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Fra en lys idé til en 
færdig lampe 

En lampe er ikke bare en lampe. Den skal være 
anvendelig, praktisk og smuk. Og derfor går der ofte 
lang tid fra den første skitse på et stykke papir bliver 
til et endeligt produkt i forretningerne. Den proces 
kender designer Hanne Dalsgaard alt til. Som den 
ene del af designduoen Halvskov & Dalsgaard har 
hun i gennem de sidste 20 år designet alt fra lysesta-
ger og lamper til nøgleringe og tamponer.

»Kun den stærkeste idé når i mål«

I øjeblikket står designduoen bag en udstilling på 
Dansk Design Center, som giver de besøgende 
mulighed for at kigge designerne over skulderen og 
overvære fasen fra idé til færdigt produkt. På ud-
stillingen kan man både opleve de skitser og ideer, 
der dør undervejs, og dem, der ender med at blive 
sat i produktion. 

Hanne Dalsgaard forklarer, at der er flere ting, der 
skal gå op i en højere enhed, hvis en idé skal over-
leve hele vejen til målet.
»Det kræver, at både funktion, formgivning, embal-
lage, recycling og produktion hænger sammen. Som 
regel starter vi ikke med én ide, men med et utal af 
ideer som afprøves, raffineres og vurderes under-
vejs i designprocessen. Der er mange implicerede 

tekst Camilla Stampe

parter i et designforløb, så når alle er enige om, at 
det er det rigtige design og den rigtige idé, vælger 
vi den«.

I begyndelsen af processen bliver de mange ideer 
prøvet af og vurderet, efterhånden som processen 
skrider frem. Mens nogle ideer hurtigt kan ryge ud, 
er der andre der måske smelter sammen undervejs, 
forklarer Hanne Dalsgaard.
»Man ser for sig, at ideerne bliver hældt ned i 
toppen af en tragt, og kun den stærkeste og det 
endelige produkt når i mål«.

Hvis Hanne Dalsgaard skal give et godt råd til andre 
designere, der skal igennem den samme kreative 
proces, så handler det blandt andet om at lytte til 
sine omgivelser.
»Et godt råd er at lytte til andre mennesker, og det 
vil sige alle dem, der er med i designprocessen. 
Samtidig er det vigtigt, at du er tro mod dine egne 
principper og din egen æstetik«.

www.ddc.dk
’Survival of the Fittest – 
fra løse skitser til færdigt produkt’, til 31. januar
Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 
København V
Station: København H 

På Dansk Design Center kan du i øjeblikket få et indblik i vejen fra en løs 
idé til et endeligt produkt. Designduoen Halvskov & Dalsgaard står bag 
udstillingen.



Byens Puls 
s. 14/24

Byens Puls 
s. 15/24

Byens Puls 
s. 15/24 




