate goal,
of course, is sales – at a profit. To reach that goal, one needs
not only talent but technique.
[…]
Industrial design is the practice of analyzing, creating, and
developing products for mass manufacture. Its goal is to
achieve forms which are assured of acceptance before
extensive capital investment has been made, and which can be
manufactured at a price permitting wide distribution and
reasonable profits.415
I denne definisjonen er det ingen referanser til “god form” eller antydning om
at målet med industriell design er sosial reform. Formen på produktet skulle
først og fremst være ”assured of acceptance” og ”create in the consumer the
413

Rygh, Thorbjørn. "Årsrapport 1980/81." Oslo: Industridesignutdanningen i Oslo, 1981. Side 3
Bøe, Alf. "Kunstindustri og industridesign etter 1940." i Norges kunsthistorie, redigert Knut Berg, 421-66.
Oslo, 1983. Side 425.
415
Van Doren, Harold. Industrial design: a practical guide to product design and development. 2nd (compl.
rev.) ed. New York: McGraw-Hill Company, Inc., 1954. Første utgave ble utgitt i 1940. Side xi og 3
414
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desire to possess”. Dette innebærer at det er markedets aksept som blir satt
som målestokk for formen og ikke de moralske idealene for ”den nye form”,
eller ”gode form” som vi finner representert i Europa. Amerikanske
industridesignere vektla behovet for analyse og metodisk utviklingsarbeid
som grunnlag for designerens arbeid, men ikke som utgangspunkt for å
komme frem til ”vår tids form”. Den amerikanske interessen for å analysere
og sette seg inn i rammene for produksjon og bruk av produktet, synes først
og fremst å være motivert av at produktene skulle ”serve man better” uten at
dette forutsatte utviklingen av ”den nye stil”. Fra et europeisk perspektiv
synes derimot de amerikanske metodene å passe perfekt i det ideologiske
arbeidet for å nå frem til ”vår tids form”. Ergonomi, analytiske
arbeidsmetoder og teknologisk innsikt ble derfor nyttige og sentrale verktøy i
utviklingen av industridesign som en del av det estetiske reform- og
dannelsesprosjektet i Europa.
I Europa er det særlig den amerikanske industridesigneren Henry
Dreyfuss og hans bok Designing for people fra 1955 som synes å ha hatt
innflytelse. I boken presenterer Dreyfuss en metodisk tilnærming til
ergonomi i industridesign. Dreyfuss tar utgangspunkt i bruk på en måte som
har mye til felles med den europeiske interessen for produktets bruk.
We bear in mind that the object being worked on is going to be
ridden in, sat upon, looked at, talked into, activated, operated,
or in some other way used by people individually or en masse.
When the point of contact between the product and the people
becomes a point of friction, then the industrial designer has
failed.
On the other hand if people are made safer, more comfortable,
more eager to purchase, more efficient – or just plain happier –
by contact with the product, then the designer has succeeded.416
Hos Dreyfuss er det kommersielle potensialet til formen tonet ned, selv om
han ønsker at folk skal bli ”more eager to purchase”, og han vektlegger i
stedet behovet for å sette seg inn i hvordan et produkt blir bruk, unngå
”friksjon” og gjøre folk gladere.
Ergonomi som en innfallsvinkel til produktets funksjon og bruk passet bra
med de europeiske idealene om at ”god form” skulle ta utgangspunkt i
funksjonen. NDCs vurderingskriterier hadde også punkter for å vurdere
sikkerhet, service, vedlikehold, behandling og bruk av produktene. Per
Farstad, som ledet og var faglig ansvarlig for IFID fra 1991 til 1998,

416

Dreyfuss, Henry. Designing for people. New York: Simon and Schuster, 1955. Tittelblad
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fremhever Dreyfuss som en av tre personer han mener ”har hatt betydning for
utviklingen av industridesign”417.
Han [Dreyfuss] er en sentral person innen begrepet man and
machine og kan sies å være far til emnet ergonomi i
designfaget.
[…]
Dreyfuss’ tanker peker frem mot vår tid der ergonomi har blitt
et ankerfeste innen industriell design blant dagens designere.418
Dreyfuss sin forståelse av ergonomi fremstår dermed som et nyttig verktøy
også for den europeiske, skandinaviske og norske industridesigneren.
4.1.4 Sosial reform gjennom problemløsning
Som vi så i vår gjennomgang av designmetodikk som forskningstradisjon,
(kapittel 1.1.1.) går den rasjonelt motiverte designmetodikken419 etter hvert
over i en interesse for hvordan designere arbeider når de løser problemer.
Målet om å gi industriproduktene en ”god form”, blir gjennom
introduksjonen av den nye industridesignposisjonen gradvis erstattet av
”problemløsning” som et mål i seg selv. Metodisk problemløsning, ergonomi
og teknologi, som opprinnelig skulle være en måte å komme frem til den
”nye formen” på, fremstår med oppkomsten av metodebevegelsen som
nyttige i seg selv. Det estetiske målet med metode, ergonomi og teknologi
synes å være glemt, men som vi har sett så bæres målet videre i begreper som
”human-estetisk”.420
Paulssons utgangspunkt var at kunstneren skulle komme industrien til
unnsetning for å gi produktene bedre form. Den gode formen skulle gi sosiale
og moralske forbedringer. Paulsons forestilling om ”den nye formen”, ”vår
tids form” var at den måtte ta utgangspunkt i produksjon, konstruksjon,
materiale og funksjon. Dette åpner muligheten for at designeren kan fremstå
som en metodisk problemløser, som må søke å optimalisere produktet i
forhold til produksjon, konstruksjon, materiale og funksjon for å få nå frem
til ”vår tids form”, ”den gode form”. Prioriteringen av metodikk, ergonomi
og teknologi skyver, som vi har nevnt, estetiske problemstillinger i
417

Farstad, Per. Industridesign. Oslo: Universitetsforlaget, 2003. Side 25
Ibid., side 29-30
L. Bruce Archers ”Systematic method for designers” i Design 1962-63 er først og fremst oppskrifter på
hvordan designere stegvis og systematisk skal gå frem for å best kunne løse en designoppgave.
420
Mange industridesignere fant det så interessant og nyttig med metodikk og ergonomi at målet om å finne
den ”skjønne formen” skyves i bakgrunnen og blir deretter glemt. En mulig analogi kan være at man går fra
stuen til kjøkkenet for å hente en brusopptrekker. På kjøkkenet er det så mange andre fine verktøy at man
glemmer hva man egentlig skulle hente. Dermed blir man værende på kjøkkenet for å utforske alle de andre
redskapene i kjøkkenskuffen. Ingen kan nekte for at det finnes mange fine og nyttige redskap på kjøkkenet,
men det er ikke sikkert det hjelper gjestene som sitter i stuen og venter på å få åpnet brusen sin.
418
419
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bakgrunnen. Dermed er det ikke lenger ”skjønnhet for alle” som fremstår
som designerens bidrag til sosial reform, men hans kompetanse til å løse
problemer. Fra slutten av 60-tallet kobles designerens evner til å løse
problemer konkret til en sosial agenda.
Da Roar Høyland, som var medlem og i en periode formann i IDgruppen, i 1968 ble ansatt for å undervise i ”form og designmetodikk” på
SHKS, satte han opp en plakat som sa ”Vi har tekopper nok!”.421 Høylands
slagord innebærer en klar kritikk av både brukskunstbevegelsen og ikke
minst Scandinavian Design-idealet om å gi god form til hverdagsvarene, og
da først og fremst bohaveproduksjonen. Bestikk, møbler, kopper og andre
husgeråd og innredningsartikler utgjorde størsteparten av produktene som ble
stilt ut på brukskunstutstillingene i Kunstnernes Hus fra 1930 til 1962.422 Den
nye industridesignposisjonen ønsket ikke å lage ”vackrare vardagsvara”, i
betydningen elegante kopper og stilrene bestikk. I slutten av et radikalisert
60-tall synes det å være andre og mer presserende og globale behov som
behøvde industridesignerens oppmerksomhet.
Denne nye orienteringen reflekteres også i en artikkel som dukker opp i
Bonytt i 1968. Artikkelen presenterer en Edward Hubbard Yonkers, en ung
amerikansk designer som var i var på besøk i Oslo for å holde foredrag om
sitt designarbeid i India.
Edward Hubbard Yonkers syn på design var da han kom til
India preget av forbrukersamfunnets stadige krav om det nyeste
nye. Den industri som design kan applikeres på i de rike land,
fremstiller produkter som ikke oppfyller forbrukernes virkelig
behov, som er skapt av PR og reklame og som er nødvendige
for å holde velstandsmaskineriet i gang. […]
[Vårt økonomiske] system kan også forsvare at man bruker tid
og penger på formgivningen av en ny gaffel med tre tenner
istedenfor fire, til tross for at fire-tenners-gaffelen har fungert
utmerket i årevis. En rekke av vår design-produkter er de rene
«gimmicks», som vi godt kan unnvære, sier Edward Hubbard
Yonkers.423

421

Intervju med Roar Høyland, 11. april 2000
Fra 1930 hadde Foreningen Brukskunst/LNB hatt årlige brukskunstutstillinger i Kunstnernes Hus for å vise
eksempler på god norsk form. Også på utstilingen Norsk/Norvegian Industrial Design i Kunstindustrimuseet i
Oslo i 1963 var et flertall av produktene tradisjonelle kunstindustrielle produkter som smykker, duker, møbler,
glass, service og bestikk og annet husgeråd. Det samme gjelder de norske deltagelsene ved Triennalene i
Milano.
423
Henum, Gerd. "Design: et velstandsfenomen i den rike del av verden." Bonytt 28 (1968): 62-65.
422
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Her møter vi en kritikk av vestens forbrukersamfunn som var utbredt i mange
radikale miljøer i på slutten av 60-tallet. Referanse til forbrukernes ”virkelige
behov”, antyder et skille mellom det ”falske” og ”ekte” som vi kjenner igjen
fra Pugin, Key og Paulsson.
Utenfor Norge kommer koblingen mellom den moderne bevegelses krav
om sannhet og ærlighet, og et forsvar for forbrukernes ”virkelige behov” til
utrykk allerede i 1960 i en lederartikkel i COIDs magasin Design under
tittelen ”Consumers in danger.” Sitatet illustrerer hvordan de europeiske
designidealene fortoner seg som fremmede fra et amerikansk perspektiv:
An American designer recently expressed bewilderment at his
young British assistant’s pre-occupation with honesty in
design. The assistant, fresh from the industrial design
department of a leading art school in London, had been brought
up on what many of us believe are well established principles:
truth to materials, to production techniques, to the expression
of the nature of a product and its function and, more recently
perhaps, to the fulfillment of basic human needs.424
Grunnleggende menneskelige behov blir her satt i sammenheng med ” well
established principles”, noe vi kjenner igjen fra både Paulsson og fra
”Kriterier for god norsk design”. Artikkelen trekker særlig frem
markedsanalyse og såkalt ”styling obsolescence”425 som midler for at
forbrukere blir overtalt til å kjøpe det industrien finner det for godt å
produsere. Markedsanalyse og ”styling obsolescence” er altså ikke blant
oppgavene til en ”god” eller ”riktig” oppdratt industridesigner. Designeren
kan, hvis han bruker sin kompetanse på de virkelige behovene, representere
det ”sanne” og ”ekte”, i opposisjon til reklame og markedsføring som
representerer det ”falske” og dermed umoralske. Det er her, i denne
koblingen mellom de moralske idealene til den moderne bevegelsen og ideen
om ”basic human needs”, at muligheten for at designerens kompetanse som
problemløser også kan bidra til sosial forbedring av verden, vokser frem.
Designeren som formgir en ny gaffel blir her implisitt fremstilt som den
umoralske. Designeren som søker ”sannheten” og er i stand til å møte de

424

”Consumers in danger” lederkommentar i Design ferbruar 1960. Signert J. E. B. Side 25.
”Styling obsolescence” eller “planned obsolescence” som det også kalles, er å skifte utseende på
produktene ofte for at den forrige modell skal se utdatert ut. De amerikanske bilprodusentene ble særlig
kritisert for å føre en slik praksis. Papanek diskuterer dette fenomenet i Design for the real world. Kritikk av
amerikanske produsenter og industridesigneres målsetning om å skape ”the desire to posess” finner vi også i
bøker som, Vance Packards The hidden persuaders, Penguin social sciences. London: Penguin, 1991 (første
utgave 1957) og Ralph Naders Unsafe at any speed: the designed-in dangers of the American automobile. New
York: Grossman, 1965.
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”grunnleggende” og ”virkelige” menneskelige behovene, blir i dette
perspektivet den moralsk overlegne.
Det var særlig boken Design for the real world fra 1972 skrevet av den
amerikanske designeren Victor Papanek som fungerte som et manifest for
denne måten å forstå den sosiale fordring i industridesign.
Industridesignerens evner til å løse problemer må brukes til å løse de
”virkelige” problemene for den ”virkelige” verden hevdet Papanek, i stedet
for å utvikle stadig nye produkter for de velfødde industrialiserte landene. For
Papanek var det problemene til de fattige i tredje verden, funksjonshemmede
og eldre som var de ”virkelige” problemene.426 Thorbjørn Rygh var ikke
imponert av Papaneks evner som formgiver, men han så på ham som et
ekstremt, men nødvendig korrektiv til vektleggingen av det estetiske som
hadde preget brukskunstbevegelsen og Scandinavian Design. I intervju med
undertegnede i 2000, anbefalte Thorbjørn Rygh at designere burde lese
Design for the real world minst en gang i året for å opprettholde denne
korrigerende effekten.427
Metodikk, ergonomi og teknologi blir dermed ikke bare en innskriving av
Paulssons sannhetskrav i undervisningen av industridesign. Fagene blir
samtidig viktige verktøy for at industridesigneren skulle kunne fremstå som
en problemløser som kunne løse de ”virkelige” problemene i verden, og
dermed opprettholde sin sosiale fordring. Denne forståelsen av designerens
oppgaver dukker også etter hvert opp i ”Kriterier for god norsk design”.
Kriterieutvalg I mente at det tradisjonelt var lagt for mye vekt på produktets
estetiske verdi, og i sitt forslag til kriterier har de lagt til at ”god design” må
møte ”brukernes reelle behov” og ta hensyn til ”ressursbruk og
miljøpåvirkning”.428
Prioriteringen av miljø og ressursbruk finner vi også i et intervju med
Thorbjørn Rygh i Dagbladet 10. desember 1973. Rygh hadde da i ett år ledet
”Industridesignerseminaret 1973”, en forsøksordning med ettårig
etterutdannelse for studenter med diplomutdannelse fra SHKS og erfaring fra
industriell virksomhet429. Intervjuet har tittelen ”Miljøkvaliteter må gå foran
estetikken.”

426
Papanek, Victor. Design for the real world. London: Thames and Hudson, 1972. Papanek hadde stor
innflytelse på, og hentet selv mange ideer fra designmiljøet i Skandinavia. Hans relasjon til Skandinavia er
verdt et studium i seg selv. Design for the real world kom først ut på svensk under tittelen Miljön och
miljonerna: design som tjänst eller förtjänst? i 1970. I følge Kerstin Wickman fikk Papanek stor innflytelse på
studenter og lærere ved Konstfack da han underviste der i 1969/70. Se Wickman, Kerstin "Industridesign." i
Tanken och handen: Konstfack 150 år, red. Gunilla Widengren, 270-307. Stockholm: Page One Publ. AB,
1994.
427
Intervju, tirsdag 2. mai 2000.
428
Vurderingskriterier for produkter Utkast nr. 3. 15. mai 1975. Norsk Designråds arkiv
429
Brev til Utviklingsfondet fra Industridesign-seminaret 1973, datert 9.10.1972 og undertegnet formann i
styret, Alf Bøe og seminartets leder Thorbjørn Rygh. IFIDs arkiv.
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Fra å være industriens make-up avdeling er designerne nå på
vei i en annen retning: de søker å sette miljøkvaliteter og
hensyn til mennesket i forgrunnen.
[…]
Det er designere som er opptatt av å analysere samfunnets
behov og som har den felles grunnholdning at de vil bygge sin
virksomhet som industridesignere på et mere ideologisk
grunnlag.430
I dette intervjuet ser vi hvordan den analytiske kompetansen til
industridesigneren blir koblet sammen med det ”ideologiske grunnlag” for
designernes virksomhet og behovet for å analysere ”samfunnets behov”. På
samme måte som hos Paulsson fremvises det en sterk tro på at fornuft,
rasjonell analyse av ”reelle behov” og mer kunnskap og opplæring av
forbrukerne vil være til det beste for samfunnet.
Så kan man jo gjøre seg den refleksjon at om det ble drevet
mer informasjon og mindre reklame ville forbrukerne få
muligheter til å velge det fornuftige. Noe som jo også ville
komme til å gagne bedriften og dem som arbeider der. Her som
ofte ellers, er det manglende kunnskap som gjør at man velger
det gale.431
Til tross for mange paralleller med Paulssons argumentasjon, har ikke
estetikken lenger den sentrale rolle Rygh hevder den hadde i tilknytning til
Scandinavian Design-begrepet. En slik utvikling synes ikke å være Rygh i
mot.
Det er i ferd med å etablere seg et generasjonsskille. Og jeg
tror at den yngre generasjon går bra i takt med
samfunnsutviklingen. Vår generasjon derimot har nok – siden
gjenoppbyggingsperioden etter krigen – ensidig vært for
opptatt av de rent estetiske problemer. Under flagget
Scandinavian Design har vi vært fordømt flinke til å forsyne
sosialklasse 1 både hjemme og ute med produkter.432
Vektleggingen av det estetiske, som vi finner hos Paulsson, og som Rygh her
kobler til Scandinavian Design-begrepet, blir her beskyldt for å ha resultert i
430
431
432

Wormdal, Celine. "Miljøkvaliteter må gå foran estetikken." Dagbladet, 10. desember 1973.
Ibid.
Ibid.
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produkter for det Rygh kaller ”sosialklasse 1”. Han impliserer dermed at
bruskunstbevegelsen og Scandinavian Design ikke har oppnådd målet som
var vakre ting for alle. Løsningen til Rygh er at designere må sette ”reelle
problemer”, som for eksempel miljøhensyn, foran estetikken. Designernes
fornuft og analyser skulle brukes til å løse ”reelle problemer” og ikke primært
de estetiske.
Den økende fokuseringen på analyser og produktutviklingsmetodikk i
løpet av 70-tallet fører i 1978 til at Rådet for industriell design foreslår å
endre navnet sitt fra til Rådet for industriell produktutvikling og design433. I
Berlin 1980 holdt RIDs daglige leder, direktør Knut B. Andersen et foredrag
for ICSIDs ”Promotional Members”434, der han definerer industridesign og
produktutvikling som to sider av samme sak. ”My definition of ‘industrial
design’ in this talk will therefore be that product development and industrial
design are synonymous concepts.”435
Bevegelsen bort fra estetiske problemer og over på en metodisk interesse
for å avdekke ”reelle behov” og å analysere ”virkelige problemer”, avføder
etter hvert en reaksjon hos dem som fortsatt opprettholdt forestillingen om
estetikkens sosiale potensial. I et brev fra SHKS til ID. Norske
Industridesignere (tidligere ID-gruppen) finner daværende rektor ved SHKS,
H. Stenstadvold det nødvendig å reagere på denne nedvurderingen av
estetikken som ID og RID stod for:
[…] under henvisning til ID’s egen yrkesbeskrivelse og dens
formålsparagraf vil vi appellere så sterkt vi kan til
organisasjonenes medlemmer: Det samfunnsmessige ansvar for
form og utseende innenfor de menneskegjorte omgivelser
ligger i høy grad på dem. Det er ikke motsetning mellom
samfunnsansvar og estetisk ansvar, tvert imot. Men man må
her ikke falle tilbake på vulgær-populære oppfatninger om hva
estetikk er. Der er jo ikke en smakssak, men en holdning
bygget på en helhetsoppfatning.
Vi vet jo alle hva de ideale fordringer til en industridesigner er:
han skal være teknisk utdannet, men ikke ingeniør, sosiologisk
orientert, men ikke sosiolog/nom, økonomisk orientert, men
ikke økonom, kjenne bedriftsstruktur og arbeidsmetoder, men
433
Referat fra Rådsmøte 8. november 31.10.1978. Norsk Designråds arkiv. Sak 3. Navnet ble først foreslått
endret tilbake til Rådet for industridesign i Knut Yrans til Industrifondet. ”Notat vedrørende en utredning om
virksomheten til Rådet for industriell produktutvikling og design (RID)”. Datert 22.04.82. Norsk Designråds
arkiv. Side 9. ICSIDs ”Promotional Members” besto av organisasjoner fra hele verden som på sammen måte
som RID hadde som hovedoppgave å promovere bruken av ”god design”, såkalt ”design promotion”.
434
Oppsummering for perioden 1.11.1979 – 31.12.1980. Norsk Designråds arkiv. Side 2.
435
Foredrag: Berlin 23. april 1980, ”Industry, industrial design and councils – Some viewpoints by Knut B.
Andersen Oslo.” Norsk Designråds arkiv.
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skal ikke være administrator osv. Hva blir da fasit? Jo, han er
den som skal passe på at alle disse hensyn skal få den rette vekt
og innflytelse på sluttresultatet. Han skal gi proporsjonene. Og
det er en skapende gjerning, den ender i å gi form. Det er dette
som er estetikk.436
Her kan det være verdt å merke seg referansen til industridesignerens ”ideale
fordring” som viderefører forestillingen som også Rygh hadde om at
designeren burde arbeide ut fra ideelle mål. Brevet til Stenstadvold er derimot
et forsvar for at estetikk fortsatt har en samfunnsmessig betydning, og at dette
ansvaret hviler på industridesignerne. Stenstadvold mener at ID i sin
avvisning av estetikken baserer seg på ”vulgær-populære oppfatninger” av
estetikk. For Stenstadvold er estetikk et spørsmål om ”holdning” og dermed
en alvorlig sak som ikke kan erstattes med problemløsning av ”reelle
problemer”. Estetikken kan, som også Key og Paulsson hevdet, ha store
sosiale konsekvenser, og den kan derfor ikke overlates til et spørsmål om
smak.
Som vi har sett forsøker ID-gruppen/ID. Norske Industridesignere og
RID å distansere seg fra å se estetikk som industridesignerens hovedoppgave.
I stedet vektlegger de at det samfunnsmessige ansvaret, ”den ideelle
fordring”, kan løses gjennom designerens kompetanse som metodisk
problemløser og analytiker av ”virkelige problemer” og ”reelle behov”. Vi
har sett hvordan denne endringen i vektlegging av industridesignerens
oppgaver blir konkretisert gjennom å presentere ergonomi, teknologi og
metodikk som det faglige tyngdepunktet i utdannelsen av industridesignere.
I tillegg til fortsatt å prege studieplanene til norske
industridesignstudenter, videreføres denne forståelsen av industridesign også
i andre sentrale norske designinstitusjoner i dag. Norsk Forms prosjekt
”Design uten grenser” er et eksempel der design, forstått som problemløsning
blir koblet sammen med behovet for å løse problemer i utviklingsland.
Programmet nytter designeres kreative og analytiske evner til
utvikling av løsninger i utviklingsland og kriserammede
områder.
Design er problemløsning

436

Brev til Norske Industridesignere fra SHKS, signert rektor H. Stenstadvold. Datert Oslo 22. august 1975.
Brevet ble sirkulert til RIDs rådsmedlemmer. Brevet var et svar på et brev fra Norske Industridesignere av 7.
august som kritiserte grunnlagsmaterialet i SHKSs brev til Kirke- og undervisningskomiteen i Stortinget av 20.
mars 1975.

153

D E L

4 :

E T A B L E R I N G E N

A V

E N

P R O F E S J O N E L L

N O R S K

I N D U S T R I D E S I G N D I S K U R S

En designers styrke er å nyttegjøre kreative og analytiske
metoder til problemløsning.437
”Design uten grenser” legger vekt på at prosjektene de involverer seg i skal
være ”sosialt motivert” og at ”designmetodikk vil utgjøre et vesentlig bidrag i
produktutviklingsprosessen” 438. Miljømessige hensyn er nevnt i samme
åndedrag og det er designerens kreative og analytiske evner som skal bidra til
å løse problemene. Estetikkens, forstått som form og farge, eventuelle rolle er
ikke nevnt.
Andre eksempler på videreføring av den nye forståelsen av
industridesignerens sosiale og samfunnsmessige ansvar som blir etablert i
løpet av 70-tallet, finner vi den dag i dag i Norsk Designråds Merket for god
design. Foruten at miljøhensyn fortsatt er et punkt i Jurykriteriene439 så har
Norsk Designråd fra 2004, i samarbeid med Norges Forskningsråd ved ITFunk og Sosial- og helsedirektoratet ved Deltasenteret, etablert ”Design for
alle” som en egen kategori under Merket for god design.
Med den nye kategorien Design for alle ønsker Norsk
Designråd å sette fokus på en designtankegang som tar hensyn
til en utvidet brukergruppe som inkluderer både
funksjonsfriske og funksjonshemmede, som igjen resulterer i
bedre produkter og et mer inkluderende samfunn.440
”Design for alle” trekker både på den sentrale rollen ergonomi er blitt gitt
industridesign, vektleggingen av brukermessige hensyn og ”reelle problemer”
(her funksjonshemmedes spesielle behov) og det sosiale ansvaret (design for
alle kan føre til et mer inkluderende samfunn). I begrunnelsen for hvordan
industridesigneren gjennom ”Design for alle” kan bidra til et mer
inkluderende samfunn, er det ingen direkte referanser til estetikk eller
utseende.
Forestillingen om det sosiale og moralske potensialet til ”den nye
formen” som vi finner hos Pugin, Key, Paulsson og LNB, blir dermed i den
nye industridesignposisjonen omformulert og fortolket på en måte som gir to
distinkte, men sammenfallende endringer av synet på industridesignerens
oppgaver, kompetanse og evner. Gjennom en fokusering på at formen skulle
gis av en ærlig og rasjonell form, styrt av produksjon, konstruksjon,
437
Teksten er hentet fra Norsk Form sine hjemmesider 8. august, 2004.
http://www.norskform.no/dug/dug_index.htm
438
Ibid.
439
Retningslinjer for juryering 2004. Lastet ned fra Norsk Designråds hjemmesider 27. august 2004.
http://www.norskdesign.no/utmerkelser/skjema/retningslinjerforjuryering2004.doc
440
Teksten er hentet fra Norsk Designråd sine hjemmesider 27. august 2004.
http://www.norskdesign.no/utmerkelser/mfgd/dbaFile7040.html
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materialer og bruk, måtte designeren skaffe seg innsikt i disse aspektene ved
produktet. Det var også en klar forståelse av at arbeidet med denne typen
problemstillinger krevde en mer systematisk og metodisk arbeidsmåte en den
kunstneriske og intuitive prosessen som var gjeldende.
Dette endrede fokus fra det estetiske til det metodiske, fører gradvis til at
design blir definert som problemløsning der form kun blir ett av flere
”problemer” designeren skal løse. Denne forståelsen av design var i
opposisjon til den etablerte brukskunstposisjonen som vektla
brukskunstnerens sosiale rolle som formgiver og forvalter av ”god form”.
Siden den sosiale effekten av ”god form” i industridesignposisjon blir
underkjent som moralsk begrunnelse for designerens arbeid, åpner dette for at
den kan erstattes med en ny ”sosial fordring”. Den nye sosiale og moralske
begrunnelsen for designerens arbeid er at det kan bidra til å løse ”virkelige
problemer” i betydningen problemer i den tredje verden, miljøproblemer og
behovene til funksjonshemmede og eldre.
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4.2 INDUSTRIDESIGNERNES BRUDD MED
BRUKSKUNSTBEVEGELSEN

I dette kapittelet vil jeg søke å vise hvordan brukskunstdiskursen, over en
periode på nesten 20 år, etter hvert blir splittet i tre diskurser. En
kunsthåndverksdiskurs, en brukskunstdiskurs og en industridesigndiskurs.
Prosessen er gradvis og det er flere hendelser som markerer den økende
polariseringen mellom kunsthåndverk og industridesign.
Brukskunstposisjonen blir på sin side etter hvert marginalisert, og
brukskunstbegrepet blir i løpet av 80-tallet erstattet med ett generelt
designbegrep. Brukskunstposisjonen utfordrer gjennom denne
begrepsendringen industridesignposisjonens hegemoni i forståelsen av det
generelle designbegrepet. Design forstått som problemløsning blir på 90tallet på nytt utfordret av design forstått som formgivning.
Som vi har sett var det på 60- og 70-tallet en klar motstand i
brukskunstposisjonen mot en såpass radikal fortolkning av prinsippene til den
moderne bevegelse som metodebevegelsen representerte, og som mange
norske industridesignere etter hvert ble en del av. I industridesignposisjonen
synes fortolkningen av design som problemløsning etter hvert å fremstå som
en identitetsmarkør. ”Vil man dyrke det eksklusivt estetiske, får man søke
brukskunst.” skriver Rygh i sin presentasjon av i ”Industrial design” i
Byggekunst, 1961441. Her markerer Rygh det han oppfatter som et klart skille
mellom ”industridesign” og ”brukskunst.
Den etablerte forståelsen i brukskunstbevegelsen var at brukskunst var et
samlende begrep som omfattet både kunsthåndverk og industriell design.
Kunsthåndverk og industriell design skulle ideelt kunne utgjøre to
likeverdige sider ved brukskunstnerens virksomhet. Arne Remlov og Liv
Schjødt, henholdsvis redaktør og redaksjonssekretær i Bonytt, underbygger
denne forståelsen av relasjonen mellom brukskunst og industridesign i en
felles artikkel i Bonytt i 1963.
Hvad er egentlig brukskunst?[...]Noen har hevdet og mener
kanskje fortsatt at det bare er det rene kunsthåndverk som kan
eller bør henregnes til brukskunsten, andre mener at nær sagt
alt av forbruksvarer som er formet til bruk i hjemmet kan gis
betegnelsen, såsant formgivningen er tidens og kvaliteten slik
at fagfolkene godkjenner den.[…]
Kanskje burde man bli enige om en felles betegnelse:
Brukskunst, med kunsthåndverk og industriell formgivning

441

Rygh, Thorbjørn. "Industrial Design - i Norge." Byggekunst, no. 2 (1961): 36-40.
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som spesifiserende begreper. Tilsvarende engelsksproglige
betegnelser er Arts and Crafts og Industrial Design.442
Remlov og Schjødt argumenterer her for at ”brukskunst” burde være den
samlende betegnelse på ”kunsthåndverk” og ”industrial design”. Dette er et
tilbakevendende tema i brukskunstposisjonen. Den opprinnelige
begrunnelsen for å starte Foreningen Brukskunst var at kunstnerne skulle
arbeide for å bedre formen på de industrielt produserte produktene, og ikke
bare lage kunsthåndverk for de bemidlede i samfunnet. Brukskunstneren fikk
dermed to oppgaver ved både å skulle være kunsthåndverker i sitt eget
verksted og industridesigner overfor industrien. Industridesignposisjonens
definisjon av industriell design kunne dermed oppfattes som en trussel mot
denne dobbeltrollen som både LNB og Remlov hevdet brukskunstneren
burde ha. Derfor ble det viktig å forsvare det etablerte hierarkiet mellom
begrepene.
Også arkitekten og skribenten Odd Brochmann443 forsøkte å avfeie at det
skulle finnes noe markant skille mellom industridesign og brukskunst, i sin
kommentar til åpningen av NDC.
I et foredrag om stiftelsens [NDCs] virksomhet udtalte
bestyrelsens formand, verkseier Aall, efter en øvrigt
fyldesgørende definition, at industriell design ikke var
brukskunst. Så stor er altså forvirringen, for hva skulle det
ellers være. Måske sagde han det, for hans kollega i Norsk
Brukskunst ikke skulle føle sig brøstholden over mangel på
tildsvarende initiativ. Eller snarere for at alle de gamle
brugskunst-hadere blant producenterne ikke skulle lugte lunten,
men tro at dette var noget helt andet.444
Det var flere slike meningsutvekslinger gjennom 60- og 70-tallet, og de
følger alle samme mønsteret. Representanter for brukskunstposisjonen søkte
å gjenta sin definisjon av at brukskunstbegrepet omfatter både kunsthåndverk
og industridesign. Representanter for industridesignposisjonen insisterte på
sin side for et prinsipielt skille mellom bruskunst og industridesign. I
industridesignposisjonen var det i liten grad interesse for hvor kunsthåndverk
skulle plasseres i dette landskapet. Blant kunsthåndverkerne var det flere og
442

Remlov, Arne, og Liv Schjødt. "Kunsthåndverk - Industriell formgivning." Bonytt 23 (1963): Side 253.
Odd Brochmann var arkitekt, en sentral kommentator i Bonytt og forfatter av boken ”Om stygt og pent”
som søker å forklare og utdype en del hvorfor noen ting oppfattes som stygge og noe ting oppfattes som pene.
Brochmann, Odd. Om stygt og pent. 3. utg. ed. [Oslo]: Cappelen, 1987. Boken kom første gang ut i 1953.
444
Brochman, Odd. "Brugkunst på alfarvej. Betragtninger om begrebet "design" ved åbningen af Norsk
Designcentrum." Artikkelen er funnet i Norsk Desigcentrums scrapbok i Norsk Designråds arkiv merket
"Scraps 1965 (jan)". Det har ikke lyktes å identifisere i hvilket dansk tidskrift den har vært på trykk.
443
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flere som i løpet av 60-tallet begynte å overse brukskunstbevegelsens ønske
om at kunsthåndverkerne også burde formgi for industrien. I stedet begynte
kunsthåndverkerne å søke seg mot kunstdiskursen.445
Frontene mellom brukskunstnere, kunsthåndverkere og industridesignere
kommer til syne gradvis over en lang periode, og det formelle bruddet
mellom ID. Norske Industridesignere (tidligere ID-gruppen) og
Landsforbundet Norsk Brukskunst skjer ikke før i 1978. Da Rygh presenterte
ID-gruppen og deres arbeid for å fremme industriell design i
arkitekturtidskiftet Byggekunst i 1961, gjorde han et poeng av at alle
medlemmene i ID-gruppen også var medlemmer i Landsforbundet Norsk
Brukskunst446. Ved industridesignutstillingen i Kunstindustrimuseet i 1963
ble Landsforbundet Norsk Brukskunst, etter noe om og men, også tatt med i
organiseringen av utstillingen. I Norsk Designcentrums jury satt det
representanter fra alle de tre utøverorganisasjonene, ID-gruppen, Norske
Brukskunstnere (NB) og Norske Interiørarkitekters Landsforening (NIL), og
sammen med Landsforbundet Norsk Brukskunst var de alle medlemmer av
NDCs Råd447. Frem til begynnelsen av 1970-tallet var det altså mange
organisatoriske bånd mellom Landsforbundet Norsk Brukskunst og Norsk
Designcentrum, til tross for uenighet om definisjoner av brukskunst og
industridesign. Under 50-årsjubileet til Landsforbundet Norsk Brukskunst i
1968 var for eksempel Thorbjørn Rygh styremedlem i Landsforbundet Norsk
Brukskunst.448 Men da NDC ble nedlagt i 1974, ble arvtageren hetende Rådet
for Industridesign (RID). I Rådet for Industridesign var det to representanter
for utøverne og begge var industridesignere fra ID-gruppen.449 Daglig leder
var Thorbjørn Rygh. Selv om Rådet for Industridesign ikke hadde de samme
ressursene eller omfanget som Norsk Designcentrum, er navnet allikevel en
symbolsk markering av at industridesign gjennom ti års diskursivt arbeid i
Norsk Designcentrum ikke lenger så seg selv som en posisjon i
brukskunstdiskursen, men som representanter for en egen
industridesigndiskurs.
Det formelle bruddet mellom brukskunstbevegelsen og industridesignerne
kom i 1978 da ID. Norske Industridesignere (tidligere ID-gruppen) vedtok å
melde seg ut av Landsforbundet Norsk Brukskunst (LNB). I et brev til
Norske Kunsthåndverkere advarer ID Landsforbundet Norsk Brukskunst mot
å behandle eller representere IDs interesser.
445
Denne prosessen behandles bl.a. i Toyomasu, Mette Grieg. "Fra brukskunst til kunsthåndverk, en
fagpolitisk opprydning. Keramikeren Yngvild Fagerheim som eksponent for en kunstnergruppe." Hovedfag,
Universitetet i Oslo, 1997.
446
Rygh, Thorbjørn. "Industrial Design - i Norge." Byggekunst, nr. 2 (1961): 36-40.
447
Medlemmer av Norsk Designcentrums råd. Datert 8.6. 1966. Norsk Designråds arkiv.
448
Schjødt, Liv. Norsk kunsthåndverk Landsforbundet Norsk brukskunst ved 50-årsjubiléet 1968. Oslo: Utgitt
av forlaget Bonytt A/S i samarbeid med Landsforbundet Norsk brukskunst, 1968. Side 134.
449
Årsberetning 1975 for Rådet for industridesign, udatert, Norsk Designråds arkiv
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Vi vil gjerne orientere om at ID. Norske Industridesignere
vedtok å trekke seg ut av LNB på sitt årsmøte 7. 3. 1978.
Vår faggruppe vil derfor ikke være representert i LNB’s styre
for fremtiden. Forbundet er således ikke lenger representativt
verken for våre faglige interesser spesielt, eller i forhold til de
øvrige faggruppene.
LNB’s styre bør ta konsekvensen av dette og ikke behandle
saker eller ta opp forhold som vedrører våre faglige
interesser.450
Det hadde lenge vært misnøye også mellom Landsforbundet Norsk
Brukskunst og den relativt nyetablerte, men høyst aktive, foreningen Norske
Kunsthåndverkere (NK) om hvem som skulle representere
kunsthåndverkeren i økonomiske og politiske spørsmål451. Denne konflikten
førte til at også Norske Kunsthåndverkere meldte seg ut av LNB samme år
som ID.452 Både i ID og Norske Kunsthåndverkere var det en sterk misnøye
med hvordan LNB forsøkte å klamre seg til den representative makt knyttet
til både kunsthåndverk og design.
LNB var dermed i den paradoksale situasjonen at de nå var uten
representanter for de to hovedgruppene brukskunstposisjonen fremholdt at
begrepet brukskunst omfattet. Kunsthåndverkere og industridesignere hadde
etablert hver sin nye diskurs, og LNB sto igjen med en kraftig svekket
posisjon. Forestillingen om brukskunstneren som både kunsthåndverker og
industridesigner var blitt en marginal posisjon som ble delt av LNB og
muligens de gjenværende medlemsorganisasjonene Norske Interiørarkitekters
og Møbeldesigneres Landsforening, Norske Arkitekters Landsforbund og
Norske Tekstil og Konfeksjonsdesignere.
I artikkelsamlingen Det veltalende objekt fra 1997, beskriver
kunsthistorikeren og redaktør for Norske Kunsthåndverkeres medlemsblad
Kunsthåndverk, Jorunn Veiteberg, hvordan kunsthåndverkernes brudd med
LNB bidro til å sprenge foreningen og oppløse brukskunstbegrepet:
Stadig fleire brukskunstnarar fann at forskjønning av heimen
blei ei for snever målsetning for arbeidet deira . I en annan grad
enn før sette dei samfunnet på dagsorden, noko som kom til
uttrykk både i val av tema og motiv i det dei laga så vel som i
eit sterkare engasjement i offentlige utsmykningspørsmål. Den
450

Faksmile av brevet er gjengitt i NK-nytt nr. 2 1978. Side 24. Brevet er signert Line Anchersen for formann
Terje Meyer. NK-nytt var Norske Kunshånverkeres medlemsblad.
Deler av denne debatten er gjengitt i NK-nytt 1977-1978.
452
NK-nytt nr. 3, 1978. Side 13-14
451
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kritiske holdninga til industrien frå kunsthandverkarane si side
blei naturleg nok sterkare, og omsider kom den sprenginga av
foreningen som ein lenge hadde kunne venta. Denne
sprenginga førde også med seg ei oppløysing av det
tradisjonsrike brukskunst-omgrepet: Brukskunstnaren blei
splitta i to ulike yrkesgrupper: Kunsthåndverkaren og
industridesigneren.453
Her ser vi at kunsthåndverkerne var, på samme måte som industridesignerne,
kritiske til brukskunstnerens mål om å lage ”vackrare vardagsvara” samtidig
som de ønsker å opprettholde sin sosiale fordring gjennom å fremstå som
samfunnsengasjerte. Der løsningen til industridesignerne var å vektlegge
problemløsning av ”reelle samfunnsproblem”, valgte kunsthåndverkerne,
blant annet gjennom deltakelse i den såkalte Kunstneraksjonen -74454 og sin
nye organisasjon Norske Kunsthåndverkere, å markere seg som
materialbaserte kunstnere med en klar motstand mot all form for
industriproduksjon. Veiteberg skriver i 1997:
Den offisielle definisjonen til Norske Kunsthåndverkere frå
1974 lyder: «Produkter av tekstil, keramikk, glass, lær, metaller
og andre materialer som er formet og ferdig produsert i
kunsthåndverkerens verksted – under forhold der
kunsthåndverkeren er ansvarlig for prosessen fra råstoff til
ferdig produkt». Ved å formulera seg slik trekte dei eit skarpt
skille til designarane. Dette vart utdjupa i andre samanhengar
der kunsthandverkarane hevda at deira verkstadproduksjon
ikkje på nokon måte kunne samanliknast med
industriproduksjon fordi deira viktigaste mål aldri kunne bli det
kommersielle.
[…]
Det viktigaste som har skjedd med norsk kunsthandverk dei
siste tjue åra, er at det som fag er blitt ein kunstnarleg disiplin
på linje med bildekunsten.455
453
Veiteberg, Jorunn. "Kunsthandverket i historisk tilbakeblikk." i Det Veltalende objekt: norsk kunsthåndverk
1975-1997, redigert og utgitt av Det Tenkende øye, et treårig samarbeidsprosjekt mellom Norske
kunsthåndverkere, Kunstindustrimuseet i Oslo, Vestlandske kunstindustrimuseum og Nordenfjeldske
kunstindustrimuseum, 12-15. Oslo, 1997. Side 14.
454
Gjennom å delta i Kunstneraksjonen -74 søkte kunsthåndverkerne å få aksept som kunstnere med
forhandlingsrett med Staten. Kunsthåndverkernes oppbrudd fra Brukskunstbevegelsen og deltagelse i
Kunstneraksjonen -74 er utførlig behandlet i Toyomasu, Mette Grieg. "Fra brukskunst til kunsthåndverk, en
fagpolitisk opprydning. Keramikeren Yngvild Fagerheim som eksponent for en kunstnergruppe." Hovedfag,
Universitetet i Oslo, 1997.
455
Veiteberg, Jorunn. "Kunsthandverket i historisk tilbakeblikk." i Det Veltalende objekt: norsk kunsthåndverk
1975-1997, redigert og utgitt av Det Tenkende øye, et treårig samarbeidsprosjekt mellom Norske
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Det kan synes som om kunsthåndverkerne i sin iver for å frigjøre seg fra
kravene om nytte og tilpasning til industrien, ikke skjelnet mellom
brukskunstposisjonen og industridesignposisjonen. Fra den nyetablerte
kunsthåndverksdiskursen fortonet begge seg som representanter for en
designdiskurs som hindret kunsthåndverkene å fremstå som de kunstnerne de
mente de var. Kunsthåndverkernes mål var å bli akseptert som en del av
kunstdiskursen. Dette mener jeg førte til en gjensidig polarisering mellom
industridesign og kunsthåndverk, og til at LNB, som ønsket å opprettholde
bruskunstposisjonen, ble sittende igjen ”i midten”. LNB ønsket å
opprettholde brukskunstneren som en subjektposisjon som både arbeidet som
nytteorientert kunsthåndverker og formgiver for industrien. Norske
interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, Norske Arkitekters
Landsforbund og Norske Tekstil- og Konfeksjonsdesignere opprettholdt
derimot sitt medlemskap i LNB.
Brukskunstdiskursen blir dermed splittet i tre diskurser: En
kunsthåndverksdiskurs, en industridesigndiskurs og en brukskunstdiskurs. I
LNBs årbok for 1985, LNBs første på 20 år, oppsummerer presidenten i
LNB, Rolf Hinberg-Larsen de markante endringene i fagforståelsene de siste
tiårene.
Spesialiseringen sprengte rammer og vi fikk en rekke
spesialgrupper som gikk hver sin vei. Ytterpunktene var
kunsthåndverkerne som ble kunstnere og industridesignere som
ble produktutviklere. I mellom disse ytterpunktene sto
interiørarkitektene, tekstil- og konfeksjonsdesignerne, grafiske
designere og illustratørene som hver for seg utviklet sin
egenart. Midt oppe i det hele sto de etablerte brukskunstnerne
som forble tro mot sin gamle bevegelse.456
Som vi har antydet var det relativt ”få som forble tro mot sin gamle
bevegelse” etter at Norske Brukskunstnere ble splittet i 1975. I løpet av 80tallet kan det synes som om begrepet ”brukskunst”, som følge av den
manglende interessen, mister gjennomslagskraft. Verken grafisk design,
konfeksjonsdesign eller møbeldesign hadde bruk for begrepet ”brukskunst”
så lenge det ikke kunne brukes som en samlende betegnelse. Begrepet
”brukskunst” blir gradvis erstattet med ”design” som samlebegrep for de
grupperingene som verken identifiserte seg med kunsthåndverk eller
kunsthåndverkere, Kunstindustrimuseet i Oslo, Vestlandske kunstindustrimuseum og Nordenfjeldske
kunstindustrimuseum, 12-15. Oslo, 1997. Side 14-15
456
Himberg-Larsen, Rolf ”Forord” i Mannila, Leena, red. Norsk form '85: tema: offentlig rom og interiør.
Oslo: Landsforbundet norsk brukskunst, 1985. Side 4
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industridesign. Design forblir dermed en flytende betegner som
industridesigndiskursen ikke er alene om å gi et meningsinnhold.
Et annet tegn på at brukskunstbegrepet ikke synes å være nyttig lengre, er
at LNB skiftet navn i 1986 til Landsforbundet Norsk Form (LNF)457. I
katalogen til utstillingen Norsk Form ’88 kommer referansen til begrepet
brukskunst kun frem i presentasjonen av formålet med LNF.
LNF skal som uavhengig og samordnende serviceorganisasjon
innen hele brukskunstens aktivitetsområde virke for
- forståelsen for og bruken av god form innen design, arkitektur
og kunsthåndverk og dens anvendelse i så vel offentlig som
privat miljø.
[…]
- at de estetiske verdier blir ivaretatt gjennom utdanning,
utviklingsarbeid og forskning.
Utover denne definisjonen benyttes ikke begrepet brukskunst i katalogen.
Utstillingen omhandler ”aktuell design i norsk industriproduksjon”458. Til
tross for at bruken av begrepet ”brukskunst” er tonet ned, var det fortsatt
brukskunstposisjonens forståelse av industridesign og design som gjaldt ved
utstillingen i 1988. Det var ”forståelsen for og bruken av god form” og ”de
estetiske verdier” som LNF så som sin oppgave å fremme. Design forstått
som problemløsning var ikke en del av LNBs designbegrep. Til tross for
dette inneholder katalogen en presentasjon av designkriterier og
vurderingsskjema slik de ble utviklet av NDC/RID/ND.
Industridesignerutdanningen i Oslo og Norsk Designråd blir også presentert i
katalogen. Både katalogen og utstillingen viser at LNF fortsatt anså
industridesign som et av sine ansvarsområder. LNF opprettholder med denne
utstillingen og katalogen brukskunstposisjonen i den mer generelle
designdiskurs, til tross for at begrepet ”brukskunst” er tonet ned og i stor grad
erstattet med ”design”.
Det er kanskje mer riktig å snakke om at brukskunstdiskursen blir erstattet
av en generell designdiskurs der både Landsforbundet Norsk
Brukskunst/Form, Norske Brukskunstnere, RID/Norsk Designråd, Norske
industridesignere og etter hvert også Industridesignerutdanningen i
Oslo/Institutt for industridesign, deltar med alternative representasjoner av
hvordan design skal forstås. Til tross for dette vil jeg fortsatt fastholde at
industridesign utgjør en egen diskurs der brukskunstposisjonens
457

Gaustad, Randi, Ulla Tarras-Wahlberg Bøe, og Landsforbundet Norsk Form. Norsk form '88: aktuell design
i norsk industriproduksjon: vandreutstilling 1988-89. Oslo: Landsforbundet Norsk Form, 1988. Omslagsbrett.
Gaustad, Randi, Ulla Tarras-Wahlberg Bøe, og Landsforbundet Norsk Form. Norsk form '88: aktuell design
i norsk industriproduksjon: vandreutstilling 1988-89. Oslo: Landsforbundet Norsk Form, 1988. Ikke paginert.
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representasjon av design utgjør en marginal posisjon. Gjennom etablering av
Industridesignerutdanningen i Oslo og videreføring av den problemorienterte
industridesignposisjonen i Merket for god design og ved Linje for teknisk
design ved NTH/NTNU, opprettholdes hegemoniet til representasjonen av
industridesign som ble etablert i løpet 70-tallet.
Brukskunstposisjonen ble gjennom 70-tallet og utover på 80-tallet
opprettholdt ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS). Til tross
for at Norske Kunsthåndverkere med alle sine medlemmer459 i siste del av
70-tallet valgte å definere seg som material- og verkstedsbaserte kunstnere,
videreførte SHKS, i sine studieplaner, en mulighet for å arbeide med
industriell design innenfor flere av de fagene som NK fra 1975 regnet som
kunsthåndverk460. Fredrik Wildhagen, som var rektor ved SHKS i denne
perioden461, kommenterer selv skolens holdning i sin bok Norge i form.
Det fritt eksperimenterende kunsthåndverk uavhengig av brukog nyttefunksjoner fant foreløpig ingen plass i utdanningen.
[…] Skolen utdannet formgivere innenfor den skandinaviske
linjen – her følte man at behovet framdeles [sic] var udekket.462
Sammen men SHKS’ manglende høyskolestaus, var videreføringen
brukskunstposisjonens forståelse av industridesign en av grunnene til den
langvarige uenigheten vedrørende opprettelsen av egen utdanning for
industridesignere, mellom ID-gruppen og RID på den ene siden og SHKS på
den andre. ID-gruppen og RID ønsket en separat industridesignutdannelse
mens SHKS, i tråd med brukskunstposisjonen, forstod industridesign som et
aspekt ved alle fag ved skolen.
De klare skillelinjene mellom kunsthåndverk og design, som
industridesigndiskursen og ikke minst kunsthåndverkerne forfektet, fikk etter
hvert gjennomslag også i organiseringen av studiene ved SHKS. Da
Industridesignerutdanningen i Oslo offisielt ble et institutt ved SHKS i 1989,
459

I Norge i form hevder Fredrik Wildhagen at det var bare 5% av de 275 medlemmene som ville falle utenfor
da Norske Brukskunstnere på generalforsamlingen i 1975 vedtok å skifte navn og å etablere Norske
Kunsthåndverkere. Se side 173-74. Det er uklart hvor Wildhagen har denne informasjonen fra, for på
henvendelse til Norske Kunsthåndverkere i dag oppfatter de seg ikke som en fortsettelse av Norske
Brukskunstnere, men som en ny forening som ble etablert i 1975. De aller fleste av medlemmene i Norske
Brukskunstnere valgte derimot å gå over til Norske Kunsthåndverkere. Norske Brukskunstnere eksisterer
fortsatt i dag, men er en marginal gruppe sammenlignet med Norske Kunsthåndverkere. Videre hevder
Wildhagen at antallet yrkesaktive kunsthåndverkere ble doblet mellom 1975 og 1985. Se side 186.
460
I Studieorientering for nye studenter. Studieåret 1986/87 utgitt av SHKS (udatert), fremgår det at
studentene innenfor både Metall, Keramikk og Klær og kostymer både kan arbeide med industriell
formgivning eller kunsthåndverk. Studieretningen for Tekstil har derimot ingen referanser til at man kan
arbeide for industrien. Studieretningene Grafisk, Industridesign og Møbel- og innredningsarkitektur har ingen
referanser til at man kan arbeide som kunsthåndverkere.
461
1972-1981 iflg. Michl, Jan ”Fredrik Wildhagen 1939-1992”
http://www.geocities.com/Athens/2360/nor.wildhagen.html Lastet ned 3. september 2004
462
Wildhagen, Fredrik. Norge i form: kunsthåndverk og design under industrikulturen. Oslo: Stenersen, 1988.
Side 162-63.

163

D E L

4 :

E T A B L E R I N G E N

A V

E N

P R O F E S J O N E L L

N O R S K

I N D U S T R I D E S I G N D I S K U R S

ble også de andre studieretningene inndelt i institutter. Instituttene for møbelog innredningsarkitektur, grafisk design og illustrasjon sammen med
industridesign sorterte under Avdeling for designfag, mens instituttene for
farge, metall, keramikk, tekstil og klær og kostymer ble sortert under
Avdeling for kunstfag.463 I 2003 ble tidligere SHKS, som nå er en del av
Kunsthøgskolen i Oslo, delt i to avdelinger der Avdeling Design omfatter
studieretningene Kles- og kostymedesign, Interiørarkitektur og møbeldesign
og Visuell kommunikasjon (tidligere Grafisk design og illustrasjon). Institutt
for industridesign ble 1996 overflyttet til Arkitekthøgskolen i Oslo.
Studieretningene Farge, Grafikk, Metall, Keramikk og Tekstil er nå
organisert i Avdeling Kunstfag464. At kategoriene design og kunsthåndverk
ikke er evige eller ”naturgitte”, viser Kles- og kostymedesign som nå har
”byttet side” fra kunstfag til design.
En mer humoristisk, men ikke mindre betydningsfull markering av
industridesignernes brudd med brukskunstbevegelsen, fant sted da en rekke
studenter fra Forsøksdrift I ved Industridesignerutdanningen i Oslo i 1980
arrangerte en symbolsk begravelse av Scandinavian Design-begrepet. Med
En stor, svart begravelsesbil med kiste påmalt ”Scandinavian Design” på
taket ble begravelsesfølget eskortert av en liten radiostyrt politibil opp Karl
Johans gate i Oslo sentrum. Foran Rådhuset i Oslo ble kisten andektig båret
over på en båt og den seks meter lange ”Scandinavian Design”-kisten ble
bisatt til sjøs.465
I rapporten fra ”Konference for Nordiske Industridesignere ’80” på
Rødding Højskole i Danmark, (Røddingkonferansen) ble denne symbolske
begravelsen av ”Scandinavian Design” begrunnet, og begravelsen ble dermed
også gjort til en nordisk begivenhet med denne erklæringen:
SCANDINAVIAN DESIGN
Industridesignere i Norden begraver begrebet lørdag den 5. juli
1980 i respekt for begrebets egentlige indhold.
Dette er en symbolsk handling for at markere, at de problemer,
man står overfor i dag, ikke kan løses ved hjælp af en filosofi,
som har udviklet sig til at blive industrifjendtligt.466
På konferansen ble deltagerne delt inn i diskusjonsgrupper og i den
gruppen som ble satt til å diskutere ”Hvad efter Scandinavian Design?”,
463
Statens håndverks- og kunstindustriskole. SHKS: kunst & design i 175 år. Oslo: Statens håndverks- og
kunstindustriskole, 1993. Side 8.
464
http://www.khio.no Lastet ned 29.august 2004.
465
Opplysninger fra en av deltagerne, industridesigner Pål Hansen, i telefonsamtale 1.septetmber 2004.
466
Lenau, Anne. "Røddingerapporten: konference for nordiske industridesignere '80." 70. København: Idd,
1981. Side 41.
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Bidler fra den symolske begravelsen av Scandinavian Designhentet .
Bildet over er hentet fra Lenau, Anne. "Røddingerapporten: konference for nordiske
industridesignere '80." København: Idd, 1981.
Bilde under er tatt av industridesigner Pål Hansen, alias UKRUT.NO.
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deltok rektor ved SHKS Fredrik Wildhagen, industridesigner Pål Hansen og
klesdesigner Kirsten Osmundsen467 fra Norge. I rapporten fra denne gruppen
er det, i tillegg til sitatet ovenfor, flere referanser til hva som skiller
Scandinavian Design fra dagens industridesigner.
Der er her tale om nordisk industridesign, og det gælder et
udvidet og fornyet indhold af arbejdsgrundlaget.
Vort væsentligste arbejdsgrundlag har hidtil været:
æstetik (kunstnerisk formgivning)
produktionstilpasning
brugsrigtighed (ergonomi)
vedligeholdelse og nem rengøring
materialebegrænsinger
økonomi
Hertil er nu yderlige kommet:
miljøtilpasning
ressourcebevidsthed
forbrugermedvirken
sikkerhedshensyn.468
Vi kjenner igjen de fleste av disse punktene fra Kriterieutvalg Is ”Kriterier
for god design”, som også Thorbjørn Rygh la til grunn for utformingen av
studieplanen ved Industridesignerutdanningen i Oslo.469 I Røddingrapporten
kommer det frem at et problem med ”Scandinavina Design”-begrepet var at
det var blitt et eksklusivt stilbegrep knyttet til utformingen av kunstindustri
og skjønne ting til hjemmet470. Dette er i tråd med Roar Høylands slagord ved
SHKS 12 år tidligere om at vi ikke trengte flere tekopper. ”Kunstindustri”
hørte i følge Røddingrapporten ikke inn under industridesignbegrepet.471 Det
var en klar forestilling om at Scandinavian Design hadde mistet det ”sosiale
grunnlag” som det en gang hadde hatt472, og at industridesign representerte en
tilbakevending til dette utgangspunktet.473
Thorbjørn Rygh var også deltager på konferansen sammen med blant
andre sin senere etterfølger som professor ved IFID, Per Farstad. Dagens
467
Kirsten Osmundsen er blant annet kjent for å ha ledet et nordisk prosjekt for å finne fram til klær ”for
mennesker med avvikende kroppsform”. Se Wildhagen, Fredrik. Norge i form: kunsthåndverk og design under
industrikulturen. Oslo: Stenersen, 1988. Side 188. Se også Osmundsen, Kirsten. Råd om klær: praktiske
løsninger ved funksjonsnedsettelse hos revmatikere og andre. Norsk Revmatikerforbund. Oslo 1990.
468
Lenau, Anne. "Røddingerapporten: konference for nordiske industridesignere '80." 70. København: Idd,
1981. Side 33 og 34.
469
Rygh, Thorbjørn. "Årsrapport 1985-86." Oslo: Industridesignutdanningen i Oslo, 1986.
470
Lenau, Anne. "Røddingerapporten: konference for nordiske industridesignere '80." 70. København: Idd,
1981. Side 34
471
Ibid., side 32
472
Ibid., side 32
473
Ibid., side 39 og 63.
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professor ved Institutt for Klær og kostymer, SHKS, Tove Kjær og
industridesignerne Terje Meyer og Bjørn A. Larsen var også deltagere. Til
tross for at deltagerne ved Røddingkonferansen i rapporten kunne begrunne
hvorfor de mente ”Scandinavian Design”-begrepet ikke lenger var dekkende
for nordisk industridesign, var tidligere direktør for NDC, Alf Bøe, i en
artikkel to år senere, sterkt kritisk til forsøket på å ”gravlegge” begrepet.
Unge industridesigneres forsøk på rituell begravelse av
skandinavisk design for et par år siden her i Oslo er uttrykk for
barnslighet og utilstrekkelig utviklet historisk sans. […] De
idealer som bar skandinavisk design, lever fremdeles i
fremragende samtidsproduksjon fra alle nordiske land.
[…]
Og til de unge og historieløse: Ingen skaper noe fra bunnen av.
Kunnskap om grunnlaget du står på, er del av en
helsebringende selverkjennelse.474
I tråd med vår analyse av hvordan idealer fra brukskunstbevegelsen blir
videreført på ulike måter i industridesigndiskursen og
kunsthåndverksdiskursen, kan vi gi Bøe rett i det siste. Ingen skaper noe fra
bunnen av. Men Bøe synes å undervurdere det markante skillet som hadde
oppstått mellom brukskunstdiskursen og industridesigndiskursen når
industridesignerne definerte sin virksomhet som problemløsning og når
ergonomi, teknologi og metodikk rykker inn som de mest sentrale fagene i
studieplanene for industridesignutdannelsen. Bøe peker på at ”[d]e idealer
som bar skandinavisk design, lever fremdeles [..]”, og som vi har sett så
videreføres idealet om at industridesignerne skal bidra til å bedre samfunnet.
Men industridesigndiskursens fremheving av problemløsning av ”reelle
problemer” på bekostning av estetikk er ikke forenelig med
brukskunstdiskursens hovedmål om å skape ”god form”, til tross for at det
springer ut av det samme idealet om å skape sosial reform. En rituell
begravelse av Scandinavian Design-begrepet fremstår dermed som en logisk
diskursiv handling som markerer avstand til den estetisering
industridesigndiskursen mente Scandinavian Design-epoken representerte.

474

Bøe, Alf. "Scandinavian design - kort historikk." Kunsthåndverk, nr. 7-8 (1982): 50-52.
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Illustrasjon hentet fra Rødddingrapporten. Lenau, Anne. "Røddingerapporten: konference for
nordiske industridesignere '80." København: Idd, 1981.
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4.3 ”DER MAA OPPARBEIDES ET MARKED FOR
DE GODE TING”

Dette kapittelet handler om hvordan forestillingen om at både publikum og
industrien må utdannes og opplyses for å sette pris på ”den gode form”
videreføres i NDC/RID/Norsk Designråd og i Landsforbundet Norsk
Brukskunst i 1960- og 70-årene. Reformbevegelsens idé om at markedet må
læres opp for å kunne sette pris på ”den gode form”, synes å gjelde fortsatt
som grunnlag for stiftelsen Norsk Form, arvtageren til Landsforbundet Norsk
Brukskunsts virksomhet. Forestillingen om kunnskapsløshet som årsak til
den angivelig manglende bruk av designere i norske bedrifter, synes også å
være hovedbegrunnelsen for det meste av virksomheten ved Norsk
Designråd. I dette kapittelet vil jeg søke å vise at både Norsk Form og Norsk
Designråd baserer sin virksomhet på de samme forstillingene om
opplysningsvirksomhet for ”god form”, som 1800-tallets reformbevegelser
hadde.
Paulsson skriver ikke så mye om opplysningsvirksomhet i Vackrare
vardagsvara. Men i følge forordet til Arthur Hald til 1995-utgaven av
Vackrare vardagsvara, er Paulssons program i seg selv et propagandaskrift
for å opplyse produsenter, kunstnere og publikum om prinsippene for ”den
nye formen”. Opplysningsidealet blir altså formidlet i selve sjangeren og
sammenhengen som Vackrare vardagsvara er skrevet i. De få konkrete
forslag til opplysningsvirksomhet som Paulsson nevner, er at samfunnet må
gripe inn i tegne- og sløydundervisningen (side 52), og at den høyere
kunstnerlige og kunstindustrielle undervisning bør legges om (side 53). Når
det gjaldt selgerne foreslo Paulsson at det organiseres kurs etter mønster fra
Tyskland, slik at ”smaken utbildas” hos selgerne og de handelsreisende (side
48). Videre viser han til formålet til Svenska Slöjdföreningens forbilde
Deustscher Werkbund.
År 1907 bildades i Tyskland Deutscher Wekbund av
konstnärer, fabrikanter, handlande och konstvänner. Det vill i
sin medlemsstock skaffa ett urval av de bästa i industri,
hantverk, handel och konst, vara en samlingspunkt för dem,
vilka sträva efter kvalitetsarbete, och sålunda verka för
”förädlande av arbetet genom samverkan av konst, industri och
hantverk, genom uppfostran, propaganda och slutet
ställningstagande til hithörande frågor”.475

475

Paulsson, Gregor. Vackrare vardagsvara. Stockholm: Rekolid, 1995. Side 23.
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Siden Paulsson ikke diskuterer hvordan ”uppfostran” eller ”propaganda”
konkret skulle foregå, kan det tyde på at dette er en så selvfølgelig del av
reformbevegelsens virksomhet at det ikke er behov for å utdype det.
Formålsparagrafen til Foreningen Brukskunst fra 1918 er nøkternt formulert,
men målet om å virke for en ”reformatorisk” endring i utformingen av
industriprodukter er klart.
§ 1. Foreningens formaal er at fremme haandverk og industri i
kunstnerisk retning ved:
tilveiebringelse av gode rationelle mønstertyper og
derigjennem at skape en umiddelbar effektiv forbindelse
mellem haandverket, industrien og kunsten.
At avholde så vidt mulig kontinuerlige utstillinger.
Utgivelsen av et tidsskrift, særlig med et aktuelt praktisk
reformatorisk program.476
Både målet om å ”fremme haandverk og industri i kunstnerisk retning” og
”reformatorisk program”, er vage mål som vi må til Paulssons program og
FBs tidligere skrifter for å se rekkevidden av. Men ”reform” betyr endring,
og i lys av Paulssons program er det store endringer FB ønsker å få til.
Rekkevidden av å lage utstillinger og tidskrift i tråd med et reformatorisk
program, kommer desto tydeligere frem i en tale om ”Norsk Brukskunst” av
arkitekt Harald Aars, som er gjengitt i FBs første årbok. Her er behovet for å
lære opp både kjøper og produsent ikke til å misforstå.
Vort arbeide gaar ut på intet mindre end at hæve det almindelige
smaksnivaa – baade hos kjøper og producent. Vi vil gjøre hvad vi
kan for at faa kjøperne til at lære at stille strenge krav til form og
farve og kvalitet. Der maa opparbeides et marked for de gode ting.
[…] Vi vil lære publikum at se forskjellen mellem stygt og vakkert,
mellem godt og vondt.477
I et kapittel kalt ”Educating the Market” i boken Architectual Ornament,
peker Brolin på at opplæring av forbrukeren tar utgangspunkt i den
markedsliberale tanken at hvis et produkt blir etterspurt av markedet vil etter
hvert produsentene også tilby det produktet som blir etterspurt. Siden
markedet ikke produserte det reformatorene mente var ”gode ting” så var
476
Toyomasu, Mette Grieg. "Fra brukskunst til kunsthåndverk, en fagpolitisk opprydning. Keramikeren
Yngvild Fagerheim som eksponent for en kunstnergruppe." Hovedfag, Universitetet i Oslo, 1997. Vedlegg I:
Kronologi for LNB og NK.
477
Aars, Harald. "Norsk Brukskunst." i Årbok 1918-1919, red. Foreningen Brukskunst, 4-7. Oslo: Foreningen
Brukskunst, 1919.
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slutningen at det måtte skyldes at forbrukerne ikke etterspurte ”gode ting.”
Reformatorene bygger dermed sin opplysningsvirksomhet på en antagelse om
at markedslogikken vil kunne hjelpe til en hevning av smaken.
Critics first blamed the taste of the manufacturers, who failed
to create beautiful things because they were ignorant of the
principles of art. In 1837, the government created a school of
design to teach factory designers the principles of art as they
applied to the art of manufacturing.
The great Exhibition of 1851 at the Crystal Palace showed that
this strategy had not worked, or at least not worked fast
enough. Critics shifted their focus: educate the consumer, too.
The engine of capitalism said that if the market demanded
“good taste,” manufacturers would have to provide it.478
Vi får her den litt merkelige forestillingen om at man må drive
opplysningsvirksomhet for at markedet skal fungere som det skal. Logikken
bak markedsliberalismen som preget store deler av 1800-tallet, forutsetter jo
nettopp at tilbud og etterspørsel skulle kunne regulere seg selv uten ytre
påvirkning. Men når formene på industriproduktene ikke møter
reformatorenes forventninger til ”god smak”, er konklusjonen at årsaken må
være mangel på kunnskap hos kundene. Når Paulsson fremhever at ”[f]ör en
gångs skull är innom konsten smakfrågan en forståndsfråga”, så understreker
han denne koblingen mellom smak og kunnskap som reformbeveglesen tar
utgangspunkt i.479 Siden formen på industriproduktene ikke var god nok for
reformatorene, må det bero på at publikum mangler kunnskap. Oppgaven til
Foreningen Brukskunst blir dermed å gi kunden og produsenten den
kunnskap og forstand som skal til for at markedet skal kunne frembringe
vakre ting.
Selv om argumentet med markedslogikken som Brolin peker på, også
kommer til syne i Aars ønske om å ”opparbeide et marked for de gode ting”,
må vi ikke glemme forestillingen om at ”god form”, i Key, Paulsson og
Schnitlers perspektiv, skulle føre med seg en god samfunnsutvikling i seg
selv. Som vi har sett i vår gjennomgang av ideen om ”den gode formens”
sosiale potensial, var brukskunstbevegelsens propaganda like mye en del av
et dannelsesprosjekt med sosiale endringer som siktemål, som det var et
ønske om å påvirke markedsmekanismen til å fremskaffe ”gode ting”.
”Opparbeidelsen av et marked for gode ting” blir, på samme måte som målet
478

Brolin, Brent C. Architectural Ornament: Banishment and return. New York & London: W.W. Norton &
Company, 2000. Side 75.
Paulsson, Gregor. Vackrare vardagsvara. Stockholm: Rekolid, 1995. Side 13.
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om å fremskaffe billige og gode ting, et middel til å oppnå sosiale endringer
gjennom spredningen av ”god form”.
Foreningen Bruskskunsts estetiske dannelsesprosjekt fortsatte etter andre
verdenskrig. I 1946 ble Foreningen Brukskunst omorganisert med
lokalforeninger i de største byene, og den sentrale foreningen skiftet navn til
Landsforeningen Norsk Brukskunst. Koblingen mellom
opplysningsvirksomhet om estetisk kvalitet og den kulturelle og sosiale
nytten av dette kommer klart frem i LNBs nye formålsparagraf fra 1948.
§ 1. Landsforeningen Norsk Brukskunst har til formål å høine
den estetiske og bruksmessige kvalitet av norske håndverk[sic] og industrivarer og gjennom opplysningsvirksomhet
vekke forståelsen for den kulturelle og sociale nytte av dette
arbeidet.480
Det var LNBs oppgave å ”vekke forståelsen” for den kulturelle og sosiale
betydningen av at håndverks- og industriprodukter hadde høy estetisk og
bruksmessig kvalitet. Uttrykket ”vekke forståelsen” viser til at publikum ikke
forstår på egen hånd, men at det må en vekkelse til for at de skal forstå.
Denne erkjennelsen er altså ikke noe LNB trenger å argumentere for. Det er
en forståelse som man antar er der, men som sover og derfor må vekkes.
Boken Med smak skal hjemmet bygges fra 1995, er en Bourdieu-inspirert
analyse hvor sosiologen Kjetil Rolness tar et oppgjør med LNB, Bonytt og
andre krefters utrettelige arbeid for å heve det estetiske nivået og utbrede den
”gode smak” og ”gode form” i alle landets hjem.481 I denne boken
sammenligner han arkitekters og interiørarkitekters iver etter å oppdra folk i
den ”gode smak”, med den glød og hellige overbevisning om sin egen tros
universelle gyldighet som kristne misjonærer hadde i kolonialismens
storhetstid.
Misjonærene skulle nettopp bringe den vestlige sivilisasjon til
hedninger som levde i mørket, hemmet av uvitenhet og overtro.
[…] Som forvaltere av en universell sannhet sto de liksom over
sine medmennesker, med det livskall å løfte de tilbakestående
opp til et høyere åndelig og moralsk nivå.482

480

LNB sin formålsparagraf, vedtatt 19. juni 1948 slik den er gjengitt i Toyomasu, Mette Grieg. "Fra
brukskunst til kunsthåndverk, en fagpolitisk opprydning. Keramikeren Yngvild Fagerheim som eksponent for
en kunstnergruppe." Hovedfag, Universitetet i Oslo, 1997. Vedlegg I: Kronologi for LNB og NK.
481
Rolness, Kjetil. Med smak skal hjemmet bygges: innredning av det moderne Norge. Oslo: Aschehoug,
1995.
482
Ibid.
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Rolness viser til at misjonærpreget til reformatorene er påpekt av flere
forfattere, blant andre Brolin. Med utgangspunkt i vår gjennomgang av
brukskunstbevegelsens program og mål, er det vanskelig å ikke å si seg enig i
denne analogien. Rolness sin studie begrenser seg derimot til
smaksmisjonærenes innsats for å påvirke folks hjemmeinnredning. For LNB,
NIL og Bonytt var det viktigst at folk valgte å fylle hjemmene sine med
”gode ting”. ”Gode ting” for hjemmet ble allerede produsert av flere
kunstindustrielle bedrifter som benyttet seg av norske brukskunstnere til å
formgi produktene sine. Rolness’ studie fokuserer dermed på det
misjonsarbeidet som ble gjort for å ”opparbeide et marked for de gode ting”,
dvs. det publikumsorienterte opplysningsarbeidet som LNB bedrev gjennom
utstillinger og Bonytt.
LNBs vektlegging av å påvirke publikums valg av interiør, møbler,
bestikk, glass, servise og annen bohaveproduksjon på bekostning av
opplysningsarbeid rettet mot industrien, var en av begrunnelse for å starte IDgruppen. ID-gruppen var ikke uenig i LNBs publikumsrettede virksomhet, og
Thorbjørn Rygh skriver at han ”ville også se det som en fordel om
Landsforbundet Norsk Brukskunst samlet sine krefter på folkeopplysningens
område”483. ID-gruppen ønsket derimot en større opplysningsinnsats mot
industribedrifter. LNB hadde også industrien som mål for sin virksomhet,
men ID-gruppen hevdet at LNB ikke var i stand til ”å oppfatte det
nødvendige skillet mellom brukskunstprodukter og den masseproduserte
vare”484.
Strykejern, mixmaster, støvsuger, komfyr, telefonapparat, filmog fotoapparat, skrivemaskin, diktafon, kassaapparat, kjøledisk,
dreierbenk, beslagvarer, plastbåt, fly, lokomotiv, sporvogn, bil
og moped er en del produkter som kan sortere under
designerens arbeidsfelt, og det skal kvalifiserte personer til for
å behandle disse problemene på den riktige måten.485
Problemet, mente Rygh, var at ”majoriteten i LNB representerte håndverk og
kunstindustri (brukskunst produsert i mindre serier)”486. Vi har allerede sett i
kapittel 4.2. hvordan LNB og brukskunstposisjonen motsatte seg Ryghs
distinksjon mellom brukskunst og industridesign. Målsetningen om å arbeide
for å fremme ”god form” var det derimot ingen uenighet om.487
483

Rygh, Thorbjørn. "Industrial Design - i Norge." Byggekunst, nr. 2 (1961): Side 37.
Ibid., side 37.
Ibid., side 37.
486
Ibid., side 37.
487
Brolin peker også på at selv om reformatorene etter 1851 vendte seg mot det kjøpende publikum, så stoppet
de ikke reformarbeid rettet mot industrien. Brolin, Brent C. Architectural Ornament: Banishment and return.
New York & London: W.W. Norton & Company, 2000. Side 75.
484
485
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Gjennom etableringen av NDC får Rygh sitt ønske om å få industrien i
tale oppfylt. Formålsparagrafen til NDC hadde det relativt forsiktig
formulerte målet om ”å fremme god industriell formgivning av norske
industriprodukter” 488. I lys av at NDC bygger på samme forståelse av ”god
form” som Paulsson og LNB blir rekkevidden til NDCs formålsparagraf
straks større. Til tross for at formålsparagrafen sier at det er industrien som er
hovedmålgruppen, fikk det permanente utstillingslokalet stor tilstrømning av
et mer allment publikum. Denne tosidigheten mente styreleder for NDCs råd,
Thv. Krohn-Hansen, kom tydelig frem i statuttene til NDCs Råd.
I det andre avsnitt av statuttenes § 8 sies det videre at rådet skal
søke å fremme forståelsen for god industriell design så vel
overfor industrien som overfor allmennheten, altså en to-sidig
opplysningsvirksomhet.
Til en viss grad kan dette avsnitt synes overflødig eftersom
hele stiftelsen Norsk Designcentrm, [sic] dens styre,
administrasjon og råd i kraft av andre paragrafer i lover og
statutter har sitt arbeide rettet mot disse mål, men jeg tror
allikevel det er viktig at det pekes på denne propagandamessige
oppgave.489
Denne redegjørelsen, som Thv. Krohn-Hansens hadde på NDCs Råds første
møte, fremstiller NDC som en klar konkurrent til LNBs
”propagandavirksomhet”490. Arne Remlov gir da også utrykk for denne
konkurransen i et leserinnlegg i Bonytt i 1969 under tittelen ”Trenger vi
«Brukskunst»?”. Her beklager han at LNB ikke fikk laget et tilsvarende
utstillingsrom før NDC ble etablert.
Opprettelsen av Designsenteret [sic] mener derimot
undertegnede er resultatet av lite vidsyn og manglende
handlekraft på Brukskunsts side. Minst to ganger i perioden
1950-56 hadde Landsforbundet og den lokale
brukskunstforening i Oslo sjansen til å erverve seg glimrende
488
”Den [stiftelsen] har til formål å fremme god industriell formgivning av norske industriprodukter med
henblikk på å gjøre norsk industri mer konkurransedyktig i inn- og utland, ved permanent utstilling i fast lokale
i Oslo, spesialutstillinger i Norge og utlandet, undervisnings- og kursvirksomhet, markedsforskning,
konkurranser, etablering og kontinuerlig drift av et mest mulig komplett foto- og opplysningsarkiv over norske
industrivarer, designearkiv, samt andre formålstjenlige tiltak.” Vedtektert for stiftelsen Norsk Designcentrum,
1.1 boks 3.0.8 Norsk Designcentrum, Norges Eksportråds arkiv
Vedtektert for stiftelsen Norsk Designcentrum, 1.1 boks 3.0.8 Norsk Designcentrum, Norges Eksportråds arkiv
489
”Museumsdirektør Thv. Krohn-Hansens redegjørelse på Norsk Designcentrums Råds første møte, den 18.
juni 1964.” signert ”29/6-1964. er.” 1.1 boks 3.0.8 Norsk Designcentrum, Norges Eksportråds arkiv
490
”Propaganda” kan i dag virke som et sterkt begrep, siden det stort sett blir brukt i omtaler om nazisme,
kommunisme eller andre totalitære regimers ensretting av mening. I denne sammenhengen har ”progpaganda”
omtrent samme betydning som ”informasjonskampanje” har i dag.
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beliggende utstillingslokaler i Oslo sentrum, hvor et
designsentrum og utstillingsrom for temporære
brukskunstutstillinger av mange slag kunne gi virksomheten
vind i seilene.491
Som tidligere nevnt var Remlov sterkt kritisk til NDCs virksomhet, til tross
for at LNB og NDC hadde samme mål om drive opplysningsvirksomhet
overfor både industri og allmennheten. Forskjellen lå, som jeg har vist
tidligere, i distinksjonen mellom design og brukskunst, og etter hvert i
hvordan designbegrepet skulle forstås.
Da RID ble opprettet på ruinene av NDC, hadde de for få resurser til å
drive med merkeutdeling og utstillingsvirksomhet. RID konsentrerte seg
derfor om arbeidet for opprettelsen av en industridesignutdannelse,
videreutviklingen av ”Kriterier for god design” og en utstrakt kurs- og
foredragsvirksomhet.492 Kriteriene var også tenkt å brukes i undervisning og
som veiledning for forbrukerne, ”der systematisert kunnskap om produkter –
også sett i forhold til miljøet – vil være av betydning for valg av produkt”493.
Det var først med omorganiseringen av RID i 1983 og reetableringen av
Merket for god design i 1984, at RID igjen satset på opplysningsarbeid med
industrien som prioritert mål. Etter Knut Yrans anbefalninger ble RID
reorganisert med virkning fra 1. januar 1983, og Yran ble oppnevnt som
formann av Industrifondet (tidligere Omstillingssfondet).494 I Rådet (styret)
satt det representanter fra Norges Industriforbund, Norges Eksportråd,
Statens Teknologiske Institutt, ID. Norske Industridesignere og
Industrifondet.495 På sitt først møte vedtok også Rådet en ny formålsparagraf.
”Rådet for Industridesign (RID) er en stiftelse som har til
formål å fremme bedre formgivning og produktutvikling innen
norsk industri og skal søke å fremstå som et kompetanse- og
kontakt-organ spesielt på feltet industridesign.
Rådets virksomhet skal i først rekke være rettet mot industrien
og dens produktutviklingsvirksomhet, dernest mot
forbrukerne.”496
RID definerer her fortsatt sitt virksomhetsområde til å være ”spesielt på feltet
industridesign”, og på samme måte som NDCs formålsparagraf er det først
491

Remlov, Arne. "Trenger vi 'Brukskunst'?" Bonytt 29 (1969): Side 3.
Romsaas, Jan. Thorbjørn Rygh og hans rolle i bakgrunnen for, og opprettelsen av
industridesignerutdanningen i Oslo 1955-1983. Oslo, 2000. Side 39.
493
Årsberetning 1976 for Rådet for industridesign, udatert, Norsk Designråds arkiv. Side 2.
494
RID Info, Intern Årsrapport 1983, signert ”Oslo, 11.1.1984, lka” (Lina Anchersen). SHKS Biblioteket.
495
Ibid.
496
Ibid.
492
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og fremst industrien som er adressaten for opplysningsvirksomheten.
Sammenlignet med NDCs formålsparagraf, har referansen til ” god industriell
formgivning” blitt erstattet med ” bedre formgivning og produktutvikling”. så
Det kan synes som om RID, med ønsket om å fremstå som et ”kompetanseog kontaktorgan”, ser seg selv i en mer ydmyk konsulentrolle overfor
industrien snarere enn som ”propagandasentral” for ”god form”, som NDC
søkte å være.
Som vi husker ble NDCs faste jurys forsøk på å gi velmenende råd til
bedrifter ikke alltid like godt mottatt.497 I 1994 er derimot denne
konsulenttankegangen blitt en del av Norsk Designråds (RID skifter navn
igjen i 1986) strategiske plan. Med stadig økende krav om egeninntjening,
velger Norsk Designråd med direktør Eva Christensen-Røed i spissen, bevisst
å vektlegge bedriftsrettede designtjenester.
Med dette utgangspunktet har Designrådet utarbeidet en ny
strategisk plan for årene 1994-97. Hovedvekten er lagt på
bedriftsrettede designtjenester framfor generell informasjonsog seminarvirksomhet; noe som innebærer en markert
strategisk dreining sammenliknet med strategiplanen 1991-93.
Følgelig utvikles kontinuerlig markedstilpassede
designtjenester til norsk næringsliv. Vi kan i dag tilby
designtjenester på et strategisk, administrativt og operasjonelt
nivå.498
I tråd med denne nye strategiplanen sluttet Norsk Designråd i 1994 å ta
initiativ til egne utstillinger.499 Forestillingen om ”god design” ble allikevel
ivaretatt gjennom fortsatt utdeling av Merket for god design. Det er allikevel
en klar endring mot å vektlegge at ”god design” også er ”god business” i
RID/Norsk Designråds konsulentvirksomhet. Denne endringen skal vi
komme tilbake til i vår drøfting om ”det kommersielle” i kapittel 4.6.
I 1992 ble Landsforbundet Norsk Form (Landsforbundet Norsk
Brukskunst skiftet navn til Landsforbundet Norsk Form i 1986500) formelt
nedlagt og i 1993 ble en statlig initiert stiftelse ve navn Norsk Form
etablert501. Elleve år senere, i 2004, leverte den danske forskeren Søren
497
Sommeren 1965 redegjorde juryformann Tias Eckof om juryens arbeid for NDCs råd med følgende
kommentar ”Produsentene har mottatt juryens kommentarer, som er blitt formidlet av NDC’s administrasjon,
med blandet reaksjon” Norsk Designcentrums Råd, Referat fra møte den 29. juni 1965, kl 13.00 i Industriens
og Eksportens hus, Drammensveien 40. Oslo. Norsk Designråds arkiv. Se også kapittel 2.3.2
498
Norsk Designråd Årsrapport 1994, red. Eva Christensen-Røed, udatert, Norsk Designråds arkiv. Side 2.
499
Ibid., side 10.
500
Gaustad, Randi, Ulla Tarras-Wahlberg Bøe, og Landsforbundet Norsk Form. Norsk form '88: aktuell design
i norsk industriproduksjon: vandreutstilling 1988-89. Oslo: Landsforbundet Norsk Form, 1988. Omslagsbrett.
501
Kjørup, Søren. Norsk form En evaluering, Rapportserien / Norsk kulturråd 35. Oslo: Norsk kulturråd, 2004.
Side 62.
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Kjørup en evaluering av Norsk Form på oppdrag fra Norsk Kulturråd. I følge
Kjørups evaluering var det ikke bare navnet Norsk Form tok med seg fra den
tidligere medlemsorganisasjonen.
I en vis forstand er det Norsk Form vi kender, en regulær
videreførelse af landsforbundet af samme navn, ikke som et
forbund af organisationer, institutioner og firmaer, ganske vist,
og i en helt anden størrelsesorden og med andre politiske
ambitioner, men de ideelle ønsker Landsforbundet [sic] styre
havde med hensyn til videreføring af faglig profil og
virksomhed blev jo i høj grad opfyldt. Man skal tilbage til
perioden før anden verdenskrig for at finde en markant opgave
som ikke er fulgt med fra Foreningen Brukskunst over
Landsforbundet til det ny Norsk Form, nemlig den at være
«formidlingskontor » mellem formgivere og firmaer; det er til
gengæld en opgave som Norsk Forms kommende samboer og
samarbejdspartner Norsk Designråd har påtaget sig i dag.502
Kjørup påpeker i utredningen at Norsk Form overtok ideologi, prosjekter,
økonomiske forpliktelser, prisutdelinger, internasjonalt nettverk og to ansatte
fra det tidligere LNF.503 Kjørup anser derfor Norsk Form som en regulær
videreføring av Landsforbundet Norsk Brukskunst.
Estetikkens (forstått som ”den gode formens”) betydning for samfunnet
og menneskets trivsel videreføres dermed som den sentrale motivasjonen for
stiftelsen Norsk Forms opplysningsvirksomhet. Følgende presentasjon av
Norsk Form er hentet fra en av de første ”Bulletiner” som Norsk Form siden
1994 har gitt ut som informasjonsskriv flere ganger i året:
Norsk Form
Senter for design, arkitektur og bygningsmiljø
- skal sette estetikk i omgivelsene på den faglige og
politiske dagsorden
- skal rette søkelyset mot kvaliteten i norske ferdigvarer,
design og hele det ytre miljø gjennom utstillinger,
konferanser, publikasjoner og konkrete prosjekter504
En tilsvarende presentasjon av LNF fra 1988, det vil si seks år tidligere,
hadde denne ordlyden:
502
503
504

Ibid., side 62
Ibid., side 62-64
Gjesvik, Anders. red "Norsk Form." Norsk Forms Bulletin 1994. Side 2
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LNF skal som uavhengig og samordnende serviceorganisasjon
innen hele brukskunstens område virke for
- forståelsen for og bruken av god form innen design,
arkitektur og kunsthåndverk og dens anvendelse i så vel
privat som offentlig miljø.
[…]
- at de estetiske verdier blir ivaretatt gjennom utdanning,
utviklingsarbeid og forskning.505
Den største forskjellen er at begrepet brukskunst er forlatt som samlende
begrep og at kunsthåndverk er utelatt som del av Norsk Form sitt
ansvarsområde. Dette ansvarsområde er presentert som de ”fysiske
omgivelsene”, først og fremst representert gjennom arkitektur og design.
Med dette sluttfører Norsk Form den begrepsendringen som jeg behandlet i
forrige kapittel der ”brukskunst” blir erstattet med ”design” som
samlebetegnelse på alle de ulike designfagene. Norsk Form viderefører
dermed en utfordring til IFID, NID og Norsk Designråds forståelse av design
som problemløsning.
Det kan synes som om det fra 80-tallet utvikler seg en forståelse for at
Rådet for industridesign/Norsk Designråd skulle konsentrere seg om drive
opplysningsvirksomhet overfor industrien, og at Landsforbundet Norsk
Brukskunst/Norsk Form i større grad skulle konsentrere seg om
allmennheten. I en rapport fra 1995 fra ”Arbeidsgruppe for industridesign”,
oppnevnt av Nærings- og energidepartementet, fremstilles i alle fall
arbeidsfordelingen på den måten:
Norsk Designråds formål grenser i en viss utstrekning inn mot
formålet for Norsk Form – Senter for design, arkitektur og
bygningsmiljø, som er en stiftelse under Kulturdepartementet.
Norsk Forms hovedmål er å bidra til å øke bevisstheten i
befolkningen om estetisk kvalitet. Norsk Form har et langsiktig
kulturpolitisk og holdningsmessig siktemål. Mens Norsk
Designråd arbeider med industridesign og grafisk design i en
kommersiell sammenheng, konsentrerer Norsk Form seg først
og fremst om arkitektur, bygningsmiljø og det «offentlige
rommet»506
505
Gaustad, Randi, Ulla Tarras-Wahlberg Bøe, og Landsforbundet Norsk Form. Norsk form '88: aktuell design
i norsk industriproduksjon: vandreutstilling 1988-89. Oslo: Landsforbundet Norsk Form, 1988. Omslagsbrett.
506
Oppegaard, Svein, Eva Christensen-Røed, Bjørn Heltberg, Jan Capjon, Per Boelskifte og Grete Zimmer
(Arbeidsgruppe for industridesign). "Industridesign som konkurransefaktor for norsk næringsliv." Oslo:
Nærings- og energidepartementet, 1994.
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Denne arbeidsdelingen bidrar også til at de ulike forståelsene av design som
de to organisasjonene arbeider ut fra, ikke kommer til i direkte konfrontasjon
med hverandre.
Til tross for sin klare målsetning om å arbeide med
opplysningsvirksomhet mot et allment publikum, kvier Norsk Form seg for å
gi eksplisitt utrykk for at de vil påvirke folks smak eller estetiske preferanser.
Norsk Form gir utrykk for at de ønsker at folk skal diskutere forholdet
mellom kvalitet og smak, og derigjennom bidra til å gi folk kunnskap. I
forordet i katalogen til Norsk Forms åpningsutstilling ”Elg i storm – en
utstilling om kvalitet og smak”, utdyper direktør Peter Butenschøn hva Norsk
Form ønsker å oppnå.
Smaken angår oss alle. Derfor blir det nå viktig å diskutere
forholdet mellom kvalitet og smak, mellom ulike kvaliteter og
ulik smak, mellom akademisk belæring om det skjønne og
kommersiell bearbeidelse av det vi liker og ikke liker. Dette er
en diskusjon som ikke kan konkluderes, den kan ikke tygges
ferdig og gi normer som fasit. Men den kan egge til
nysgjerrighet, kan heve ambisjoner og stålsette viljen, og den
kan fremfor alt utvikle og formidle kunnskap.
Det er denne utstillingens ubeskjedne mål og det er det
arbeidsfelt NORSK FORM nå kaster seg ut i.507
Butenschøn avviser ”normer som fasit”, men det er ikke vanskelig å forstå at
Norsk Form gjennom å ”utvikle og formidle kunnskap” vil at hver og en av
oss etter hvert skal ”heve ambisjoner og stålsette viljen” og dermed komme
nærmere Norsk Forms forståelse av hva som skiller den ”gode smaken” fra
den ”dårlige”. ”Smaksfrågan er en förstandsfråga” hevdet Paulsson. Ved ”å
diskutere forholdet mellom kvalitet og smak, mellom ulike kvaliteter og ulik
smak” vil Norsk Form øke bevisstheten i befolkningen om estetisk kvalitet,
og dermed vil befolkningen også få kunnskap (förstand). ”Smak kan […]
ikke lenger forbli en privatsak” konkluderer Butenschøn.508
Norsk Designråds opplysningsvirksomhet i 2004, til tross for en viss
selvironi, legger derimot ikke skjul på at de driver med ”misjonerende”
virksomhet. Prosjektet ”Design underveis” presenteres på nettsidene til
Norsk Designråd og samarbeidspartneren Innovasjon Norge, (tidligere
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond), som en ”vekkelseskampanje”:

507
508

Butenschøn, Peter ”Forord” i Mannila, Leena, red. Elg i storm. Oslo: Norsk Form, 1993.
Butenschøn, Peter ”Forord” i Mannila, Leena, red. Elg i storm. Oslo: Norsk Form, 1993. Side 9.
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Nasjonal vekkelse for design
Oslo: Nå skal norske bedrifter lære å bli profesjonelle brukere
av design. Med den nasjonale vekkelses-kampanjen Design
underveis, legger Norsk Designråd og Innovasjon Norge for
første gang ut på designturné landet rundt.509
”Vekkelseskampanjen” er en turné som skal gå gjennom hele Norge, fra
Hammerfest i nord til Kristiansand i sør, fra 5. oktober til 9. desember 2004.
Transportmiddelet er en lett gjenkjennelig og grafisk dekorert buss. Ved
hvert stoppested vil det blir arrangert seminarer og designutstillinger.
Designere og rådgivere fra Norsk Designråd og Innovasjon Norge vil fortelle
lokale bedrifter og aktører ” hvorfor design lønner seg, hvordan en
designprosess foregår og hvordan en designer jobber”510.
Over 150 år etter at arbeidet med å reformere publikum og industri startet
i England, fastholder Norsk Form og Norsk Designråd behovet for å gi
publikum den kunnskap som de mener er nødvendig for at bedrifter skal
produsere og folk skal kunne velge de ”gode produktene”. Det er dermed
ingen prinsipiell forskjell mellom Harald Aars oppfordring til medlemmene
av Foreningen Brukskunst i 1919, om å ”lære publikum at se forskjellen
mellem stygt og vakkert, mellem godt og vondt”511 og Norsk Forms
beskrivelse av hva de ønsker å oppnå med sin virksomhet i dag. I følge Aars
var Foreningen Brukskunsts oppgave å ”hæve det almindelige smaksnivaa –
baade hos kjøper og producent”512. Språkbruken har skiftet med årene, men
det burde ikke være noen tvil om at både Norsk Form og Norsk Designråds
eksistens bygger på en kontinuerlig opprettholdelse av reformbevegelsens
ønske om å skape et ”marked for de gode ting” 513.

509
http://www.norskdesign.no/nyheter/nyheter/dbaFile7246.html Lastet ned 30. september 2004. Se også
http://www.designunderveis.no/
510
http://www.designunderveis.no/go.cfm?id=38086 Lastet ned 30. september 2004
511
Aars, Harald. "Norsk Brukskunst." i Årbok 1918-1919, red. Foreningen Brukskunst, 4-7. Oslo: Foreningen
Brukskunst, 1919.
512
Ibid.
513
Ibid.
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4.4 ENKELHET, FALSKHET OG ”MASKINPRODUKTENS KARAKTÄRISTISKA FORM”

I dette kapittelet skal vi se på hvordan det abstrakte formspråk, som etter
hvert ble akseptert som svar på Paulssons og reformbevegelsens krav om
enkelhet og sannhet i forhold til produksjon, materialer, konstruksjon og
bruk, i stor grad blir videreført også i den nye industridesignposisjonen.
Paulsson førte to argumenter for hvorfor ”maskinproduktens karaktäristiska
form” hadde krav på allmenngyldighet (se kapittel 3.1.4). Det ene argumentet
var rasjonelt begrunnet og de andre historisk begrunnet. Vi skal se på
hvordan begge disse argumentene videreutvikles i den norske forståelsen av
industridesign som profesjon.514 Industridesignernes fokus på problemløsning
og fortrengning av estetikk og ”god form” som middel til å skape velvære og
lykke, synes på 70-tallet å kulminere i en nesten fatalistisk holdning til
formen på produktet, der formen blir til som konsekvens av ikke-estetiske
løsninger. Til tross for en tilnærmet ”anti-estetisk” retorikk opprettholdes
idealene om enkelhet i formspråket.
Vi har sett hvordan kravet om at formen skulle styres av en rasjonell
tilpassning til produksjon, konstruksjon, materiale og bruk/funksjon i
industridesignposisjonen fører til at estetikken i løpet av 70-tallet blir skjøvet
i bakgrunnen. Både Rygh og Høyland var kritiske til den estetisk orienterte
bohaveproduksjonen som Scandinavian Design stod for. Mange av
produktene til Victor Papanek fremsto som direkte ”anti-estetiske” i sin
fremstilling av design som problemløsning, Merket for god design ble også
gitt til produkter der formen tilsynelatende kun var gitt av krav til produksjon
og funksjon.
4.4.1 Distinksjonen mellom enkel ”rasjonell” form og ”falsk” form
På det første vurderingsskjemaet som NDCs jury utarbeidet, står de tre siste
punktene under overskriften ”diverse designaktiviteter, form”. Selv om det
var forutsatt at formen skulle ta sitt utgangspunkt i produksjonsmessige,
konstruksjonsmessige, materialmessige og brukermessige krav, så var det
fortsatt rom for en estetisk bedømmelse og vurdering av form.
Diverse designaktiviteter, form:
7. Form
8. Nyskapende design
9. Modifisert design

514
Jan Michl diskuterer dette temaet i et internasjonalt perspektiv i artikkelen "Modernismens to
designdoktriner: Funksjonalismen og "abstraksjonisme"." i Art Deco, Funkis, Scandinavian Design, redigert av
Widar Halén, Oslo: Kunstindustrimuseene i Norge, 1996.
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10. Estetisk bedømmelse515
Formuleringen ”diverse designaktiviteter, form” viser at designbegrepet
hovedsaklig blir forstått som formgivning, til tross for juryskjemaets
vektlegging av at ”design” omfattet en tilpasning av produktet til produksjon,
konstruksjon, materiale og bruk. Det at estetikken skulle vurderes helt til slutt
er derimot med på å understreke at den er underordnet de andre faktorene.
Formen skulle først og fremst være et resultat av rasjonelle svar på de 6 første
punktene i skjemaet.
Veiledningen til juryen på baksiden av juryskjemaet kan tyde på at
estetikken fortsatt har en egenverdi i juryens vurdering.
10. Estetisk bedømmelse: Vurdering av komposisjon og
proporsjoner, linjeføring, farve, materiale, tekstur og samspillet
mellom dem, samt finish.516
Bortsett fra referansen til materiale er det ingen henvisninger til at formen
skal ta utgangspunkt i produksjon, konstruksjon eller bruk. Estetikken skal
her vurderes ut fra ”komposisjon, linjeføring, farve, materiale, tekstur og
samspillet mellom dem, samt finish”. Det vil si at produktet også skal
vurderes ut fra ”rene” estetiske hensyn uten henblikk på funksjon eller bruk.
Dette rommet for kunstnerisk avstemming av den rasjonelle formen finner
vi også i Schnitlers parafrasering av Paulsson i 1920.
Og da blir det den store oppgave for kunstnernes fantasi og
formfølelse – først at utvikle det av maskinteknikken skapte
formsprog til sikkerhet og klarhet – dernæst at skape enhet og
harmoni i vor tidsalders formfølelse ved at overføre den
nyvundne form til alle de omraader, hvor den ikke følger
umiddelbart av teknikken – saaledes til glas- og porcelænsindustrien, til tekstil- tapet- og linoleum-fabrikationen, til
møbler, metalvarer, o. lign.517
Det er altså rom for den kunstneriske ”fantasi og formfølelse” forutsatt at
maskinteknikkens formspråk først er utviklet til ”sikkerhet og klarhet”.
Denne rollen som blir tildelt formgiveren kan synes å være det avgjørende
skillet mellom en kunstner/designer og en ingeniør. Kunstneren blir i møte
med maskinproduksjonen tildelt en rolle som fødselshjelper. Kunstneren
515

Juryskjema, januar 1967, Norsk Designråds arkiv.
Ibid.
Schnitler, Carl W. “Den nye tid og den nye stil.” i Kunsten og den gode form: artikler og avhandlinger
1902-1926, redaktører Carl W. Schnitler og Henrik Grevenor, 307-313. Oslo: Gyldendal, 1920. side 312
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(senere designeren) skal bidra det siste stykket som fører til at maskinformen
fremstår med ”enhet og harmoni”. Bøe viderefører dette i sin presentasjon av
industridesigneren i 1963.
Ikke så at estetikken ligger utenfor designerens arbeidsområde
– hans område er bare ikke begrenset til noe ytre skall, og han
tar først og fremst sitt utgangspunkt i helt andre faktorer enn de
estetiske.
En annen sak er, at god design ofre fører til egenskaper ved
produktet som bare kan kalles estetiske: En følelse av at saken
er gjennomtenkt og gjennomarbeidet, gir preg av
hensiktsmessighet, av samordning i alle ledd, av den helhet
som betinges av at intet kan legges til, og intet trekkes fra;
dette er den meget gamle sentens, brukt til beskrivelse av det
klassisk skjønne. I tallløse tilfelle vil jo også designerens
personlige kunstneriske følsomhet være bestemmende - ikke
bare ved utformingen av en glassvase eller fargesetting av et
gardinstoff, men også ved planleggingen av de mest
hverdagslige, ja rent teknisk bestemte produkter.
Her søker Bøe å balansere forestillingen om at industridesigneren først og
fremst skal ta utgangspunkt i ”andre faktorer enn de estetiske” og at det er
dette som vil føre til skjønnhet i ”klassisk forstand”, samtidig som han gir
rom for designerens ”kunstnerisk følsomhet”.
Birger Dahl, som både var blant de første medlemmene i ID-gruppen,
lærerer ved SHKS og senere lærer i estetikk ved Industridesignerutdanningen
Oslo, gjør i et intervju i Bonytt, rede for balansen mellom designerens utrykk
og ”den funksjonelle logikk”.
Birger Dahls hovedprinsipp når det gjelder armatur er den
funksjonelle logikken, fra lyspære til kuppel skal det være en
sammenhengende og klar konstruksjon. Men han er ikke
strengere enn at han synes litt av asketismen kan ofres for en
bestemt virkning der den er motivert. Man kan ha lov til å
gjøre materialvirkningen en smule rikere med middel som ikke
er lyshindrende, så som en klar glasskant nedenfor en
metallkuppel, eller en dobbel glasskuppel som gir volumfølelse
og dermed meropplevelse på en «uskyldig» måte.518

518

Clayhills, Harriet. "Vi og våre lamper, intervju med Birger Dahl." Bonytt 1960, 21-24. Side 24
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Her er det flere ord som understreker forestillingen om at moral og form er to
sider av samme sak. ”Asketisme”, ”ha lov” og ”«uskyldig»” er alle begreper
som er knyttet til forestillingen om moral og hva som er forbudt eller tillatt. I
følge Birger Dahl er det den ”funksjonelle logikken” som setter grenser for
hvor mye designeren kan tillate seg å bringe inn av formale virkemidler. For
at estetiske virkemidler skal tillates må de fremstå som ”motivert”.
Designeren må kunne presentere en akseptabel motivasjon for at en estetisk
virkning skal kunne fremstå som ”uskyldig”.
Det kan være vanskelig å skjønne hvor grensene går for hva som er
akseptabel motivasjon for et uttrykk. Det er først i den konkrete kritikken av
produkter som i følge industridesignerne ikke oppfyller kravene til den
”funksjonelle logikken”, at vi kan danne oss et bilde av hvor grensene går for
akseptable uttrykk. Maskinestetikken, som Paulsson drømte om, blir innenfor
industridesignposisjonen først og fremst definert negativt gjennom
utelukkelse av en rekke former. Det er de moralske forbudene som blir
sentrale og ikke en positiv definisjon av skjønnhet. Den ”gode formen” blir
de formene som ikke forbryter seg på modernismens moralske regler.
I sin anmeldelse av ID-gruppens 10 års jubileumsutstilling i 1965,
presenterer Bøe en liten, men distinkt, kritikk mot et produkt formgitt av et
av ID-gruppens medlemmer Arnulf Bjørshol.
Arnulf Bjørshols vekt fra 1953 for Aanonsen Fabrikker viser
utviklingen dem motsatte vei, idet vi ser hvordan et enkelt
formet, kultivert produkt er omformet i retning av falsk, men
blikkfangende eleganse.519
Utstillingen viste flere modeller i utviklingen av vekten til Aanonsen
Fabrikker, og Bøe synes her å mene at den opprinnelige formen var å
foretrekke til fordel for de nye og ”falske”. Det kan synes som om Bøe
oppfatter den formale endringen av vekten som ”styling”.
Det er påfallende hvor ofte amerikanske produkter og da spesielt
fenomener som ”styling” og ”streamlining” blir trukket frem når falsk form
skal eksemplifiseres. I Nordenfjelske Kunstindustrimuseums årbok for 1951,
(utgitt 1952) er det to artikler om industridesign. Begge disse artiklene hører
til blant de aller tidligste omtalene av industriell design i Norge. Den ene er
forfattet av Thorbjørn Rygh og omhandler en utstilling om ”Amerikansk
form”, satt sammen av Museum of Modern Art og vist i Oslo, Bergen og
Stavanger i tillegg til andre europeiske land.520 Den andre artikkelen, heter
519

Bøe, Alf. "10 år i formens tjeneste." Dagbladet, 7. mai 1965. Side 3.
Rygh, Thorbjørn. "«Amerikansk form»" i Årbok 1951, 9-19. Trondheim: Nordenfjeldske
Kunstindustrimuseum, 1952. Side 9.
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”Industrial Design” og er forfattet av svensken Åke H. Huldt. Begge trekker
de frem eksempler på amerikansk design som ikke representerer ”den saklige
form”. Thorbjørn Rygh er i utgangspunktet positiv til utstillingen, og viser
blant annet til amerikanske kjøkkenredskaper av plast som forebilledlige.
Plastic benyttes meget til kjøkkengeråd, og vi ser fort at i disse
tingene har plasticen funnet eget utrykk, materialet har fått en
egenverdi i stedet for som det så altfor ofte skjer: man støper i
plastic modeller som før har vært laget i ganske andre
materialer.521
Her kan vi legge merke til hvordan Rygh tolker ideen om at materialet skal
styre formen. Produkter skal, slik vi forstår Rygh, ha en form som fremstår
som optimal i forhold til materialet det er laget av. Å produsere produkter i
plast med samme form som de hadde da de ble produsert i stål eller tre
fremstår dermed som feil, selv om det, som Rygh påpeker, faktisk skjer.
Rygh møter her samme dilemma som Paulsson når han peker på at maskinen
egentlig kan produsere ”hvilke former som helst”. Både Paulsson og Rygh er
derimot opptatt av det er de formene som kun kan produseres med de nye
maskinene, og i dette tilfellet det nye materialet plast, som skal benyttes.
Produkter i plast må finne sitt ”eget utrykk” og derigjennom finne sin
”egenverdi”.
Denne forestillingen om en klar distinksjon mellom ekte og falsk form
kommer til utrykk i Ryghs kritikk av amerikanske kjøleskap, vaskemaskiner
og støvsugere.
Her ser det ut som om Amerika beveger seg for langt ut i
formalisme – det saklige må lide til fordel for det populære.
Strømlinjen er blitt populær, det synes ikke å sjenere noen at et
strykejern ser ut til å være bygget for stor fart.
Bilen er også et grotesk eksempel på usaklighet. Det ytre form
er blitt et plagg som skifter med moten uavhengig av bilens
maskintekniske utvikling.522
Det at formen skifter uavhengig av den ”maskintekniske utvikling” blir for
Rygh et argument for at den ikke er ”saklig”, og dermed formalistisk. I tråd
med forestillingen om at formen skal følge tekniske og funksjonelle krav,
holder det å vise til at formen forandrer seg uavhengig av teknikken for å
kunne underkjenne den som ”usaklig”. Det trengs ikke andre formale
521
522

Ibid., side 10-11.
Ibid., side 14.
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argumenter. Den amerikanske bilen bryter med et av den moderne bevegelses
krav til skjønn form, ergo fremstår den som et ”grotesk eksempel på
usaklighet”. Det samme gjelder kritikken av strykejern som med
strømlinjeform ser ut som det kan bevege seg i stor fart. Formen bryter med
prinsippet om at formen skal følge bruken og funksjonen, ergo er den
usaklig.523 Heller ikke her trenger Rygh gå inn på en formal vurdering av
produktet i forhold til komposisjon eller linjeføring. Strømlinjeformen på et
strykejern er i følge Rygh ”usaklig”, ikke fordi den er ”stygg” i seg selv, men
fordi den ikke er funksjonelt begrunnet.
Åke H. Hult legger også vekt på misforholdet mellom produktenes
funksjon og formutrykket han mener mange produkter har fått i USA.
Flygmaskinens, bilens og torpedoens form har blivit stil i
ordets sämre mening – kylskåp, radioapparater och badkar ha
fått ett ökat förseljningsvärde att se ut som om de skal färdas
med racerfart genom världen.524
Under overskriften ”Formgivningens etik”, trekker Huldt i denne artikkelen
fra 1952 opp alternativet til den amerikanske formgivningen. Her gjentar han
de idealer som vi kjenner fra Paulsson og ”kriterier for god design”. I Huldts
fremstilling er det ikke formen eller produktet det handler om, men hva
designeren må være for å kunne skape god design.
Designeren måste bli en av dess [allmänhetens] hjälpare, han
måste sträva efter att förbättra de varor som finnas och finna
nya varutypar som svar mot nya behov. Han måste också
komma til klarhet om vad som bör läggas i begreppet bättre –
det kan vara ökad slitstyrka, lägre pris, större lättskötthet osv.
Hans formgivning måste eftersträva den enklaste, naturligaste
och mest självklara lösningen. Han måste utvinna varje
material och av varje maskin det högsta bruksvärdet under ett
lyhört aktgivande av deras möjligheters gräns. Han måste söka
finna den moderna livsföringens krav på förnedenheter och i
sitt nyskapande föra utvecklingen framåt. Ha måste ödmjukt
acceptera anonymieten i sin egen prestasjon och foga sig i att
hans uppgifter ge så liten ram för den konstnärliga leken.525
523
Jan Michl drøfter denne modernistiske forestillingen om funksjon som utgangspunkt for form i artikkelen
"Form Follows WHAT? The modernist notion of function a carte blanche." 1:50 - Magazine of the Faculty of
Architecture & Town Planning. nr.10, Winter, Technion, Israel Institute of Technology, Haifa, Israel (1995):
31-20.
524
Huldt, Åke H. "Industrial Design." i Årbok 1951, 44-58. Trondheim: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum,
1952. Side 55-56. Denne artikkelen ble også trykt i Bonytt nr.13 (1953): 162-65.
525
Ibid., side 58.
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Vi kjenner igjen mange av referansene til hva som skal styre formen. Behov,
slitestyrke, vedlikehold, material og maskiner og den ”moderna livsföringens
krav” er alle forhold vi har vært inne på tidligere. Det som er interessant i
blant alle disse påbudene, er at Huldt vektlegger designerens anonymitet og
at oppgavene setter grenser for den kunstnerlige leken. Her åpner Huldt for
den forståelsen som etter hvert trenger seg frem at det ikke er den
kunstneriske innsatsen som skal være avgjørende for formen. Siden det ikke
er den kunstneriske innsatsen, men ”den enklaste, naturligaste och mest
självklara lösningen”, så er det heller ingen behov for å tilkjennegi hvem som
har formgitt produktet. Designeren kan være anonym.
Vi har sett tidligere hvordan begreper som usaklighet og forestillingen om
et skille mellom falskt og ekte form er utrykk for at form blir knyttet til
moral. I sin gjennomgang av ”Kriterier for god design” i Norges
Kunsthistorie kobler Bøe den amerikanske formgivningen eksplisitt til
produktutviklerens manglende moral.
Nå oppstår imidlertid også iblant ønsket om å planlegge
produkter med kort levetid for å oppnå erstatningssalg, og
motepreg brukes ofte for å underbygge rask veksling – ikke
bare når det gjelder klær men også for kapitalvarer.
Bilproduksjonen er et godt eksempel, og overfladiske
designendringer, «styling» er midlet, som anses å ligge utenfor
den ansvarsbeviste produktutviklers moralkodeks.526
En industridesigner som bidrar til å skape ny form som ikke har sin
begrunnelse i en teknisk eller funksjonell forbedring, er i følge Bøe og Ryghs
moralkodeks umoralske. Engøs arbeid for Aanonsens Fabrikker er i henhold
til ”kriterier for god design” moralsk forkastelig samme hvor ”elegante” eller
”blikkfangende” vektene fremstår. Design er ikke mote. Vi skal se nærmere
på industridesignerens forhold til mote i vår gjennomgang av det historiske
argumentet for maskinestetikken.
På 50- og 60-tallet er det fortsatt litt rom for designernes formfølelse.
Men kravet er at produktene må ha et formspråk som i industridesignernes og
brukskunstnernes øyne fremstår som saklig, sant, funksjonelt, logisk,
hensiktsmessig, sikkert, klart, motivert, naturlig og selvfølgelig. Dette
aksepterte formspråket står i klar motsetning til for eksempel en del
amerikanske produkter som blir beskrevet som ”falske”, ”motepregede”,
”formalistiske”, ”usaklige” og ”stil i negativ betyning”. Distinksjonen
526
Bøe, Alf. "Kunstindustri og industridesign etter 1940." i Norges kunsthistorie, redigert av Knut Berg, 42166. Oslo, 1983. Side 453.
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mellom disse to gruppene av form, godt og dårlig, falskt og ekte, går mellom
de produktene som brukskunstnerne og designere oppfatter at oppfyller
kravene til ”god design” slik de er nedfelt i ”Kriterier for god design” og de
som ikke oppfyller disse kravene.
Den estetiske preferansen som stort sett blir reflektert i de produktene
som blir akseptert som ”gode” kan først og fremst karakteriseres som
”enkelhet” og ”tilbakeholdent.” En presentasjon av Herman Bongards
Taffel-bestikk for Oslo Sølvvareverksted A/S representerer et eksempel hvor
formen blir vurdert til å være ”riktig” og ”god”.
Proporsjonene følger uten overdrivelser dagens oppfatninger av
det funksjonelle, slik våre spisevaner har formet den. […]
Hermann Bongard har ikke overdrevet det moderne til
modernisme, men har gitt bestikket en velbalansert holdning
som lar kjøperne håpe at også neste generasjon skal akseptere
formen.527
Bestikket til Bongard presenteres som et funksjonelt svar på våre ”spisvaner”
og ”det moderne” (vår tid) uten å bli ”modernistisk” (formalisme). Det kan
synes litt merkelig at neste generasjon også skal kunne akseptere produktet,
selv om forfatteren mener det fremstår som moderne i vår tid. Denne
diskusjonen av distinksjonene mellom tidløs og moderne, mote og stil, skal vi
komme inn på i kapittel 4.4.2.
Den samme vektleggingen av enkelhet, disiplin, tilbakeholdenhet og
”tiden”, finner vi i Arne Remlovs anmeldelse av den siste
brukskunstmønstringen ved Kunstnernes hus i 1962.
Når det gjelder den keramiske produksjonen, så er det et
tydelig tegn til en mer disiplinert holdning, både når det gjelder
form og dekor. […] Beherskelsen er en kunst og spørsmålet er
om ikke langt flere enn man aner vet å vurdere den og har
evnen til å nyde det raffinerte i det enkle.
[…]
[Om metallarbeidene:] Man ser ikke kopier, det er bare tidens
formutrykk som gjør seg gjeldende. 528
Remlov fremhever beherskelse, disiplin og enkelhet som kjennetegner
”tidens formutrykk”. Remlov har ingen referanser til maskinene, men hyller
evnen til beherskelse hos formgivern som ”en kunst”.
527
528

Clayhills, Harriet. "Et skritt fremover." Bonytt 21, nr. 5 (1961): 110-11.
Remlov, Arne. "Disiplin og fantasi - inntrykk fra årets brukskunstmønstring." Bonytt 22 (1962): 237-43.
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I 1966 gjorde Roar Høyland, som representant for Bonytt, et intervju med
disponent Henrik Fredriksen hos stålbestikkprodusenten Norsk Stålpress A/S.
Norsk Stålpress hadde de siste årene benyttet en del profesjonelle formgivere,
blant annet Tias Ekhoff, til å formgi bestikkseriene som de produserte.529 I
dette intervjuet trekker Høyland frem relasjonen mellom enkel form og
maskinenes krav.
[Bonytt/Høyland]: Når vi snakker om å tilpasse seg maskinens
krav så kommer også det med verktøy inn. Hva en maskin kan
yde, det er for så vidt et begrenset område, men vi kan ta som
eksempel Grete Korsmo, en designer som ofte lager sitt
verktøy selv og til en gitt maskin. Hva mener De om det?
Henriksen: De snakker fremdeles om et uhyre begrenset
marked. Det verktøyet hun lager er for noe [sic] vi kaller en
«kort serie». Det kan hende hun kommer opp i 200 stykker av
den aktuelle gjenstand, større behov er det ikke regnet med.
Det vi snakker om er serier på 200 000, 2 millioner kanskje.530
[…]
[Bonytt/Høyland]: […] Men nå til Deres bestikk – grunnen til
at de blir så enkle er vel en følge av kravet om enkel
produksjon?
Henriksen: Det er det ikke. Det er designerens sak å løse
oppgaven – kombinasjonen god form og dekor. Det kommer
forresten et annet moment til. Dagen enkelt-formede ting ligner
hinannen til forveksling. Det må en viss fornyelse til. Kan den
skje uten dekorens medvirkning?531
Høyland får her ikke særlig medhold i at verktøyene elle maskinene har stor
innvirkning på formen. Henriksen synes å forutsette at det er designerens
faglige kompetanse som er avgjørende for forholdet mellom dekorasjon og
form. Som vi husker så var Paulssons utgangspunkt at maskinene kunne
produsere ”hva som helst”, men at det var formgiverens oppgave å tilpasse
formene fra den ”radikale” delen av industrien til den ”konservative”532.
I intervjuet med disponenten for Norsk Stålpress, kan det synes som om
Høyland representerer en forståelse som ser på relasjonene mellom
maskinenes krav og enkel form som en selvfølge. Hos Paulsson hadde
529
Mest kjent er kanskje Maya-bestikket som Eckhoff formga i 1961 og som fikk Den norske designprisen i
1961. Bøe, Alf. Den norske designpris de syv første år. Oslo: Bonytt, 1969 og Bøe, Alf, Tias Eckhoff, og Inger
Helene N. Stemshaug. Tias Eckhoff: en pionér i norsk industridesign. Oslo: Kunstindustrimuseet i Oslo, 1998.
530
Høyland, Roar. "Om industrial design og industriproduksjon." Bonytt 26 (1966): 85-87. Side
531
Ibid., side 87
532
Paulsson, Gregor, og Statens kulturråd. Vackrare vardagsvara. Stockholm: Rekolid, 1995. Side 14
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formgiveren (kunstneren) en oppgave i å adaptere stilen fra den ”radikale”
delen av industrien til alle produktgrupper. Høyland derimot, antar at den
enkle formen på Norsk Stålpress sine bestikk er et direkte resultat av
tilpassning til maskinproduksjon. At formen følger av produksjonene har blitt
en selvfølge.
Det er symptomatisk at de fleste eksemplene jeg har funnet der form og
estetikk overhode blir kommentert, er fra artikler som diskuterer
kunstindustri eller brukskunst frem til slutten av 60-tallet. I omtalene av
industridesign utover 70-tallet må en lete med lupe for å finne henvisninger
til eller vurderinger av produktenes form når industridesigneren for alvor
begynner å konsentrere seg om metodikk, ergonomi og teknologi. Det kan
synes som om interessen for de estetiske resultatene av formens tilpasning til
maskinen forsvinner. Industridesigneren synes å se på formens tilblivelse
som nærmest fatalistisk.
Utelukkelsen av vurdering og evaluering av form med tanke på å
identifisere ”god design”, er tydelig i katalogen til utstillingen Nordisk
Industridesign: hva – hvorfor – hvordan, fra 1976. Utstillingen var en
nordisk vandreutstilling gjennomført av Kunstindustrimuseet i Oslo i
samarbeid med LNB, ID – Norske Industridesignere, Konstflitföreningen i
Finland, Industrikonstörbundet Ornamo, Föreningen Svensk Form (tidligere
Svenska Sløjdföreningen) Föreningen Svenska Industridesigner (SID). RID
og Norske Brukskunstnere hadde også representanter i programkomiteen.533
Mens størstedelen av produktene ved industridesignutstillingen i
Kunstindustrimuseet i Oslo i 1963 var produkter knyttet til bohave, så var det
kun få av de 60 katalognumrene i 1976 som kunne knyttes til hjemmet.534 I
den ”historiske avdelingen”, som viste klassikere fra Scandinavian Designperioden, var alle produktene bohaveprodukter. Denne forskjellen i
produkttyper illustrerer deler av utviklingen jeg beskrev i kapittel 4.1.
Katalogtekstene til utstillingen i 1976 ble skrevet av Alf Bøe for de
danske, finske og svenske produktene og av Terje Meyer for de norske
produktene. Kun få av disse katalogtekstene innholder noe som helst
referanse til form eller estetiske forhold. De fleste har en rent deskriptiv
beskrivelse av tekniske og bruksmessige fordeler. I de tilfellene hvor formen
på produktet er kommentert, er den koblet til renhold, vedlikehold, sikkerhet
eller ergonomi. Omtalen av en industrirobot fra den svenske produsenten
ASEA AB, kan tjene som eksempel.

533
Bøe, Ulla Tarras-Wahlberg. Nordisk industridesign: hva - hvorfor - hvordan. Oslo: Kunstindustrimuseet i
Oslo, 1976. Ikke paginert.
534
Bøe, Alf. Norsk/Norwegian industrial design. Oslo: Kunstindustrimuseet i Oslo, 1963. og Bøe, Alf.
"Nordisk industridesign - hva, hvorfor, hvordan." i Nordisk industridesign: hva - hvorfor - hvordan, redigert av
Ulla Tarras-Wahlberg Bøe, 72. Oslo: Kunstindustrimuseet i Oslo, 1976.
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Hovedstamme i sandstøpt aluminium innkampsler [sic],
ømtålige deler og leddeling av armen er formet for beskyttelse
og [sic] bevegelige deler, slik at roboten også tåler å utsettes
for støv og sprut. Løst innstukne elektroniske komponenter
forenkler vedlikehold og reparasjon.535
Alle tekstene i katalogen bærer preg av å være tekniske beskrivelser og noen
av tekstene er sakset fra produsentenes egne brosjyrer.536
I en av tekstene har også designeren blitt sitert. Og her møter vi en
holdning til formgivningen som jeg allerede har beskrevet som fatalistisk i
forhold til teknologiens rolle. Produktene er en forsterker og en forsterker
med radiodel fra den svenske produsenten Sonab Audio AB og designeren er
den svenske industridesigneren Lars Lallerstedt.
Materiale, form og utstyr er for disse forbrukermodellene lagt
opp til normen for profesjonelt kommunikasjonsutstyr.
Lallerstedts generelle beskrivelse av sin holdning til
designarbeidet: ”Inte gömma tekniken.” Design skal ”vara
rättvis mot produkten, men hjälpa den att tala för sig själv. Sen
är ju uppfattningen om snygg och ful en personlig sak”.537
I denne ene av få katalogtekster hvor formen overhode blir kommentert, så
refereres det til at teknikken ikke må gjemmes. Det fatalistiske kommer frem
i forfatterens holdning til stygt og pent. Siden spørsmålet om stygt og pent
her blir ansett som en personlig sak, og dermed ikke lenger synes å ligge
under industridesignerens ansvarsområde, så må produktets form ta
utgangspunkt i teknikken og ”tala för sig själv”. Om formen deretter blir
oppfattet som stygg eller pen er ikke lenger designerens problem. Tilpassning
til teknikken har blitt et mål i seg selv og har fortrengt Paulssons mål om at
tilpassningen skulle føre til skjønnhet.
En lignende fatalisme finner vi i omtalen av en prototyp for
serveringsvogn for tog utviklet av Terje Meyer og Odd Thorsen for Suveren
Rørmøbelfabrikk. I denne teksten er det ergonomien som blir presentert som
det førende prinsippet for formen.
Det sentrale for løsningen er produktets tilpasning til betjening
og de fysiske muligheter. De ergonomiske krav er således
535
Bøe, Ulla Tarras-Wahlberg. Nordisk industridesign: hva - hvorfor - hvordan. Oslo: Kunstindustrimuseet i
Oslo, 1976. Ikke paginert. Katalognummer 2.
536
Ibid. For eksempel katalognummer 9. Se også innledningen under tittelen ”aktuell produksjon & og
prosjekter”.
537
Ibid. Katalognummer 13.
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vurdert viktigst. Målene som er anvendt er hentet fra ”Human
Scale”, en ergonomitabell publisert av Henry Dreyfuss
Associates.
[…]
Det internasjonale modulsystem for storkjøkkenutstyr,
”Gastronorm”, er lagt til grunn for de ulike volumenheter.
[…]
Avgjørende for vognenes stabilitet har vært lengde/bredde og
hjulenes plassering, samt valg av tyngdepunkt ved utplassering
av varene.
[…]
Vognen er forutsatt produsert ved mindre mekanisk bedrift
uten spesialverktøy.
Her møter vi en rekke henvisninger til hvordan utformingen er i henhold til
internasjonale normer og standarder og tilpassning til funksjonelle forhold og
begrensinger i produksjonen. Argumentasjonen søker å presentere løsningen
som en mer eller mindre optimal og nødvendig løsning som resultat av det er
tatt hensyn til ”objektive” normer og standarder. Utover ergonomiske,
funksjonelle og produksjonmessige hensyn er ikke formen kommentert. Det
er heller ingen referanser til ”eleganse”, ”tilbakeholdenhet” eller ”disiplin”
som vi så i omtaler av brukskunst på 60-tallet. Skjønn form er forlatt som mål
for industridesignernes virksomhet. Formene til produktene som blir
presentert i katalogen til Nordisk Industridesign hva – hvorfor – hvordan
fremstår som nødvendige og naturlige resultat av en analytisk
problemløsningsprosess. Om de blir oppfattet som stygge eller pene synes å
ha blitt uinteressant for industridesigneren.
4.4.2 Problemet med moten: Et uavklart dilemma
I kapittel 4.4.1 så vi hvordan vurderingen om formen var rasjonelt utformet
eller ”sann” førte til forsøk på å skille mellom hva som skulle regnes som
”tidløst” og ”moderne”, og hva som kun var ”mote” og ”stil”. Det synes å
ligge et uavklart dilemma bak behovet for å skape disse distinksjonene. Vi
har på den ene siden en søken etter ”vår tids stil”, en stil som Paulsson krevde
skulle være forskjellig fra tidligere tiders formspråk. Samtidig skulle denne
stilen være ”sann”. Dermed kan en ikke akseptere endringer i formen som
følge av endringer i moten, fordi da endres formen uavhengig av
produksjonsmessige, konstruksjonsmessige, materialmessige eller
bruksmessige krav som alene skulle være bestemmende for formen. ”Den
gode formen” eller ”god design” kunne ikke være basert på historiske former
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eller forbilder. Men den kunne heller ikke endres for ofte for da blir det
tydelig at formen ikke oppfylte ”kriterier for god design”.
Problemet med å skille mellom mote og ”vår tids form” er et dilemma
som synes å forbli uløst i den videre utviklingen av industridesigndiskursen.
Men dilemmaet blir heller ikke tatt opp til debatt i diskursen fordi dilemmaet
synes å skape for mye ubehag. Det er først når for eksempel en journalist som
”ikke vet bedre” stiller spørsmål at dilemmaene tydelig kommer til
overflaten. Mote som tema kom opp i et avisintervju med Tias Eckhoff og
Thorbjørn Rygh rett etter åpningen av Norsk Designcentrum i 1965. Tias
Eckhoff var tilstede i kraft av å være juryformann for NDCs faste jury og
Thorbjørn Rygh stilte i kraft av å være designrepresentant i NDCs styre.
Men hvorfor må et telefonapparat nødvendigvis forandres når
det ellers fyller sin funksjon? Hvor [spør journalisten] kommer
motebegrepet inn i design-bildet?
Design skjer som følge av et samspill i tiden, belærer
Thorbjørn Rygh. Den må være i pakt med de øvrige skapende
tendenser. Et gammelt telefonapparat hører ingensteds hjemme
så lenge det finnes impulser i tiden som betinger en annen
utførelse. Hva mote angår, så er det noe galt fatt når et tvilsomt
produkt selges som følge av intensiv reklame, og når det
skapes vår- og høstmodeller av TV-apparater. Et produkt bør
ikke være sesongbetonet. Det bør kunne være mer tidløst, fordi
det er ekte og riktig utført. Designernes oppgave må være å
motvirke moteproduksjonen og fremme kvalitetsbevisstheten
blant publikum slik at de ikke kjøper som følge av et
reklamepress, men som følge av en nøktern vurdering.538
Rygh har her tydelig problemer med å fremstille design som følge av ”et
samspill i tiden”, samtidig som han ønsker å distansere seg fra mote. Han
benytter seg dermed av begrepet ”tidløs” for å betegne produkter som er
”ekte og riktig utført”. ”Tidløs” blir dermed et begrep som bidrar til å
distansere ”den gode formen” både fra mote og historiske forbilder.
Overskriften på intervjuet med Eckhoff og Rygh var ”Industrial design skal
gi et bilde av vår tid”.539 ”Kriterier for god design” skulle, som jeg har vist
tidligere, sikre at formen nettopp ble det Paulsson så for seg at skulle bli: ”vår
tids stil”. Dilemmaet får dermed sin midlertidige løsning gjennom at ”vår tids
stil” av Rygh blir fremstilt som ”tidløs”. Løsningen er midlertidig, fordi hvis
538

”Industrial design skal gi et bilde av vår tid” usignert artikkel på trykk både i Nasjonen og Rogaland, 16.
januar 1965.
”Industrial design skal gi et bilde av vår tid” usignert artikkel på trykk både i Nasjonen og Rogaland, 16.
januar 1965.

539
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design skal være ”et samspill i tiden” så vil tiden ”kreve” en stadig
forandring av formen.
Som nevnt så blir mote sjelden nevnt eller diskutert i
industriproduktformdiskursen. De gangene mote blir nevnt er det nesten alltid
i negativ betydning.540 Mote synes, både for brukskunstbevegelsen, NDC og
ID-gruppen, å fremstå som en anti-tese til ”god design”. På dette punktet var
det ingen skiller mellom brukskunstbevegelsen og industridesignposisjonen.
Dermed opprettholdes dette trekket ved industriproduktformdiskursen i større
grad enn andre trekk hvor det var uenighet mellom de ulike posisjonene.
En bekreftelse på forestillingen om mote som anti-tesen til ”god design”,
er problemene som oppstod fordi NDCs jury fant det vanskelig å vurdere
klær i forhold til ”kriterier for god design”.
Mens Designcenterets jury tok for seg de fleste andre grupper
av utstillingsprodukter og bedømte dem i overensstemmelse
med de oppsatte retningslinjer, bød en juryering av
bekledningsgjenstander på vanskeligheter på vanskeligheter.
Grunnen til dette var først og fremst at juryen fant liten
sammenheng mellom bransjens kriterier for moteriktighet og
de kriterier for god industridesign som i følge de oppsatte
retningslinjer ble gjort gjeldende for andre produktgrupper.541
Problemene med juryering av bekledningsartikler ble tatt opp på et møte
mellom NDC og representanter for tekstil- og bekledningsindustrien hjemme
hos Alf Bøe den 22. august 1968.542 I referatet til dette møtet blir det også
henvist til et fordrag som Bøe hadde holdt på et møte for tekstilbransjen i
Bergen tidligere samme år. Temaet for foredraget hadde vært ”Mote og
design – er der forenelige eller uforenelige begreper?”543 For å undersøke
muligheten for at bekledning skulle kunne vurderes etter ”kriterier for god
design” ble det bestemt at det skulle gjennomføres en prøvejuryering av
FJORD LOOK vintersportskolleksjon for 1970.
540
I sin redegjørelse for juryens arbeid i 1965 kritiserer Eckhoff ”den store popindustri ute i verden” for å
bruke ”oppisket motejag og prestisjesymbolikk som åte og kamuflasje for dårlige varer.” Som motsats til dette
stilte Eckhoff opp ”den hederlige, nøkterne og sobre linje” som han mente ble fulgt i skandinavisk design.
Norsk Designcentrums Råd, Referat fra møte den 29. juni 1965 kl. 13.00 i Industriens og eksportens hus,
Drammensveien 40, Oslo. Norsk Designråds arkiv. Side 12.
541
”Rapport fra prøvejuryering av FJORD LOOK vintersportskolleksjon for 1970.” udatert, signert Roar
Høyland og Alf Bøe. Norsk Designråds arkiv. Side 1. Rapporten er udatert men den ble lagt frem det
halvårlige møtet i NDCs råd 12. desember 1969. ”Norsk Desgincentrums Råd. Referat fra møte fredag 12.
desember 1969, kl.15.00 i A/S Industriens og eksportens hus, Drammensvn. 40, Oslo 2.” Norsk Designråds
arkiv.
542
”Referat fra samtalemøte mellom representanter for tekstil- og bekledningsindustrien og Norsk
Designcentrum 22. august 1968, hos direktør Alf Bøe, Melkeveien 47.” Norsk Designråds arkiv. Side 1.
543
”Referat fra samtalemøte mellom representanter for tekstil- og bekledningsindustrien og Norsk
Designcentrum 22. august 1968, hos direktør Alf Bøe, Melkeveien 47.” Norsk Designråds arkiv. Side 1. Det
har ikke lyktes å få tak i selve foredraget.
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Man søker gjennomført en juryering av vintersport etter
følgende retningslinjer: Tekstilforeningen foretar et utvalg som
deretter juryeres motemessig av fagjuryen. Dernest juryerer
NDC’s jury den samme kolleksjon på basis av sine kriterier, og
en endelig juryering foretas i felleskap av de to juryer.544
Her skilles det allerede klart mellom ”en motemessig” juryering og NDCs
jurys juryering. FJORD LOOK vintersportskolleksjon bestod av ca. 300
plagg og av disse ble 60 plagg plukket ut til den ”motemessige” juryeringen.
Den motemessige juryeringen ble i følge referatet utført av frøken Anniken
Foss, fru Astrid Gabrielsen og ingeniør Johan Alvsaker fra Tekstilindustriens
forskningsinstitutt.545 De plukket ut 15 plagg som ble forelagt NDCs jury.546
NDCs jury som skulle vurdere de 15 plaggene bestod av designer Roar
Høyland som juryformann, interiørarkitekt Sven Ivar Dysthe og
brukskunstner Arne Lindaas. Alf Bøe fungerte som juryens sekretær547.
Anniken Foss og Astrid Gabrielsen, fra den ”motemessige” juryen, og
kontorsjef Kaare Foss var også til stede ved NDCs jurys juryering og i følge
Høylands rapport fra juryeringen utspant det seg en livlig ”diskusjon mellom
de tilstedeværende”.548 Særlig gjaldt diskusjonen de ”motepregede
utforminger”.
Etter et nytt møte en måned senere kom NDCs jury frem til følgende
konklusjon:
Det ble etterhvert klart for juryen at avstanden mellom de to
holdninger – den designmessige og den motemessige – var for
stor til at man kunne komme fram til felles kriterier for
vurdering. Sakens kjernepunkt kan i korthet formuleres slik: En
designmessig vurdering tar sitt utgangspunkt i vurdering av
materiale, form, farge og tekstur sett i forhold til
produksjonsprosess, praktisk brukbarhet og pris, og berører
først i siste instans de irrasjonelle momenter som knytter seg til
produktets estetiske innhold og dets eventuelle symbolverdi.
Den utpreget motemessige vurdering av
544
”Referat fra samtalemøte mellom representanter for tekstil- og bekledningsindustrien og Norsk
Designcentrum 22. august 1968, hos direktør Alf Bøe, Melkeveien 47.” Norsk Designråds arkiv. Side 5.
545
”Rapport fra prøvejuryering av FJORD LOOK vintersportskolleksjon for 1970.” udatert, signert Roar
Høyland og Alf Bøe. Norsk Designråds arkiv. Side 2.
546
”Rapport fra prøvejuryering av FJORD LOOK vintersportskolleksjon for 1970.” udatert, signert Roar
Høyland og Alf Bøe. Norsk Designråds arkiv. Side 2.
547
”Rapport fra prøvejuryering av FJORD LOOK vintersportskolleksjon for 1970.” udatert, signert Roar
Høyland og Alf Bøe. Norsk Designråds arkiv. Side 2.
548
”Rapport fra prøvejuryering av FJORD LOOK vintersportskolleksjon for 1970.” udatert, signert Roar
Høyland og Alf Bøe. Norsk Designråds arkiv. Side 2.
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bekledningsgjenstander tar derimot oftest sitt utgangspunkt i
produktets ”moteriktighet”, d.v.s. dets større eller mindre grad
av overensstemmelse med en temporær gjeldende norm, oftest
fullstendig irrasjonelt bestemt.549
I denne begrunnelsen trekkes det frem to sentrale trekk ved ”den
motemessige holdning” som i følge Høyland ikke er forenelig med ”den
designmessige holdning”. Den ene er at moten forholder seg til ”en temporær
gjeldende norm”. Det underbygger Ryghs fremhevning av at ”god design”
skulle være tidløs uten at dilemmaet mellom ”vår tids stil” og ”tidløs” blir
berørt. Den andre innvendingen mot ”den motemessige holdning” er at ”de
temporære normene” er irrasjonelt bestemt. Dette strider mot Paulssons
prinsipp om at formen skulle være basert på rasjonalitet og fornuft, et
prinsipp som også er nedfelt i NDCs jurys kriterier for ”god design.” NDCs
jury viser riktignok til at en designmessig vurdering også berører irrasjonelle
momenter, men først i siste instans. Konklusjonen til NDCs jury er dermed at
mote ikke kan vurderes som ”god design”.
Dilemmaet mellom mote og ”vår tids form” synes å forbli uløst i den
videre utviklingen av industridesigndiskursen. NDCs jury fant kun å kunne gi
en vurdering av bekledningsartikler som i utpreget grad tilfredstilte praktiske
krav, så som sportsklær og arbeidsklær.550 Som jeg søkte å vise i kapittel
4.4.1., går den videre utviklingen av industridesigndiskursen på 70-tallet i
retning av problemløsning og en avvisning av ”god form” som mål for
industridesign overhode. Dermed synes dilemmaet mellom mote og ”vår tids
form” å bli ”løst” gjennom at målet med å skape ”vår tids form” blir fortrengt
til fordel for design som problemløsning.

549
”Rapport fra prøvejuryering av FJORD LOOK vintersportskolleksjon for 1970.” udatert, signert Roar
Høyland og Alf Bøe. Norsk Designråds arkiv. Side 2-3.
550
”Rapport fra prøvejuryering av FJORD LOOK vintersportskolleksjon for 1970.” udatert, signert Roar
Høyland og Alf Bøe. Norsk Designråds arkiv. Side 2-3.
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Igloo reddningsflåte fikk Den norske designprisen i 1967.
Bildet er hentet fra Bøe, Alf. Den norske designpris de syv første år. Oslo: Bonytt, 1969.
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4.5 FRA KUNSTNER TIL INGENIØR

I dette kapittelet skal vi se nærmere på noen av de yrkesgruppene som gjorde
seg gjeldende i debatten om hvilket faglig grunnlag industridesignerens
kompetanse skulle bygge på. De fleste medlemmene som var med å starte IDgruppen i 1955 hadde bakgrunn som møbeltegnere eller interiørarkitekter.
Birger Dahl, Thorbjørn Rygh, Karl Edvard Korseth, Kjell Dahl, Bjørn A.
Larsen og Arnulf Bjørshoel var alle interiørarkitekter. I tillegg var
sivilingeniør Alex Dobroven, arkitekt Ivo Panaggi, keramikeren Tias Eckhoff
og brukskunstneren Herman Bongard blant de første medlemmene i IDgruppen.551 Det spesielle her er kanskje at det blant alle medlemmene med
estetisk bakgrunn også var en sivilingeniør. Denne ”inkluderende”
holdningen overfor personer med teknisk bakgrunn kom enda sterkere frem i
utdelingen av Merket for god design. Redaktør i Bonytt Arne Remlov var
ikke like begeistret for denne ordningen.
Det har vært kritisert, til dels meget sterkt, at vår nye
designcenter aldeles ikke utstiller design i den internasjonalt
aksepterte betydning av begrepet, dvs. industrivarer hvor en
utdannet formgiver har samarbeidet om utformingen. Alt for
mange av centerets utstilte varer faller helt utenfor
«design»området – det kan ikke engang reddes av hr. Egen
Design som opptrer i store mengder. Han kjenner vi.552
”Hr. Egen Design” som Remlov her referer til, henspeiler på alle de
produktene der bedriftens egen utviklingsavdeling stod oppført som designer.
Som vi har nevnt tidligere, var det åpent for alle bedrifter å stille ut i NDC så
lenge de betalte plassavgift. Det var Merket for god design og prisutdelingene
som skulle skille ut de produktene som representerte ”god design”. Merker
og priser syntes også Remlov var en ”utmerket tradisjon”553. Men også blant
disse produktene var de ofte produkter som var utformet uten hjelp av en ”
utdannet formgiver”. Sivilingeniør og utviklingssjef for Kverneland
Fabrikker A/S, Olav Njå fikk ”Den Norske Designpris” hele tre ganger og
den første gangen vant han også et reisestipend. I 1972 fikk han prisen for en
såkalt vendeplog.
Bak produktet [vendeplog] står den kjente utviklingssjef Olav
Njå ved Kvernelands Fabrikker A/s. Han er en av landets mest
laurbærbehengte industridesignere. Dette var tredje gang han
551
Bøe, Alf. "Kunstindustri og industridesign etter 1940." i Norges kunsthistorie, red. Knut Berg, 421-66.
Oslo, 1983. Note 12.
552
Remlov, Arne. "Merker og priser for design." Bonytt 26 (1966): 20-21.
553
Ibid.

198

D E L

4 :

E T A B L E R I N G E N

A V

E N

P R O F E S J O N E L L

N O R S K

I N D U S T R I D E S I G N D I S K U R S

og fabrikken står bak produkter hedret med Den Norske
Designpris.554
Artikkelen stod på trykk i Stavanger Aftenblad og vi kan sikkert regne med at
noe av skrytet kommer av at Kverneland Fabrikker A/s holdt til på Jæren, det
vil si i Stavanger Aftenblads egen region. Men det er ingen tvil om at juryene
bak både ”Den norske designpris” og Merket for god design i en viss grad var
”blinde” for hvilken skolering formgiverne bak produktene hadde. Hvis
produktene etter juryens vurderinger oppfylte ”Kriterier for god design” i
tilstrekkelig grad, så ble de tildelt Merket for god design. Det var det
kvalifiserte blikket til juryen som var avgjørende, ikke de estetiske
intensjonene til formgiveren. Alle de tre formgiverne i juryen var ”utdannete
formgivere”.555
I noen sammenhenger var det heller ikke nødvendig å oppfylle noen
estetiske krav. Hvis produktets form kunne forklares helt og holdent ut fra
”produktets formål”, så var det akseptabelt i juryens øyne. Det er på denne
måten Bøe forklarer hvorfor redningsflåten IGLOO ble tildelt Den norske
designprisen i 1967.
I dette tilfelle består altså designoppgaven i utvikling av en
rekke egenskaper ved produktet som ikke har med estetikk å
gjøre; og redegjørelsen nettopp for et slikt produkt viser altså
hvordan designbegrepet ikke nødvendigvis krever en estetisk
løsning hvor dette ikke er nødvendig for at produktet skal tjene
sitt formål. Med andre ord representerer redningsflåten IGLOO
et stykke utpreget praktisk design, hvor konstruksjon,
dimensjoner, materialvalg, farge og form ene og alene
bestemmes ut fra en vurdering av funksjonelle krav.556
Denne vurderingen av IGLOO viser en vilje til å fortolke kriteriene for god
design på den samme radikale måten som vi så i vår analyse av hvordan
industridesign etter hvert går over i å forstå sin egen aktivitet som
”problemløser” og ”produktutvikler”, og ikke som primært som ”formgiver”.
Det var mange som hadde forslag til hvem som kunne tjene som
formgivere for industrien. Paulsson fremholdt i 1919, kunstnerne, spesielt de
yngre, som de ideelle formgiverne for industrien.
554

"Tredje design-pris til Kverneland A.s." Stavanger Aftenblad, 17. juni 1972.
Tias Eckhoff legger vekt på den estetiske kompetansen til jurymedlemmene når han redegjorde for juryens
virksomhet for NDCs Råd i 1965: ”Jeg må si at for disse trenete øyne avslører de estetiske verdier seg
forbausende klart.” Norsk Designcentrums Råd, Referat fra møte den 29. juni 1965 kl. 13.00 i Industriens og
eksportens hus, Drammensveien 40, Oslo. Norsk Designråds arkiv. Side 10.
556
Bøe, Alf. "Den norske Designpris 1961-67." i Årbok 1967, 105-22. Oslo: Kunstindustrimuseet i Oslo, 1967.
Side 116-117.
555
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Teoretiskt bør det alltså synas klart at formgivningen även av
bruksföremål bör anförtros åt samhällets formspecialister,
konstärerna. Att konsthantverkarne, som nu mest ät fallet, sitta
och göra nips för ett interesserat eller förmöget fåtal, medan
industriprodukterna får sina former av rent tekniska ritare kan
knappast anses vara riktig.557
Debatten om hvilke yrkesgrupper som burde få lov til å formgi for
industrien inngikk også i en kamp for å heve kunsthåndverket opp på nivå
med kunstnerne. I utgangspunktet var arkitektene en gruppe som så på seg
selv som naturlig kvalifisert til å formgi industriproduserte ting som hørte til
huset. Bauhaus var et forsøk på å realisere en slik ”gesamtkunstwerk”-tanke.
Selv om Bauhaus har fungert som forbilde for de aller fleste designskoler i
verden, så var den i utgangspunktet tenkt som skole som hadde hele bygget
som mål.558 Fremtidige arkitekter skulle gjennom studiet lære å arbeide med
glass, tekstil, metall, tre og keramikk for å bli kvalifiserte formgivere til alle
typer bruksgjenstander inkludert selve huset. Det som skilte Bauhaus fra
mange andre skoler var den vekt de la på at verkstedet. Det er kanskje en av
grunnene til at Bauhus ble en populær modell for kunstindustrielle skoler,
inkludert SHKS.
For kunsthåndverkerne, som ikke delte den status som arkitekter og
kunstnere hadde, var det også interessant å heve statusen til selve
kunsthåndverket. Når Bauhaus åpnet for at utøvelsen av håndverket i
verkstedet skulle danne utgangspunktet for formgivningen, åpnet også dette
en mulighet for at kunsthåndverkerne kunne få respekt som kunstnere. I
Norge i form peker Wildhagen på at malerne i mellomkrigstiden ble skjøvet
til side av kunsthåndverkere som selv arbeidet som håndverkere.
Maleren som kunsthåndverker ble erstattet av en ny
kunstnerkategori med en dobbel basis i det håndverksmessige
og det estetisk kunstneriske. […] Kunsthåndverket kunne
langsomt begynne å vokse fram uavhengig av en teknisk dreier
og uavhengig av maleriets estetikk: Det kunne begynne å finne
seg selv, sitt særpreg som kunstart559.

557

Paulsson, Gregor. Vackrare vardagsvara. Stockholm: Rekolid, 1995. Side 37.
Selv om en egen arkitekavdeling ikke ble etablert ved Bauhaus før i 1927 så var det bygget (bauen) som var
målet og det øverste nivået i læreplanen som Gropius publiserte i 1922. Kunnskapen studentene fikk i alle de
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Wildhagen mener at denne type håndverker representerte et alternativ til
maskinkulturens anonymitet.560Det vesentlige var at utformingen av
gjenstander ikke lengre var forbeholdt de finere kunstnerne, malerne eller
arkitektene. De ulike håndverkergruppene tar etter hvert selv over
formgivningsarbeidet. Wildhagen mener at det i Norge ikke var noen klare
uttalelser om ”den nye formgiveren” skulle rekrutteres blant kunstnere eller
blant håndverkere. ”Det avgjørende var imidlertid at kunsten ble koblet til
produksjonen”, skriver han.561
4.5.1 Møbeltegneren som industridesigner
En gruppe som vokste frem med omleggingen av SHKS på slutten av 30tallet var såkalte møbeltegnere eller interiørarkitekter. Klassene ved SHKS
var inndelt etter materialer, og i det som ble kalt ”treklassen” utdannet de
blant annet møbeltegnere og interiørarkitekter. Birger Dahl skriver i 1945:
Her hjemme gis teoretisk sett ingen interiørarkitektutdannelse,
men det går allikevel i praksis an å oppnå denne i tre-klassen
ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, selv om elevene
i skolens plan bare kalles møbeltegnere.562
I 1946 samlet interiørarkitekter seg i en egen forening563 og Bonytt ble et
viktig organ for å spre kunnskap om den nye profesjonen. I Norges
Kunsthisotrie peker Bøe på hvordan interiørarkitektene etter hvert skjøv
arkitektene tilside som formgivere for møbelindustrien.564
Til tross for at det var flere av medlemmene som i etterkrigstiden tegnet
møbler for industriell produksjon, kan det synes som profesjonen som helhet
prioriterte interiørarkitekturen. I jubileumsboken for 50-årsjubileet til Norske
interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening handler bare to av 23
artikler om lampe- og møbeldesign. Den ene er om ”Lamper lys og design”
av professor i interiørarkitektur ved SHKS Bitten Hopstock og den andre er
om ”Møbeldesign i Norge” av professor i møbeldesign ved SHKS, Svein
Gusrud.565 Resten av artiklene omhandler møbler, først og fremst som
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elementer i rom og interiør. Noe av årsaken til denne overvekten kan være at
de som ønsket å fremstå som formgivere for industrien søkte til ID-gruppen.
4.5.2 Arkitekten som industridesigner
Arkitekten som har hatt størst betydning for utviklingen av norsk
industridesign som profesjon var Arne Korsmo, en av Norges fremste
funksjonalistiske arkitekter.566 Gjennom sine år som lærer ved SHKS hadde
han de fleste av de interiørarkitektene eller møbeltegnerne som var med på å
danne ID-gruppen som elever i den såkalte treklassen.567 Korsmo var også en
av initiativtagerne til Design Education Summer Course ved SHKS i 1952.568
Til tross for Korsmos utalte interesse for industriell design, så beklaget
Thorbjørn Rygh i sin artikkel ”Industrial Design – i Norge” i Byggekunst at
arkitektene ikke hadde interessert seg for ”industrial design”.
Som nevnt er designeren i Norge sprunget ut fra
brukskunstmiljøet. Det er merkelig at man ikke blant
arkitektene har funnet grobunn for industrial design, især når
man tenker på tradisjonen fra Bauhaus Dessau.569
Førti år tidligere forklarte Paulsson denne manglende interessen for
masseproduksjon blant de ”eldre” arkitektene og kunsthåndverkerne med at
de så på industriell reproduksjon som ”en profanering”.570 ”De yngre”
arkitektene, som for eksempler ved Bauhaus, hadde en mye større åpenhet for
industriell produksjon, men da først og fremst i tilknytning til huset. Denne
holdningen møter vi også hos redaktøren for Byggekunst i 1961.
Designerens område er ikke ”nytt” for oss – for så vidt som det
gjennom alle tider har ligget under arkitektens domene. Også
hos oss – og fra de senere år – har vi eksempler på arkitekter
som gjennomtegner sine hus like til ovner og spisebestikk. Men
industrialiseringen av byggevirksomheten har medført en
stadig sterkere differensiering, og det hører nå til sjeldenhetene
at arkitekten finner det hensiktsmessig å påta seg detaljering av
innbo og utstyr selv.
[…]
566
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For å minne om at designerens store arbeidsfelt ennå kan
bemannes av en enkelt arkitekt, har vi i dette nummeret tatt
med en presentasjon av arkitekt Arne Jacobsen gjennomførte
detaljering i det nye Royal Hotel i København.571
Det er vanskelig å ikke legge merke til den noe patroniserende tonen i denne
introduksjonen til et spesialnummer av Byggekunst om industriell design. Det
kommer tydelig frem at det finnes et faglig hierarki mellom arkitektur og
design, noe som også utflyttingen av Statens Arkitektkurs fra SHKS i 1964
og den senere etableringen av Arkitekthøgskolen i Oslo viste.572SHKS, hvor
de fleste medlemmene av ID-gruppen hadde sin utdannelse fra, ble ikke
formelt regnet som en høyskole. Arkitektur ble derimot regnet som et
høyskolefag og ble derfor skilt ut fra SHKS i 1964. Forfatteren av artikkelen
om Jacobsen i dette nummeret av Byggekunst kvitterte derimot med å titulere
artikkelen ”Arne Jacobsen – først og fremst arkitekt.” Forfatteren vektlegger
at produktene som Jacobsen er kjent for først og fremst er en ”uadskillelig del
af et større hele”573. De aller flest produktene Jacobsen tegnet var formgitt for
et spesifikt bygg. Jacobsen praktiserte dermed en type ”gesamtkunst” som
man hadde forestilt seg på Bauhaus.574
Arkitektene som gruppe deltar lite i selve industriproduktformdiskursen,
verken i forhold til kunsthåndverk eller industriell design. ID-gruppen
inviterte allerede i 1956 Arne Korsmo sammen med sin kone Grete Prytz
Korsmo, til å være medlem i ID-gruppen.575 Til tross for Korsmos entusiasme
både for industridesign og mulighetene for å etablere en
industridesignutdannelse ved NTH i Trondheim, figurerte han sjelden i
møtereferatene til ID-gruppen. Korsmo ble samme år som ID-gruppen ble
etablert, ansatt som professor i arkitektur ved NTH. I følge designhistorikeren
Astrid Skjervens hovedfagsoppgave om Korsmos designvirksomhet, ble det
etter dette arkitekturen som opptok ham mest.576
I LNB var det flere arkitekter som var aktive, men noe særlig positive til
industridesign som et eget fagfelt synes de ikke å ha vært. I forbindelse med
en ”samtaleaften” i Kunstforeningens lokaler i forbindelse med utstillingen
"Industrial Design fra 11 land" i 1960, var daværende president for LNB,
arkitekten Bernt Heiberg, klart negativ til ID-gruppens bestrebelser for å
571
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etablere en egen utdanning. Heiberg mente at ID-gruppen skulle gå inn i LNB
og at ”arkitektutdannelsen [er] den beste basis for i.d.”577
4.5.3 ”Hvorfor en grafisk designer også er en industridesigner”
En annen faggruppe som etter hvert engasjerte seg i ID-gruppen var grafiske
designere. På et medlemsmøte i 1967 utrykker interiørarkitekt Bjørn A.
Larsen at det kanskje begynte å bli litt mange grafiske designere i gruppen.
1. Nytt medlem. Den anbefalte søknad fra Ruedi a Porta ble
enstemmig godtatt. Bjørn Larsen foreslo Gudmund Elvestad
invitert. Han påpekte for øvrig at gruppen syntes å få en
overvekt av grafiske designere og spurte om det ikke var andre
innenfor industrial design som nu burde få medlemskap.578
De grafiske designerne hadde sin egen organisasjon, Yrkestegnernes
Forening stiftet i 1937579, men flere fant det tydeligvis mer interessant å være
medlemmer av ID-gruppen. I en innkallelse til styremøte den 25. august
1969, står det oppført et forslag til et fremtidig medlemsmøte under tittelen
"3/11 hvorfor en grafisk designer også er en industridesigner v/Oldani og a
Porta.”580
Selv om Bjørn A. Larsen uttrykte skepsis over antallet grafiske designere
i ID-gruppen, viser sitatene ovenfor at det var en generell åpenhet overfor
hvem som kunne bli medlemmer i gruppen. I mangel av en formell
utdannelse var det arbeidsprøver som søkerne fremla for styret som var
avgjørende for hvem som kunne bli medlem. Både Bruno Oldani og Knut
Yran arbeidet i hovedsak som grafiske formgivere da de i 1966 søkte om
medlemskap i ID-gruppen.
Sak 2. Det forelå to skriftelige søknader, fra Bruno Oldani og
Knut Yran. Oldani ble innstillet til medlemskap. Styret
besluttet å be Yran om å fremlegge mere materiale, fotos e.l. av
egne produkter, før søknaden behandles.581
Det har ikke lyktes å finne noen dokumentasjon på at Yran noen gang ble
medlem. Samme år som hans søknad til ID-gruppen ble lagt i bero, ble Yran
paradoksalt nok en mektig designsjef for Philips Industries (i dag Philips
577
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Electronics) i Nederland og president i International Council of Graphic
Design Associations (ICOGRADA)582. Neste gang han gjorde seg bemerket
som i det norske designmiljøet var da han i 1982 ble invitert av
Industrifondet til å skrive en evaluering av Rådet for industriell design. Bruno
Oldani er fortsatt medlem, riktignok assosiert medlem, av Norske
Industridesignere i dag583.
4.5.4 Ingeniøren som industridesigner
Det var flere som mente at ingeniørutdannelsen burde kunne være et godt
utgangspunkt for det nye industridesigneryrket. For NDCs jury var det jo
ingen problem om formgiveren var ingeniør så lenge produktet etter juryens
oppfatning oppfylte ”Kriterier for god design”. Tias Eckhoff ga på Årsmøtet
til ID-gruppen i 1968, utrykk for at han godt kunne tenke seg å ha med disse
”teknikere og konstruktører” som hadde fått Merket for god design i IDgruppen.584 I et innlegg i Norsk Industri, 1969, kritiserte gullsmed Ivar
David-Andersen NDCs jury for å ha gitt ”Den norske designpris” til IGLOO
redningsflåte.585 Han mente at designbegrepet burde reserveres til den
estetiske utformingen av produktet og at ingeniører med ”estetisk sans”
kunne ta seg av de mer funksjonelle produktene uten at de nødvendigvis
skulle bli ”designere” av den grunn.
Og vil det ikke være mer naturlig at den som formgir produkter
med vesentlig funksjonell misjon rekrutteres blant ingeniører,
som i tillegg til sine tekniske kvalifikasjoner også har sans for
estetikk? En slik kombinasjon er ikke helt ualminnelig.
[…]
Og når det gjelder betegnelsen designer, vil jeg finne det
naturlig at man også i fremtiden, forbinder dette med en person
som tegner eller utformer gjenstander hvor estetiske hensyn
tilgodeses.
[…]
Det er i det hele tatt et spørsmål om ikke den kunstnerisk
utdannede designer, når det gjelder industrien, bør være
fornøyd med å virke som spesialistteamets.586
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Også sivilingeniør og grunnlegger av Tandberg Radiofabrikk, Vebjørn
Tandberg etterlyste på NDCs Rådsmøte i 1965 en presisering og klargjøring
rundt forholdet mellom ”design/formgivning” og ”konstruksjon/estetikk”587. I
en artikkel, også i Norsk Industri, 1969, fremhever Alf Bøe behovet for at
designeren også har en viss teknisk innsikt.
Samtidig har vi stadig gjennom de siste tyve årene fått klager
og hører dem fremdeles – over den unge og uerfarne designers
manglende forståelse for en rekke krav som industrien mener
han bør tilfredsstille.
[…]
Forholdet kan bare få sin endelige vurdering gjennom praktisk
erfaring under innkjøring av selve undervisningsplanen; og
meningen er selvsagt ikke at en slik plan skal ta sikte på å
utdanne praktiserende spesialister hverken når det gjelder
teknisk konstruksjon, kjemi/materiallære, fysikk, motor,
kraftlære, elektrisitet, produksjonslære, kinematikk,
bedriftslære eller markedslære; men det er nødvendig at
designeren gis en orientering som tillater ham å diskutere
designproblemer hvor slike fagområders spiller inn, med en
hvis innsikt og forståelse.588
Bøes forståelse er at en industridesigner ikke er en ingeniør, men en person
som er utdannet på ”solid kunstnerisk grunnlag”, dog med en viss innsikt i
teknologi. Bøe ønsket først og fremst å trekke erfaringer fra realiseringen av
en eventuell undervisningsplan.
Med NDCs og Næringsdepartementets hjelp ble det i 1973 arrangert
under navnet Industridesigner-seminaret 1973. Planen var å bruke erfaring fra
dette seminaret i den videre utviklingen av en permanent utdannelse for
industridesignere. Thorbjørn Ryghs erfaring var at vektleggingen av
teknologi sammen med ergonomi og metodikk, i Industridesigner-seminaret
1973 og i Forsøksdriften var, som vi husker, at denne vektleggingen burde
videreføres også i en planlagt permanent industridesignerutdannelse. Vi har
tidligere sett hvordan utviklingen mot å forstå industridesign som
problemløsning nettopp blir realisert gjennom at teknologi blir vektlagt
sammen med ergonomi og metodikk. Den teknologiske innsikten skulle bidra
til at industridesigneren skulle få økt gjennomslag i industrien. I Årsrapporten
til Industridesignerutdanningen i Oslo skriver Rygh i 1981:
587
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Faktum er, at svært mange industriprodukter inneholder så mye
komplisert teknologi, - at ergonomi vil få stor betydning i årene
fremover, at det økonomiske klima stadig blir hardere, og at
hvis industrien ikke skal bli et lukket område for
industridesigneren, - så må bakgrunnskunnskapene tilpasses
behovet. I Japan f. eks. kan man registrere at industridesignerne
har liten innflytelse på produktenes menneskevennlighet som
følge av mangel på teknologisk/ergonomisk kompetanse.589
Teknologisk kunnskap skulle ikke bare være et utgangspunkt for å form slik
Paulsson forestilte seg det, eller gjøre industridesigneren mer kvalifisert til å
løse ”reelle problemer”. For Rygh var teknologisk og ergonomisk kunnskap
også tenkt som en forutsetning for å komme i inngripen med industrien.
4.5.5 Industrial Design Engineering
I de senere år har det blitt etablert stadig flere studier i såkalt Industrial
Design Engineering. I jubileumskatalogen for 10 års jubileet for Linje for
teknisk design ved NTNU oversettes Linje for teknisk design til Industrial
Design Engineering.590 Det som er felles for studiet i Trondheim og
tilsvarende studier rundt om i verden er at de som oftest er knyttet til
ingeniørskoler og som oftest gir en ingeniørtittel ved endt studium. Dette i
motsetning til industridesignstudier som har blitt utviklet og tilbys ved
kunsthåndverksskoler eller arkitektskoler. For å forstå oppkomsten til denne
”grenen” av industridesign må vi til England og en av pionerene i Britisk
industridesign, Misha Black.
Allerede i 1935 etablerte Misha Black, sammen med Milner Gray,
Industrial Design Partnership og i 1943 etablerte han sammen med Gray
Design Research Unit (DRU).591 Da det nyetablerte Council of Industrial
Design i 1946 laget sin første store utstilling Britain Can Make It, (BCMI)
hadde Black ansvaret for utformingen av delen som omhandlet ”What
Industrial Design Means”.592 Denne utstillingen prøvde, på samme måte som
mange av presseoppslagene til NDC 15 år senere, å forklare det generelle
publikum om alle de faktorer den nye yrkesgruppen måtte ha kjennskap til og
ta hensyn til. Black presenterer industridesigneren som en som løser en rekke
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problemer, inkludert tekniske og produksjonsmessige krav. Black var også
sentral i etableringen av ICSID i 1957.593
I 1959 ble Black invitert til å lede den nyetablerte School of Industrial
Design (Engineering) ved Royal College of Art (RCA).594 Utdannelsen
vektla som navnet tilsier at designeren også skulle ha innsikt i ingeniørfag.
En klar indikasjon på vektleggingen av teknologi og metodikk var ansettelsen
av maskiningeniøren L. Bruce Archer til å lede en ny forskningsavdeling ved
School of Industrial Design (Engineering) i 1961. Det mest kjente prosjektet
som ble utført ved denne avdelingen var utviklingen av en ny sykehusseng.595
Prosjektet gjorde utstrakt bruk av et tverrfaglig utviklingsteam som
inkluderte leger, sykepleiere, maskiningeniører og industridesignere.596
Sykehussengprosjektet ble presentert i Bonytt i 1965 i en artikkel om ”Britisk
utdannelse av designere”.597 Arbeidet ved forskningsavdelingen dannet også
utgangspunkt for Archers artikler om systematisk metode for designere i
Design 1962-63. Artiklene ble i 1965 utgitt som bok av Council of industrial
design.598 L. Bruce Archer var sentral i metodebevegelsen som vi drøftet i
kapittel 1.1.1. I Norge ble det referert til boken til Archer på ID-gruppens
medlemsmøte 6. desember 1965. ID-gruppen hadde da sørget for å sende et
eksemplar til SHKS ved Birger Dahl og forsikret seg om at NDC også ville
skaffe et eksemplar til sitt bibliotek.599
Siden School of Industrial Design (Engineering) ble kjent som et
metodisk og teknologisk orientert designstudie, vakte det oppsikt da Black
valgte ”Design needs art” som tittel på sin avskjedstale i 1975.600 I talen, som
også ble trykket i Council of Industrial Designs blad Design, gir Black
uttrykk for at studier i design har godt av den nærhet til kunst som
plasseringen av studiet ved en kunstskole kunne bidra med, men ikke at
design er kunst eller har kunstneriske komponenter.
Til tross for Blacks vektlegging av nytten ved å legge utdannelsen av
designere til kunstskoler, ble det etter hvert etablert en del studier i Industrial
Design Engineering, nå uten parentes, ved ulike ingeniørskoler i Europa. En
av de mest kjente er studiet i Industrial Design Engineering ved Delft

593

Monö, Rune, Torstein Dahlin og Hans Sjöholm. "Industridesignern organiserar sig." i Svensk
industridesign: en 1900-talshistoria, red. Lasse Brunnström, Stockholm: Norstedts, 1997. 161-69. Side 163.
McIntyre, Jean. "The Department of Design Research at the Royal College of Art: its origins and legacy
1959-1988." i Art and design: 100 years at the Royal College of Art., red. Christopher Frayling. London:
Collins & Brown, 1999. Side 58.
595
Woodham, Jonathan M. Twentieth-Century Design. Oxford History of Art. Oxford/New York: Oxford
University Press, 1997. Side 179.
596
McIntyre, Jean. "The Department of Design Research at the Royal College of Art: its origins and legacy
1959-1988." i Art and design: 100 years at the Royal College of Art., red. Christopher Frayling. London:
Collins & Brown, 1999. Side 59.
597
Cheetham, Dennis. "Britisk utdannelse av designere." Bonytt 1965, 244-47.
598
Archer, L. Bruce. Systematic Methods for Designers Council of Industrial Design, London. 1965
599
Referat fra Medlemsmøte 6. des. 1965. Norske Industridesigneres arkiv.
600
Black, Misha. "Design needs art." Design, nr. 321 (1975): 34-36.
594
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University of Technology i Nederland. Studiet ved Delft utgjør, sammen med
Norges egen utdanning i teknisk design ved NTNU, et stadig voksende antall
ingeniørstudier som samles under betegnelsen Industrial Design Engineering.
I motsetning til utdanningen ved RCA, som var et to-årig masterprogram,
så tilbyr utdannelsen i Delft både Bachelor og Masternivå. Det som først og
fremst skiller utdanningene ved Delft og NTNU fra andre utdannelser i
industriell design, er at de tildeler en sivilingeniørtittel. I Norge krever dette
at man underviser en viss mengde matematikk og fysikk. Utover dette
inneholder studieplanen ved NTNU mye av de samme fagene som ved
Institutt for industridesign ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Prosjektbasert
undervisning og fagene ergonomi, tegning, form og farge, designhistorie,
økologisk design, statikk og materiallære finnes igjen ved begge studiene.601
4.5.6 Industridesigneren et sted mellom ingeniør og kunstner
Det burde være tydelig av diskusjonene og av de ulike forestillingene om
industridesigneren som vi har presentert i dette kapittelet at de fleste ser for
seg en akse fra kunstner til ingeniør og at industridesigneren befinner seg et
eller annet sted på den aksen. For Paulsson er det kunstneren som er den
sentrale personen i forsøket på å koble kunst og industri. Kunstneren er
formeksperten som skal komme industrien til unnsetning. Ingeniøren, for
Paulsson, fremstår først og fremst som forbilde og eksempel på en rasjonell
tilnærming til form. Det er først når industridesignere i økende grad definerer
seg selv som problemløsere og produktutviklere at ingeniøren blir mer enn
bare et forbilde. For tidligere professor ved Institutt for industridesign, Per
Farstad, kan det synes som om industridesigneren befinner seg et sted midt
på aksen mellom ingeniøren og kunstneren.
Man kan si at forskjellen mellom en industridesigner og en
ingeniør ligger i at industridesigneren søker produktfordeler i
kriterier, definert i brukerbehov og kommuniserer produkter
igjennom produktestetiskse [sic] I motsetning til ingeniøren
som søker produktfordeler ved beregninger, teknisk
funksjonelle krav og konstruksjon [sic]
[…]
Man kan si at forskjellen mellom en industridesigner og en
kunstner ligger i at industridesigneren erverver seg kunnskaper
om andres behov og søker etter produktfordeler som også

601

Sigurjónsson, Jóhannes. Linje for teknisk design: 10 års jubileum. Trondheim: NTNU, Institutt for
produktdesign., 2003. Skisse av studieforløpet på side 31 og Farstad, Per. Studiehåndbok 1995-96, Oslo:
Institutt for industridesign, Statens håndverks- og kunstindustriskole, juli 1995.
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andre profesjoner er med på å definere. I motsetning til
kunstneren som søker det unike og personlige i sitt uttykk.602
At ingeniøren utgjør et forbilde for industridesigneren betyr ikke
nødvendigvis at ingeniørene er villige til å akseptere industridesigneren som
en type ingeniør. Det samme gjelder for kunstnere. Selv om industridesignere
kan vise til en forhistorie som kunstnere, betyr ikke det at industridesignere
vil kunne aksepteres som kunstnere i kunstdiskursen. Industridesignere, i
motsetning til for eksempel arkitekter, refererer sjelden til produktene sine
som ”verk”. Det kan tyde på at arkitekter i større grad ønsker å tilhøre
kunstdiskursen enn industridesignere. Antallet kunsthistoriske bøker om
arkitektur sammenlignet med kunsthistoriske bøker om industridesign skulle
også tale for at industridesign ikke nødvendigvis er akseptert som del av
kunstdiskursen.
Industridesign synes dermed å være ”fanget” definisjonsmessig mellom
kunstneren og ingeniøren. Det finnes ingen posisjoner i
industridesigndiskursen som utfordrer denne aksen. Aksen oppstår allerede
hos Paulsson når han stiller opp kunstneren som samfunnets formekspert på
den ene siden og ingeniøren som inspirasjon og rasjonelt forbilde på den
andre. Alle diskusjonene i industridesigndiskursen går på i hvilken grad man
skal nærme seg den ene eller den andre. Til og med kunsthåndverkerne sitter
fast i denne aksen. Gjennom å avvise industriproduksjon på den ene siden og
søke aksept som kunstnere på den andre, opprettholder de forståelsen av at
industriproduksjon potensielt er en del av kunsthåndverkerens domene. Så
vidt meg bekjent er ikke forholdet til industriproduksjon eller ingeniører en
sentral diskusjon i den generelle kunstdiskursen. Det er også få ingeniører
som grubler over i hvilken grad faget har kunstneriske komponenter. Vi kan
derfor si at både kunsthåndverk, industridesign og industrial design
engineering har det til felles at de definerer seg i forhold til en tenkt akse
mellom ingeniøren og kunstneren. Forestillingen om at industridesign er et
fag mellom kunst og engineering forblir stabil så lenge det ikke finnes noen
representasjoner i industridesigndiskursen som utfordrer den.

602
Farstad, Per. Studiehåndbok 1995-96, Oslo: Institutt for industridesign, Statens håndverks- og
kunstindustriskole, juli 1995. Side 4.
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4.6 ”DET KOMMERSIELLE” I NORSK
INDUSTRIDESIGN

I dette kapittelet ønsker jeg å ta opp ulike holdninger og fremstillinger av
relasjonen mellom industridesign og ”det kommersielle”. Med det
kommersielle mener jeg forestillinger om marked, kunder og salg av
produktene som industridesigneren ønsket å forme. Jeg forutsetter i denne
avhandlingen at industridesigneren arbeider innenfor en kapitalistisk og
markedsøkonomisk samfunnsstruktur der bedriftene er avhengig av å selge
produktene sine i et antall og til en pris som i det minste gir en sunn
avkastning på investert kapital. Dette er en strukturell realitet i vårt samfunn i
dag som industridesignere på en eller annen måte må forholde seg til. Det
betyr at de må forholde seg til det kommersielle dvs. salg, markedsføring og
kundenes preferanser i de produktene de skal formgi. I dette kapittelet skal vi
se nærmere på hvordan disse forholdene blir behandlet i
industriproduktformdiskursen.
Som vi skal se så advarer Alf Bøe på det sterkeste å ha salg for øye i
formgivningen av produkter. Da industridesign ut over på 70-tallet ble
definert som problemløsning, forsterkes vendingen bort fra markedet og mot
brukerens ”egentlige” behov. På 80-tallet skifter RID og taktikk begynner å
fremheve design som konkurransefaktor. Til tross for dette endrer ikke RID
sin grunnleggende forståelse av industridesign. Det er fortsatt økt salg som
effekt og ikke som mål i seg selv som blir promovert. Denne
argumentasjonen synes også å få gjennomslag og på 90-tallet etablerer Per
Farstad Markedsstrategisk design som et eget fag ved IFID. Selv om designet
nå skal være strategisk i forhold til markedet, så stilles det ikke spørsmål om
de grunnleggende prinsippene for ”god design”.
Det er i dette møtet mellom den markedsstrategiske forståelsen av design
og de etablerte prinsippene om at formen skulle være ”ærlig” overfor
produksjonsmessige, konstruksjonsmessige, materialmessige og
brukermessige krav, at dilemmaet som inspirerte meg til å gjøre dette studiet
oppstår. Som følge av den generelle interessen for markedsføring og
kulturforståelse, både i Norsk Designråd og ved IFID, så dukker
”historiefortelling” opp som en ny forståelse av industridesignerens oppgave.
I tråd med markeds- og samfunnsteori om at folk søker identitet og mening
gjennom å eie bestemte produkter, blir det plutselig interessant å argumentere
for at dette er noe design kan bidra med. Interessen for produktsemantikk
som vokser frem internasjonalt i løpet av 80-tallet, 603 trekkes også inn i
603
Produktsemantikk som teori og metode knyttet til industridesign blir utførlig behandlet i Vihma, Susann.
Products as representations: a semiotic and aesthetic study of design products Helsinki: University of Art and
Design Helsinki UIAH, 1995. Den første internasjonale konferansen om emnet ble holdt ved University of
Industrial Arts Helsinki UIAH i 1989. Jfr. Vihma, Susann. Semantic visions in design: proceedings from the
Symposium on Design Research and Semiotics, 17.-18.5. 1989 at University of Industrial Arts Helsinki UIAH.
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IFIDs estetikkundervisning uten at dette synes å føre til noen revisjon av
”kriteriene for god design” som studiet bygget på.604 Jan Michl har også i
flere artikler kommentert hvordan utviklingen produktsemantikk på mange
måter synes å representere en videreføring av modernistiske idealer.605
4.6.1 ”Design for salg er en farlig devise”
Brent C. Brolin hevdet at moral ble knyttet til form i 1800-tallets England,
for at ”the decorative artist” skulle slippe å forholde seg til markedet (se
kapittel 4.1.1). Selv om Paulssons ikke utrykker noe eksplisitt ønske om å
slippe unna markedets krav, er det nettopp det som er konsekvensen av hans
argumentasjon for ”den nye form”. ”Den nye formen” skulle følge en rekke
rasjonelle sannhetskrav og dermed var det kunstneren som skulle ha innsikt,
kontrollere og formgi produktet slik at det oppfylte kravene til ”sannhet”.
Denne innsikten hadde, i følge Paulsson, ikke markedet. Derfor måtte det
opplysningsvirksomhet til for at markedet skulle kunne få den innsikt som
trengtes for å sette pris på ”den nye formen”. Den holdningen blir videreført i
den norske brukskunstbevegelsen som med henvisning til rasjonalitet og
sannhet kunne avvise folks smak og fremme sin egen i stedet. Dette
”misjonsarbeidet” er grundig behandlet og kritisert i Kjetil Rolness sin bok
Med smak skal hjemmet bygges fra 1995. 606 Thorbjørn Rygh hadde også en
klar holdning om at ”de fleste mennesker er estetiske ignoranter”607 da han i
1961 skulle argumentere for nytten av industridesign i Byggekunst. Det var
designerne som visste best om hva som var ”god” form eller ”god” design og
markedet skulle derfor læres opp og ikke lyttes til.
Paulsson på sin side hadde også en rekke argumenter for den
kommersielle verdien av den nye formen (se kapittel 3.1.4). Men for
Paulsson var ikke økt salg et mål i seg selv. Den kommersielle nytten av ”den
nye formen” var først og fremst bi-effekter av at ”den nye formen” var ”god”
i henhold til Paulssons prinsipper. Fornuftige, opplyste og rasjonelle kunder

Helsinki: University of Industrial Arts, 1990. og Väkevä, Seppo. Product semantics '89: proceedings from the
Product Semantics '89 Conference, 16-19 May 1989 at the University of Industrial Arts Helsinki UIAH.
Helsinki: University of Industrial Arts, 1990.
604
Daværende koordinator for de estetiske fagene ved IFID, Didier Aubry, redegjør for ”gjenstanden som
tegn” i boken Produkt design fra 1992. Aubry, Didier og Tom Vavik. Produkt design. Oslo: Tell Forlag, 1992.
Side 109-112.
605
Michl, Jan. "Om status, konkurranse, funksjonalisme og industri." i Norsk form '88: aktuell design i norsk
industriproduksjon: vandreutstilling 1988-89. Red. Randi Gaustad og Ulla Tarras-Wahlberg Bøe. Oslo:
Landsforbundet Norsk Form, 1988, og Michl, Jan. "[Book reviews of] Väkevä, Seppo, ed. Product Semantics
'89 Helsinki 1990; Vihma, Susann, ed. Semantic Visions in Design. Helsinki 1990." Scandinavian Journal of
Design History 2 (1992): 123-7.
606
Rolness, Kjetil. Med smak skal hjemmet bygges: innredning av det moderne Norge. Oslo: Aschehoug,
1995. I debatten som fulgte utgivelsen av boken og den tilhørende utstillingen ved Norsk Form gikk Arne
Remlov ut i Dagbladet og gjentok sin holdning om at ”vanlige folk eier ikke smak.” Intervju med Arne
Remlov under overskriften ”Vanlige folk eier ikke smak” i Dagbladet 18. 09. 1995.
607
Rygh, Thorbjørn. "Industrial Design - i Norge." Byggekunst, nr. 2 (1961): 36-40. Side 37.
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ville, i følge Paulsson, velge produkter med ”god” form fremfor andre
produkter.
Bøe understreker og viderefører denne forestillingen om at det
kommersielle kun er en sekundær konsekvens av ”god design”. Flere steder
advarer han mot faren ved å la salgbarhet være styrende for formgivningen.
Nå er «design for salg» en farlig devise, fordi den gir rom for
flere fortolkninger. Vi kjenner jo allerede den ene og
kommersielt mest nærliggende, hvor man tar sitt utgangspunkt
i de banale trekk ved tidens kultur, i forsøket på å tilpasse
produktene etter forbrukernes mindre høytstående instinkter.
Det er selvsagt ikke den form vi vil fremheve.
Vi vil slå til lyd for en designpolitikk i norsk industri som tar
sitt utgangspunkt i legitime behov formet av en moderne
livsform, og som ved alle tilgjengelige midler søker å
tilfredstille disse behov ved en produksjon av hensiktsmessige,
vakre og solide varer. [Bøes uthevning]608
Bøe setter her det han kaller ”banale trekk ved tidens kultur” og
”forbrukernes mindre høytstående instinkter” opp mot ”legitime behov” og
”hensiktsmessige, vakre og solide varer”. Bøe ser altså for seg at ”design for
salg” kan fortolkes på en riktig og en feilaktig måte. Industridesignerens
oppgave blir dermed å formgi ”hensiktsmessige, vakre og solide varer” basert
på ”legitime” behov. Å ”tilpasse produktene etter forbrukernes mindre
høytstående instinkter”, var i følge Bøe ikke et legitimt behov.
Men på samme måte som Paulsson er Bøe opptatt av at produksjonen av
”hensiktsmessige, vakre og solide varer” skulle være lønnsom. For Bøe er det
imidlertid maktpåliggende at salgspropagandaen baserer seg på ”klare fakta
og reelle argumenter”.609 Bøe ser på salg og reklame som ”avsluttende
prosesser” som skal styres av ”egenskaper som er nedlagt i produktet”.610
Salg og reklame blir dermed redusert til noe sekundært som kun har som
rolle å distribuere ”det gode” produktet til kunden etter at det er ferdig
utviklet. Salgsargumentasjonen skal kun ta utgangspunkt i de egenskaper som
industridesigneren allerede har utformet i produktet gjennom sin formgivning
i henhold til ”legitime” behov.
Også her er det amerikansk formgivning som trekkes frem for å illustrere
hvordan det ikke skulle gjøres. Særlig går advarslene ut mot den praksis som
hadde utviklet seg i USA med årlige modellskifter av alt fra biler til
608
609
610

Bøe, Alf. Norsk/Norwegian industrial design. Oslo: Kunstindustrimuseet i Oslo, 1963. Side 25.
Bøe, Alf. Norsk/Norwegian industrial design. Oslo: Kunstindustrimuseet i Oslo, 1963. Side 25.
Bøe, Alf. Norsk/Norwegian industrial design. Oslo: Kunstindustrimuseet i Oslo, 1963. Side 10.
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kjøleskap. Fra et nordisk synspunkt representerer denne praksisen to antiteser til ”god design”: Den ene anti-tesen er ”styling” som ble sett på som
overfladisk formgivning som ikke var relatert til funksjon, produksjon,
materialer eller bruk. Formen tok dermed ikke utgangspunkt i ”legitime”
behov. Den andre anti-tesen til ”god design” var som vi har sett tidligere,
(kapittel 4.4.2.), motefenomenet. Hyppige modellskifter som ikke var
begrunnet i teknologiske endringer, kunne ikke være et sant uttrykk for tiden
og fremstod dermed som umoralsk.611
Vektleggingen av industridesign som produktutvikling på 70-tallet fører
til en enda sterkere vektlegging av brukerens ”virkelige behov”. Men det var
fortsatt opp til industridesigneren å avgjøre hva som var ”virkelige” behov.
Markedsføring var et av fagene som ble undervist på Industridesignseminaret
i 1973.612 Men Thorbjørn Rygh som ledet seminaret, understreker på samme
måte som Bøe, behovet for at det var fornuftige løsninger i selve produktet
som skal danne grunnlaget for salget.
Hvorfor skal ski være blanke oppå når man vet at en annen
behandling kan være bedre – f. eks. samme impregnering eller
tjærebehandling over som under? Jo, var svaret, - for at vi skal
få solgt dem. Nesten samtlige skifabrikker i landet var
representert og svarte et utbetinget ja at de ville lage skien
annerledes om de hadde følt seg uavhengig av markedsføring
og salg.
En fra Lillehammer gikk full av mot i gang og produserte 5000
par ski uten lakk og fanteri, men impregnerte over og under.
Og publikum valgte dem, de kjøpte dem da de forstod det lå
fornuft bak. Så kan man jo gjøre seg den refleksjon at om det
ble drevet mer informasjon og mindre vettløs reklame ville
brukerne få mulighet til å velge det fornuftige.613
Her settes fornuft opp mot ”vettløs reklame”. ”Markedsføring og salg”
fremstilles som et problem som er til hindrer for at skifabrikkantene skal
kunne produsere noe som er ”bedre” og mer ”fornuftig”. For Rygh er det
derfor mangel på kunnskap som er problemet. Hadde både bedrifter og
forbrukere hatt mer kunnskap så ville de valgt det ”riktige”. Dermed gjentar
Rygh prinsippet om at forbrukere og bedrifter må utdannes for å sette pris på
611

Bøe, Alf. "Nordisk industridesign - hva, hvorfor, hvordan." i Nordisk industridesign: hva - hvorfor hvordan, redigert av Ulla Tarras-Wahlberg Bøe, Oslo: Kunstindustrimuseet i Oslo, 1976. Side 11 og Bøe, Alf.
"Kunstindustri og industridesign etter 1940." i Norges kunsthistorie, redigert av Knut Berg, 421-66. Oslo,
1983. Side 453.
612
Wormdal, Celine. "Miljøkvaliteter må gå foran estetikken." Dagbladet, 10. desember 1973.
613
Ibid.
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”gode produkter” som vi kjenner fra Paulsson, LNB, Norsk Form og Norsk
Designråd. For Rygh synes ”markedsføring og salg” å fremstå som et hinder
for fornuften.
Kritikken mot ”design for salg” synes først og fremst å rette seg mot
formspråk som man ikke likte. I NDCs jury var det de profesjonelle
designerne som skulle vurdere om et produkt utgjorde en fornuftig, ”ærlig”
og rasjonell løsning på funksjon, produksjon, materiale og bruk. ”Juryens
samlede vurdering er basert på en visuell og taktil undersøkelse av produktet”
ble det opplyst på baksiden av juryskjemaet til NDCs faste jury.614 Det ble
ikke gjort noen tester eller forsøk på å bruke produktene som juryen ble satt
til å vurdere. Det var juryens profesjonelle blikk som avgjorde om produktet
falt innenfor kategorien ”god design” eller ikke.615 Diskusjonen om ”god
design” er derfor hele tiden en diskusjon på den profesjonelle
industridesignerens premisser. Derfor synes det ikke å være interessant å lytte
til markedet eller å ”designe for salg.”
Når industridesign på 70-tallet etter hvert blir fortolket som
problemløsning rettes det profesjonelle blikket mot brukerens ”reelle” behov.
Denne ”brukerorienteringen” baserer seg fortsatt på at den profesjonelle
industridesigneren gjennom sine analyser avgjør i hvilken grad brukerens
behov er reelt eller ikke. Rygh presenterte sine studenter på
Industridesignseminaret 1974 som ”designere som er opptatt av å analysere
samfunnets behov”. Det er dermed opptil industridesigneren å avgjøre hva
som er samfunnets behov, ikke markedet.
4.6.2 Design som konkurransemiddel
Som nevnt er det først på 80-tallet at vi kan merke en viss endring i
retorikken knyttet til marked og salg. I 1983 ble Rådet for industridesign
omorganisert og Knut Yran overtok som forman. I 1984 ble ”Merket for god
norsk design” igjen delt ut for første gang siden Norsk Designsentrum måtte
stenge dørene 10 år tidligere. Rammen for utdelingen var et fire dagers
seminar med temaet ”Design som konkurransemiddel”. I programmet for
seminaret blir design trukket frem som et av tre konkurransemiddel, sammen
med teknologi og markedsføring.
I år har vi valgt å fokusere på industridesign som et av tre
konkurransemidler. Ved å nytte design som del av den
systematiske produktutviklingen, vil bedriften kunne skape
individuelle løsninger tilpasset egen teknologi og egne
kunnskaper, samt tilpasse seg sitt marked og
614
615

Juryskjema 1967, Norsk Designcentrum. Norsk Designråds arkiv.
Ref. innledningen til kapittel 4.5 og Tias Eckhoffs vektlegging av jurymedlemmenes estetiske kompetanse.
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markedsføringsapparat. Fra før vet vi at ny teknologi og gjerne
kombinert med moderne markedsføring er de
konkurransemidler industrien tradisjonelt har basert seg på.616
Her møter vi en helt annen innstilling til marked og markedsføring enn den
som Rygh representerte. Bedriftens egne kunnskaper, marked og
markedsføringsapparat skulle kunne danne utgangspunkt for bruken av
design. Det er ”individuelle løsninger” som blir vektlagt og ikke ”samfunnets
behov”. Denne satsingen på ”Design som konkurransemiddel” førte i 1990
også til finansieringen av et forskningsprosjekt med tittelen Design som
kreativ konkurransefaktor.617 Prosjektet ble utført over seks år av
siviløkonom og forsker Birgit Helene Jevnaker ved Stiftelsen for samfunnsog næringslivsforskning.
Selv om RID og senere Norsk Designråd satset på å fremstille
industridesign som et konkurransemiddel, så er det ingenting som tyder på at
de har omdefinert det ideologiske grunnlaget for ”god design”. Som vi har
sett så opprettholdes kriteriene for ”god design” helt opp til i dag som
grunnlag for tildeling av Merket for god design. RID/Norsk Designråds
argumentasjon for design som konkurransemiddel skiller seg dermed ikke
prinsipielt fra måten Paulsson argumenterte for ”den nye formen” 60-70 år
tidligere.
I 2001 fikk Utvalget for Næringsrettet Design i oppdrag av Nærings- og
handelsdepartementet å utarbeide en rapport som skulle komme med forslag
til tiltak for å øke forståelsen av ”næringsrettet design som
konkurranseverktøy, både med hensyn til innovasjon og markedsføring.”
Utvalget bestod av industridesigner Einar Johan Hareide, tidligere designsjef
for Saab, som leder, Peter Butenschøn, direktør for Norsk Form,
industridesigner Hedda Heyerdahl, industridesigner Per Farstad, direktør
Skule Storheill fra Møller Industrier A/S, Anne-Gro Mørkholm fra Statens
Nærings og distriktsutviklingsfond og Cæcilie Riis og Elin Heio Kobro,
begge fra Nærings- og handelsdepartementet. Frilansjournalist Lars Elton
fungerte som sekretær.618
Til tross for bruken av begreper som ”næringsrettet design” og slagord
som ”design lønner seg”, så skiller ikke beskrivelsene av design i utvalgets
rapport seg nevneverdig fra dem vi kjenner fra Norsk Designcentrum, Norsk
Form og Norsk Designråd. Under avsnittet om ”Design og markedsføring”
616
”Design som konkurransemiddel”. Program for Designdagene 5. til 9. april 1984, slik det er gjengitt i
Årsrapport 1984. Rådet for industridesign. Datert Oslo, 7.3.1985. Biblioteket, SHKS/ Kunstindustrimuseet i
Oslo. Side 10.
617
Jevnaker, Birgit Helene. Industridesign som kreativ konkurransefaktor: en forstudie, SNF-rapport nr 54/96.
Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, 1996.
618
Hareide, Einar. "Design som drivkraft for norsk næringsliv: rapport fra Utvalget for næringsrettet design."
Oslo: Utvalget for næringsrettet design, 2001. Side 6.
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skriver utvalget at ”[u]ansett hvor godt et produkt er, vil det ha problemer
med å slå igjennom i markedet hvis det ikke ledsages av effektiv
kommunikasjon.”619 Her kan det synes som om forholdet mellom
markedsføring og design er det samme som Bøe fremstilte det. Som
eksempler på kommunikasjonsdesign nevner utvalget ”bedriftsprofil,
emballasje- og bruksanvisning” og at deres rolle er å ”underbygge
markedsføringen”. 620 Reklame synes derimot ikke å være en del av utvalgets
forståelse av kommunikasjonsdesign.
Et begrep som skiller seg ut fra de vi kjenner fra før er ”markedsempati”.
Under avsnittet om ”Markeds- og kulturforståelse”, forklares begrepet
”markedsempati” som ”den kompetansen som designeren besitter til å leve
seg inn i brukerens nåværende og fremtidige behov.” Selv om vi kjenner
interessen for brukerens behov fra 70-tallets brukerorientering, så er det at
designeren må forholde seg til et marked mye mer tilstede i denne
beskrivelsen av designerens utfordringer.
[…] det man ofte glemmer er at det finnes et marked i den
andre enden av verdikjeden. Her er det brukere med kjente og
ukjente behov som skal begeistres og vises nye muligheter. Det
er dette som skal gi dem lyst til å kjøpe de varer eller tjenester
FoU-prosessen fører frem til.
[…]
En av designerens fremste egenskaper er evnen til å visualisere
nye idéer. Teknologi, materialer og produksjonsprosesser er
kun midler for å oppnå et mål.621
Sitatet over illustrerer den springende formen som rapporten har. Rapporten
er sammensatt av en rekke kjente og tidligere brukte argumenter for hvorfor
design er bra for industrien. Men den inneholder også noen tilløp til nye
perspektiver på design og markedsføring. Vektlegging av image og
opplevelser (side 21) og ”design som identitetsskaper” (side 19) representerer
en ny holdning til designernes rolle enn den vi har sett tidligere i denne
avhandlingen.
Det er denne nye innstillingen til designerens oppgaver som også gjør seg
gjeldende når Norsk Designråd vektlegger ”historiefortelling” i sin
presentasjon av hva design er på sine hjemmesider:
«Det handler om å fortelle en historie»
619
620
621

Ibid., side 22.
Ibid., side 22.
Ibid., side 22.

217

D E L

4 :

E T A B L E R I N G E N

A V

E N

P R O F E S J O N E L L

N O R S K

I N D U S T R I D E S I G N D I S K U R S

Design er utforming av produkter og tjenester, men er mer enn
funksjon og form. Det handler også om kommunikasjon og
identitet. Designet gir et bilde av hva virksomheten står for; det
forteller en historie og er bedriftens budbringer. Designerens
viktigste oppgave er derfor å gi produkt og bedrift egenskaper
og en egenart som er attraktiv i et marked.622
Designerens viktigste oppgave har, i følge Norsk Designråd, blitt å gjøre
produktet ”attraktivt i et marked”. Til tross for denne relativt radikale
endringen i forståelsen av designerens viktigste oppgave, så fastholder Norsk
Designråd de tradisjonelle kriteriene for god design som jurykriterier for
vurdering av produkter til Merket for god design. Dette kan tyde på at det er
to ulike forståelser av hva design er som lever side om side i samme
organisasjon.
Også i Utvalget for Næringsrettet Design var det flere konkurrerende syn
på design etter den springende formen på rapporten til å døme. Det kan også
synes som om alle deltagerne i Utvalget har fått med seg noen av sine
kjepphester. Derfor er det et sprikende og til dels motstridende forstillingen
om design som gjør seg gjeldende i rapporten. Den største endringen synes å
har skjedd i synet på relasjonen mellom design og marked. Til tross for dette
så opprettholdes de fleste av de idealene som gjør seg gjeldende i ”kriteriene
for god design”. Det synes ikke som om de dilemmaene disse ulike
holdningene til design kan medføre enda har kommet til noen løsning.
4.6.3 Markeds- og kulturforståelse eller ”god design”?
Da Per Farstad, etter Thorbjørn Rygh, ble professor ved Institutt for
industridesign (IFID) ved SHKS i 1991, satte han straks i gang med å utvikle
et nytt fag som han valgte å kalle ”Markedsstrategisk design”.623 Faget
”Markedsstrategisk design” bestod av fem moduler der den ene ble kalt
”Markeds- og kulturforståelse”.624 Dette faget ble undervist da jeg selv
studerte og det var dette faget som jeg mener skapte et dilemma i relasjon til
den analytiske holdningen til designprosessen og den estetiske modernismen
som preget resten av undervisningen. Størstedelen av undervisningen ved
IFID baserte seg fortsatt på en forståelse av at produktformen først og fremst
skulle fremkomme av optimalt og systematisk tilpassning til produksjon,
materialbruk, ergonomi og funksjon. Markeds- og kulturforståelse ble
dermed kun et punkt til på listen over krav som produktets form skulle
622

http://www.norskdesign.no/radgivning/design/ Lastet ned 10. okotber 2004.
Farstad utviklet faget i samarbeid med økonomene Birgit Helene Jevnaker og Hans Mathias Thjømøe.
Farstad, Per. Industridesign. Oslo: Universitetsforlaget, 2003. Side 17.
624
Farstad, Per. Studiehåndbok 1995-96. Oslo: Institutt for industridesign, Statens håndverks- og
kunstindustriskole. 1995. Side 35-36.
623
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imøtekomme. Ideen om at markedet muligens ønsket noe annet enn det som
industridesigneren kom frem til ut fra de andre kravene på listen synes ikke å
ha vært tilstede.
Hvis vi ser på Per Farstads beskrivelse av hva markeds- og
kulturforståelse er, så kan den minne litt om den analytiske
brukerorienteringen som vi så på 70-tallet.
Designerens ansvar blir så å analysere de innkomne data og
plukke ut de signaler som indikerer brukerens ønsker. Det er
dette vi betegner som markeds- og kulturforståelse.
Markedsinformasjonen sammen med sosiokulturelle trekk vil
ha innvirkning på lampens design.625
Dilemmaet oppstår når brukerens ønsker eller sosiokulturelle trekk ikke er i
overensstemmelse med det som produktutviklingsprosessen og idealene for
”god form” fremhever. Her er det viktig å påpeke at det ikke på noe punkt i
utviklingen av industridesign som profesjon i Norge er noen som har stått
frem og fremholdt at formen ikke skal ta utgangspunkt kun i produksjonen,
konstruksjonen, materiale eller bruken. Det er fortsatt den ”gode” formen
basert på ”kriterier for god design” som synes å være idealet for
industridesign i Norge. Norsk Designråd deler fortsatt ut Merket for god
design. Idealene for god norsk design opprettholdes i de institusjonene som
bærer industridesigndiskursen i Norge. Tilpassningen til markedsinformasjon
og sosiokulturelle trekk kommer i tillegg og vil på et eller annet punkt
komme i konflikt med de tradisjonelle idealene.
Skulle for eksempel markedsinformasjon indikere at forbrukerne
foretrekker rosa Stressless-stol626 fremfor den tradisjonelle brune, så kommer
industridesigneren i et dilemma hvis han mener at brun er en mer ”ærlig”
farge for skinntrekket på Stressless-stol. Hvis sosiokulturelle trekk skulle tilsi
at mange forbrukere foretrekker dekor på sølvbestikket sitt, så kommer
industridesigneren i et dilemma hvis han mener at bestikk skal være enkelt av
hygieniske årsaker. Er det da kundene (salget) som går foran eller er det
”kriterier for god design” (idealene) som skal gjelde?
Norsk Designråds vektlegging av ”historiefortelling” synes også å ha
nådd Institutt for industridesign, ved AHO (IFID ble flyttet over fra SHKS til
AHO i 1996). Flere kurser ved IFID har i dag historiefortelling, merkevare
og utviklingen av metaprodukt som tema.627 Men disse kursene kjøres uten at
625

Farstad, Per. Industridesign. Oslo: Universitetsforlaget, 2003. Side 248.
En populær TV-stol produsert av det norske firmaet Ekornes.
Eksempler kan være prosjekter som ”Narrative design” og ”Drømmefabrikken”. Ellefsen, Karl Otto.
Studieplan for masterutdanningene ved AHO: Høst 2004/vår 2005. Oslo: Arkitekthøgskolen i Oslo, 2004. Side
22 og 58.
626
627
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det er gjort noen større endringer med resten av pensum eller at den
gjensidige relasjonen mellom fagene er drøftet. Ergonomi, teknologi og
metodikk er fortsatt sentrale fag, selv om de kanskje har mistet sin posisjon
som tyngdepunkt og størstedelen av estetikkundervisningen bygger fortsatt
på modernistiske prinsipper.
Dilemmaene som oppstår mellom tilpassning til markedets preferanser på
den ene siden og de grunnleggende kriteriene for ”god design” på den andre,
synes ikke å utfordre den etablerte forståelsen av industridesign i Norge. Det
finnes i dag ingen posisjoner i den norske industridesigndiskursen som synes
å utfordre ”kriterier for god design”, og dermed, i fravær av en slik
utfordring, så opprettholdes de. Vektleggingen av, og interessen for
markedet, sosiokulturelle faktorer og ”historiefortelling” utgjør nemlig ingen
alternativ forståelse av industridesign eller kritisk opposisjon til ”kriterier for
god design”. Markeds- og kulturforståelse fremstår snarere som en utvidelse
av ”kriterier for god design”.
Som vi har sett så har ”kriterier for god design” blitt bygd inn i den
norske forståelsen av industridesign blant annet gjennom vektleggingen av
metodikk, ergonomi og teknologi. Det opprinnelige målet om universell
”god form” har blitt selvfølgeliggjort og ”glemt”, spesielt i tilknytning til
forståelsen av design som problemløsning. De normative føringene som
ligger i ideen om ”god form” kommer først til syne når det oppstår konkrete
dilemmaer mellom sosiokulturell markedstilpassning av produktene og
”kriterier for god design”. Men siden markeds- og kulturforståelse ikke
fremstår som et alternativ til ideen om ”god design”, men som et tillegg, vil
sannsynligvis dilemmaene bli løst som ett av flere kompromisser
industridesigneren gjør i rollen som kreativ problemløser. Etter alt å dømme
vil dilemmaene finne sin løsning nærmere industridesignerens normer for
”god design”, enn markedets sosiokulturelle preferanser.
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Oppsummering og konklusjon
Målet med denne avhandlingen har vært å forstå hvorfor mange
industridesignere synes å ha et ambivalent forhold til de kommersielle sidene
ved faget industridesign. Erfaringen fra min egen utdannelse ved Institutt for
industridesign var at kravene til ”god form” og ”god design”, som var en
sentral del av instituttets ideologi, ikke var forenlige med innsikt og kunnskap
som ble formidlet gjennom det nye faget ”Markedsstrategisk design” innført i
1990-årene. Siden ”kriteriene for god design”, etablert i den norske
industridesigndiskursen i 1960-årene, i 1990-årene fremstod som naturlige og
selvfølgeliggjorte i industridesigndiskursen, førte innføringen av
”Markedsstrategisk design” som fag ved IFID til at en rekke dilemmaer og
spenninger i forhold til de opprinnelige underforståtte idealene ble tydeligere
enn før. Disse underforståtte idealene ble først ”aktivert” i tilfeller hvor
hensynet til sosiokulturelle markedskrav brøt med de etablerte ”kriteriene for
god design”. Samtidig finnes det flere tilfeller i industridesigndiskursen hvor
det kommersielle potensialet med ”god design” ble fremhevet. Både Gregor
Paulssons argumentasjon for salgspotensialet til ”den nye formen” fra 1919
og Norsk Designråds fremheving av design som kommersiell
konkurransemiddel fra 1980-årene, er eksempler hvor man tilsynelatende
understreker de salgsrelaterte sidene ved utformingen av industrielt
produserte produkter.
På bakgrunn av dette komplekse og til dels motstridende forholdet
mellom ”det kommersielle” og industridesign, mente jeg at det var nødvendig
å analysere hele settet med verdier og normer som er med på å definere hva
god norsk design ”er” og hvilket grunnlag disse bygger på. I denne
avhandlingen har jeg har derfor valgt å følge utviklingen av ”kriterier for god
design” og søkt å vise hvordan kriteriene videreføres og etter hvert utgjør et
selvfølgeliggjort sett med normer i den norske industridesigndiskursen.
Kjernen i denne avhandlingen har derfor vært å anskueliggjøre,
dokumentere og analysere det ideologiske grunnlaget for etableringen og
utviklingen av en norsk industridesigndiskurs. Ved hjelp av en relativt
omfattende undersøkelse av arkivmateriale har jeg lagt fram en grundig
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dokumentasjon og analyse av spenningene som jeg mener ligger iboende i
dagens forståelse av faget industridesign. Jeg har søkt å vise at mange
elementer i det vi i dag anser som selvfølgeligheter i vår forståelse av
industridesign, i stor grad er basert på en moralsk fundamentert estetikk
knyttet til reformbevegelser på 1800-tallet. Inspirert av Svenska
Slöjdforeningen og Gregor Paulsson ble denne moralsk fundamentert
estetikken videreført av Foreningen Brukskunst på 1920-tallet, før den på 60tallet ble reformulert gjennom etableringen av et sett med ”kriterier for god
design”. Her kan vi langt på vei gi Randi Gaustad rett i hennes antagelse fra
1973, at ideer som lå til grunn for etableringen av Foreningen Brukskunst her
i landet videreføres i etableringen av industridesign som profesjon i Norge.
Min konklusjon på problemstillingen om hvorfor industridesignfaget kan
fremstå som ambivalent i forhold til det kommersielle er dermed todelt. På
den ene siden så opprettholdes de moralsk fundamenterte kriteriene for ”god
design” gjennom at Thorbjørn Rygh eksplisitt legger kriteriene til grunn som
det ideologiske grunnlaget Industridesignerutdannelsen i Oslo og gjennom at
det institusjonaliseres i ordninger som Norsk Designråds årlige utdeling av
Merket for god design. Idealene og normene som ligger i ”kriterier for god
design” kommer, som jeg har søkt å vise i mine analyser, i konflikt med
design med et kommersielt siktemål. Den kommersielle effekten og
potensialet til ”god design” kan i lys av ”kriteriene for god design” kun
aksepteres som en bi-effekt. Både Paulson og Norsk Designråds
argumentasjon for å overbevise bedrifter om det kommersielle potensialet til
”god design” tar utgangspunkt i denne bi-effekten. Men som jeg har søkt å
vise i mine analyser, så kan ikke salg være et overordnet mål hvis produktets
overordnede mål samtidig skal være å oppfylle kravene som stilles for at det
skal fremstå som ”god design”.
Det andre hinderet for at industridesign skal kunne ha et kommersielt
siktemål, er at idealene om at formen skal følge funksjon, produksjon,
konstruksjon og materiale er bygd inn og naturliggjort i den faglige
sammensetningen av de norske utdanningene for fremtidige
industridesignere. Vektleggingen av design som problemløsning, og dermed
av ergonomi, teknologi og metodikk som tyngdepunkt i
industridesignutdannelsene, sementerer dermed koblingen mellom forståelsen
av industridesign som profesjon, og den paulssonske forestillingen om
sannhetskrav til den ”nye formen” formidlet gjennom ”kriteriene for god
design”. Ergonomi, teknologi og metodikk fremstår i dag som nøytrale og
objektive fag innenfor industridesignerutdanningen. Jeg mener å ha vist
hvordan industridesign også gjennom fagene ergonomi, teknologi og
metodikk implisitt tar opp i seg ”kriteriene for god design”. ”Kriteriene for
god design” er bygd inn i vår forståelse av hva industridesign ”er”.
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Jeg har også søkt å vise hvordan vår forståelse av industridesign ”sitter
fast” på en tenkt akse mellom vår forestilling om hva en ingeniør er og gjør,
og hva en kunstner er og gjør. Det finnes mange posisjoner som plasserer seg
på ulike steder mellom disse to tenkte ytterpunktene. Samtidig finnes det
ingen posisjoner som utfordrer denne forestillingen om en akse mellom
kunstner og ingeniør. På denne aksen der det ikke er plass for en kommersielt
rettet estetisk tenkning. Dermed opprettholdes selve forestillingen om at de
ulike posisjonene knyttet til design må befinne seg et eller annet sted på
denne tenkte aksen fra ingeniør til kunstner. Vi har altså et todimensjonalt
bilde av design som ingen synes å utfordre.
Mine analyser har hatt som mål å synliggjøre verdigrunnlaget for den
forståelsen av industridesign vi i dag tar som en selvfølge. Analysene vil
forhåpentligvis gjøre det mulig å diskutere videre legitimiteten til de ulike
forestillingene vi i dag har om faget industridesign. Disse analysene burde ha
interesse også blant promotører av ”god design”, undervisningsinstitusjonene
og politiske beslutningstagere. Håpet er at denne avhandlingen, utover å
svare på problemstillingen, også kan være med på å skape et større
mulighetsrom for å tenke nye representasjoner av hva industridesign kan
være eller bør bli.
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