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: Forord

Min interesse for digitale medier går tilbage til 1986, da jeg for første gang stiftede
bekendtskab med et grafisk computerprogram. Siden da har computeren været mit
foretrukne redskab i arbejdet med trykte unikatextiler og industrielle prototyper. Med
denne baggrund har det ligget i naturlig forlængelse at beskrive udviklingen af
CAD/CAM og at reflektere over teknologiens indflydelse på faget. Den seneste
udvikling er de digitale inkjetprintere, som gør det muligt at fremstille unika såvel
som replika uden brug af skabeloner. Afhandlingen søger at sætte dette
paradigmeskift ind i en historisk kontekst og at beskrive det nutidigt gennem
eksempler. Brugen af digitale medier indenfor det textile område er omfattende og
rykker sig hastigt, afhandlingen må derfor på ingen måde opfattes som en komplet
dokumentation. En del af den indsamlede information og visuelle eksempler er der
desværre ikke blevet plads til, men jeg håber at kunne publicere dette materiale i
anden sammenhæng.

At begive sig ud i at skrive en ph.d afhandling , som den første textildesigner i
Danmark, har været en stor udfordring. Samtidig har det været en berigende
læreproces, som tog sin begyndelse på forskerskolen ved Arkitektskolen i Aarhus.
Designskolen Kolding har financieret studiet, og det er her, på Institut for Mode &
Tekstil, at min undervisning har fundet sted. Jeg ønsker at takke de to institutioner,
ansatte og studerende ved DK som har fulgt, støttet og bidraget til afhandlingen.

For en praktikker har det ikke mindst taget tid at tilegne sig skriftsproget. Jeg takker
derfor min hovedvejleder Jørgen Dehs for hans tålmodighed og gode råd. Også tak til
bivejleder Joy Boutrup, der især har været behjælpelig med det textilfaglige indhold.
En særlig tak til Anders V. Munch, der på flere kritiske tidspunkter, fik skubbet
arbejdet videre, og til Toke Riis Ebbesen for dialog og opmuntring undervejs.
Desuden en stor tak til virksomhederne Ege-tæpper og Dansk Transfertryk, deres
designere og teknisk personale, free-lance designerne Helle Abild og Loka Lagerlöf
Spanner, som alle generøst har stillet deres viden og visuelle eksempler til rådighed
for afhandlingens case studier. Sidst men ikke mindst tak til min søn og de mange
venner, som har været enestående i deres opbakning under arbejdet med afhandlingen.

Januar 2006

Vibeke Riisberg





1

0: Introduktion

Emnevalg, formål og fremgangsmåde
Afhandlingen handler om design og produktion af trykte textiler og beskriver
udviklingen fra analoge til digitale processer. Indenfor denne ramme udfoldes en
række temaer, der berører ornamentik, bæredygtighed, teknologihistorie, anvendelsen
af digitale medier og textildesignerens 'æstetiske råderum'.1 Disse temaer ligger i
forlængelse af mit arbejde som textildesigner og underviser. Desuden er de af
betydning for implementeringen af en ny inkjetprinter på Designskolen Kolding, som
jeg gennem mit studieforløb har stået for. Der er imidlertid ikke tale om en
praksisbaseret ph.d med udgangspunkt i egne arbejder, i stedet ser jeg på professionen
gennem andre designeres arbejde. Dog bærer fremstillingen naturligvis præg af min
baggrund. Punktvis inddrages egne erfaringer, hvor de i sammenhængen kan virke
afklarende eller har historisk interesse.

Formålet med afhandlingen er at bidrage til professionens faglige diskurs ved at sætte
textildesign og digitalteknologi ind i en historisk og nutidig kontekst - og at udbrede
kendskabet til de nye muligheder, som inkjetteknologien giver. Sigtet er tillige at
formidle viden om textilfeltet til enhver, der måtte have interesse for emnet.

Fremgangsmåden er overvejende historisk deskriptiv, men der anlægges også en
præskriptiv vinkel i temaet bæredygtighed, der vægter inkjetteknologiens
miljømæssige fordele, inddrager designprofessionens etiske aspekter og peger på
ornamentikkens mulige betydning for udvikling af alternative forbrugsmønstre.
Afhandlingens tema forankres i nutiden gennem fire case studier, der beskriver
danske forhold gennem to store virksomheder og to free-lance designere. Så vidt jeg
ved, er der ikke tidligere foretaget studier, som belyser forholdet mellem digitale
medier, textildesign, produktion og afsætning herhjemme. Der er tale om fire
enkeltstående eksempler, som er valgt, fordi de illustrerer afhandlingens tema, og hver
for sig er repræsentative for forskellige dele af problemfeltet. Alle har på deres
område været pionerer mht. implementeringen af digitalteknologi og indskriver sig
således i den danske kultur på dette fagfelt. Studierne er udarbejdet på baggrund af
interviews og observationer, suppleret med faglitteratur. Textilfeltet forandres og
udvikles løbende, studierne må derfor betragtes som et tidsbillede og ikke som
eviggyldige sandheder.

Hvad angår udviklingen af CAD/CAM, herunder inkjetprintere, foregår den i et
rivende tempo, og selvom afhandlingen bestræber sig på at føre udviklingen op til i
dag [januar 2006], er der uden tvivl aspekter, som den ikke har formået at inkludere.
Hovedvægten ligger på udviklingen af inkjetteknologien, mens programmer og
farvestyring kun berøres perifert. Internettets mange virtuelle muligheder for fx
trendpublikation og virtuel cat walk belyses ikke. Derimod inddrages koncepter, der
benytter internettet som 'show room' og til kommunikation i design-, markedsføring-
                                                  
1 Ofte bruges ornament og dekoration i en vekselvirkning, hvor man ikke skelner klart hverken på
engelsk eller dansk. Ordet dekoration stammer fra det latinske deco'rare, afl. af 'decoris prydelse og
bruges på dansk om prydelse, ornamentik, udsmykning. Ornament kommer fra latin orna'mentum, af
or'nare pryde og betyder udsmykning, forsiring, jf. Fremmedordbog, Gyldendals ordbøger1993. Oleg
Grabar definerer ornamentik som en underkategori af dekoration. Dekoration omfatter i hans
udlægning hele udsmykningsprogrammer, mens ornamentikkens primære formål er at forskønne den
enkelte genstand. Se: Oleg Grabar: The Mediation of Ornament, Princeton University Press 1992, s.5.
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fremstillings- og distributionsprocesser. For at afgrænse afhandlingen har jeg
fokuseret på professionens industrielle udøvelse, men der er eksempler på CAD i
kombination med håndtryk og 'digital craft'. Desuden inddrages kunsthåndværket
gennem William Morris, Wiener Werkstätte og i beskrivelsen af det, jeg kalder
designerens 'æstetiske råderum'. Kunsthåndværket bruges således som 'klangbund', og
min intention er dermed at pege på digitalteknologiens muligheder også for denne del
af feltet.

Som kilder anvendes litteratur, der omhandler ornamentik, design- , kunst- og
textilhistorie suppleret med faglitteratur indenfor textilteknik, brochurer og artikler fra
internettet.

Baggrund: Textiltryk før og nu
Trykte textiler er dekoration, hvis væsenligste funktion er at give sanselig nydelse,
stimulere fantasien og forskønne vore omgivelser. Dekoration og ornamentik
udtrykker også smagspreferencer, og udgør et vigtigt element i differentiering af
produkter indenfor mode og boligindretning.2 Trykte textiler blev, med opfindelsen af
mekaniseret valsetryk i Skotland 1783,3 blandt de første masseproducerede varer.4 I
1800 tallet kom de til at spille en væsentlig rolle i omstillingen til moderne
samfundsformer og udviklingen af moden som system.5 I England  kom
ornamentdiskursen til at indtage en central plads i denne proces. Gennem den
debatterede man mekaniseringens konsekvenser for mennesker og natur, samfundets
udvikling, nye kulturelle værdier og behovet for en ny stil. Men ledende politikere,
industrien, arkitekter, kunstnere og kultureliten søgte også derigennem at påvirke
befolkningens smagspreferencer.6 Ornamentdiskursen blev, sammen med den øgede
konkurrence fra franske trykte bomuldsstoffer, stærkt medvirkede til oprettelsen af
School of Design i London 1837.7

I dag er textil- og konfektionsindustrien samlet set en af verdens største, og i Danmark
var den i 2004 landets 5. største eksportindustri.8 Indenfor dekorerede textiler udgør
de trykte den absolutte majoritet med en global produktion på omkring 26 billioner
meter pr. år.9 Textil- og konfektionsindustrien producerer og afsætter deres varer i et
globalt kredsløb, hvor design, produktion og kommunikation i stigende grad er præget
af de digitale medier. Både i Danmark og internationalt har CAD/CAM siden
slutningen af 1970erne gradvist ændret designerens arbejdsforhold og -metode
radikalt.

Konventionelt textiltryk er en analog reproduktionsproces, som udføres vha.
skabeloner, og CAD/CAM er udviklet i forhold til disse.10 I midten af 1970erne blev
                                                  
2 Maurice Howard & Michael Snodin: Ornament, A Social History Since 1450. Yale University Press
1996, s. 14
3 Joyce Storey: Textile Printing, Thames & Hudson 1974, s.67
4 Adrian Forty: Objects of Desire, Design and Society since 1750. Thames & Hudson 1986, kapitel 3
5 Jennifer Harris: Textiles 5,000 Years, Harry N. Abrams 1993. s.229
6 Brett David: On Decoration. The Lutterworth Press 1992
7 Debra Schafter: The Order of Ornament, The Structure of Style - Theoretical Foundations of Modern
Art and Architecture, Cambridge University Press 2003 s. 16
8 (18.1.06) Danmarks Statistik , © www.statistikbanken.dk/SITC41
9 Teri Ross:"A Primer in Digital Textile Printing" 2001
(d.21.7.01) http://www.techexchange.com/thelibrary/DTP101.html
10 Gillian Bunce:"CAD and the role of printed textile design", CADE 99.
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digitalstyrede inkjetprintere taget i anvendelse til tryk på gulvtæpper og i 1990erne til
tryk på stof. Disse maskiner anvender ikke skabeloner, og der er således tale om en
radikalt anderledes produktionsteknologi, der bryder med det grundlæggende i
textiltryk som reproduktion. Inkjetprintere kan således fremstille unika såvel som
replika, enkeltmotiver eller mønstergentagelse uden begrænsning i antallet af farver.
Teknologien sætter ikke, som de konventionelle maskiner, grænser for
rapportstørrelse eller stiller krav om stilisering af motivet. Ved sin fleksibilitet griber
teknologien så at sige bag om industrialiseringens præmisser for både produktion og
ornamentik. Dermed åbnes nye muligheder af æstetisk såvel som produktionsteknisk
karakter for industrien og den selvstændige designer. Selvom digitaltryk nu er en
realitet, fremstilles kun ca. 1% af den samlede globale mængde trykte textiler pr. år
ved hjælp af inkjet.11 Skabelonerne har derfor på ingen måde udspillet deres rolle. En
diskussion af CAD/CAM's betydning for designeren og potentialet i inkjetteknologi
må derfor forholde sig til skabelonerne.

Perspektiver: De nye æstetiske muligheder
Ny teknologi giver selvfølgelig designeren nye æstetiske muligheder, og historisk kan
man observere nogle 'æstetiske brud' ved teknologiske opfindelser. Det er imidlertid
karakteristisk, at der ofte går en rum tid, inden de nye teknologiers muligheder
afspejles i en fornyelse af ornamentik og dekoration. Først efterlignes de kendte
redskaber, og man tilstræber typisk en øget effektivitet fx. gennem større hastighed og
mindre fejlprocent i fremstillingen.

Hidtil har textilfaget betragtet hardware og programmer som redskaber. Jeg vil
imidlertid med Lars Qvortrup anlægge det synspunkt, at man må betragte computeren
både som redskab og medie.12 Ved at anlægge denne optik peges på, at den totale
digitalisering af alle processer tillader virtuelle designkoncepter, som først realiseres
fysisk, når produkterne bestilles. Derved kan ideer testes uden særlige omkostninger,
hvilket måske kan medvirke til at udvide designerens 'æstetiske råderum'.

Indenfor det grafiske område er der i de sidste 20 år sket en revolution i design og
produktionsmetoder. Omvæltningen skyldes de digitale medier, som ikke mindst har
påvirket æstetikken i form af programmernes let genkendelige effekter i grafisk
design, på tv, film og internettet. Med kommercialiseringen af inkjetteknologi står
textiltryk nu måske overfor en tilsvarende revolution. Free-lance designere og i nogen
grad textilindustrien bruger også de grafiske programmer, men hidtil har brugen af
analoge trykmetoder krævet en form for stilisering af motivet. Det er imidlertid ikke
nødvendigt i digtaltryk, der kan omsætte computerbilledet direkte til stof. Det er
derfor nærliggende at se på, om de grafiske programmers æstetiske virkemidler og
'stilskabende' effekter kan spores i digitaltrykte textiler. Gennem eksempler ser jeg på,
om der er tegn på udviklingen af 'digitalæstetik'. Hermed mener jeg
computergenererede effekter som fx.:

                                                                                                                                                 
(d.29.6.02) www.tees.ac.uk/cade99/out1.html
11 Dr. Michael Mheidle:"Integrated Digital Soloutions for Textile Printing".
International Dyer, June 2004 s. 23
12 Lars Qvortrup: Det hyperkomplexe samfund, Gyldendal 1998. I afhandlingen anvender jeg den
sammenfattende term, digitale medier om alle former for hardware og programmer, der bruges til
design, produktion og udveksling af data i netværk og via internettet.
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• transparente lag
• utydelighed [blur]
• fotomanipulation
• millioner af farver
• forvrængning [distortion]
• kompleksitet og fragmentering
• 3-D og og perspektiv virkninger
• pixelering, graduerings- og filtereffekter
• collage der blander tegning, maleri og fotos
• transformation, morfing og kloning af motiver

Det var opfindelsen af ny teknologi, der medførte splittelsen mellem industri og
håndværk. Industrialiseringen sejrede som bekendt, og håndværket blev transformeret
til en nicheproduktion af kunsthåndværk. For etableringen af kunsthåndværk har især
William Morris haft betydning, og ikke mindst hans idealer om kunstnerisk frihed
kom til at præge udøvelsen af denne disciplin. I dag er der tale om en marginaliseret
produktionsform, men den nyskabende del af kunsthåndværk og design har ofte
leveret inspiration til industrien, der aflæser og omformer dele af de nye tendenser til
kommercielle produkter.13 Derved øver eksperimenterende kunsthåndværk og design
sammen med de øvrige kunstarter et ikke målbart bidrag til den samlede økonomiske
og kulturelle produktion.

Netop designerens kunstnerisk frihed er en utopi indenfor den kommercielle
masseproduktion. Her er det markedskræfterne, som kommer i første række, og
kunstneriske overvejelser må indordne sig økonomi, målgrupper og
industriproduktionens teknologiske præmisser.14 Free-lance designeren har større
kunstnerisk frihed, fordi hendes funktion er at levere nye impulser til forskellige
firmaer. Men hun er stadig afhængig af designets kommercialitet. Designeren og
kunsthåndværkeren har som selvstændige producenter i princippet kunstnerisk frihed,
men er også afhængige af, at varen kan omsættes. Maximal kunstnerisk frihed har kun
den designer, som er økonomisk uafhængig. Derfor er legater så væsentlige for
udviklingen af nye ideer og kunstneriske eksperimenter.15

Feltet textildesign er således spændt ud mellem industri, kunsthåndværk og kunst, og
designerens kunstneriske frihed indskrevet i forskellige råderum. Disse er i konstant
bevægelse, og et vigtigt nyt element er udbredelsen af digitalteknologi. Inkjetprintere
giver, sammen med de øvrige digitale medier, designeren muligheden for fuld kontrol
fra idé til færdigt produkt fremstillet på en maskine. Dermed er der tale om et 'brud' af
både æstetisk og produktionsmæssig karakter, som principielt set kan ændre forholdet
mellem unika og masseproduktion. En radikal ændring af disse forhold vil dog
afhænge af forskellige parametre, som fx pris og markedets interesse for de æstetiske
udtryk digitaltryk kan frembringe.

                                                  
13 I de populære trendpublikationer Textile View,View on Color og INview som bruges af textil &
beklædningsindustrien, ses eksempler på dette forhold. Se også Bent Salicath red.: Temanummer om
textilindustri og kunsthåndværk Dansk Kunskhaandværk 5-6, 35. årgang 1962, Peter Dormer: "Textiles
and Technologi" i Peter Dormer: The culture og Craft. Manchester University Press 1997, og Lesley
Jackson: 20th Century Pattern Design, Textile & Wallpaper Pioneers. Mitchell Beazley 2002
14 Adrian Forty: Objects of Desire, Design and Society Since 1750. Thames&Hudson 2000 (1986) s. 9
15 Her referer jeg til egne erfaringer og mit kendskab til, hvordan professionen udøves af kolleger.
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1: Ornamentik og dekoration - fornyet aktualitet

1.0 Indledning
Spørgsmålet om ornamentik og dekoration har fået fornyet aktualitet pga.
digitalteknologiens udbredelse. Den indebærer en kunstnerisk og individuel frihed,
som er revolutionerende i forhold til masseproduktionens standardisering. Det har
medført et boom i dekoration af materialer, overflader og produkter, som lægger op til
overvejelser omkring ornamentikkens rolle og betydning. Ornamentik har potentialet
til både at accelerer og decelererer forbrug. For hvis alle ting bliver flygtig mode, som
stimulerer 'køb og smid væk' kulturens yderligere udbredelse globalt, sker der en
acceleration. Men ornamentik kan også spille en rolle i deceleration af forbrug, hvis
brugeren gennem udsmykningen får en særlig tilknytning til tingene og derved opnår
større tilfredshed i omgangen med dem. En sådan tankegang åbner op for alternative
forbrugsmønstre, som måske kan forlænge tingenes levetid.

Når jeg indledningsvis ønsker at reintroducere principielle overvejelser omkring
ornamentik og dekoration, er det for at formidle et historisk og teoretisk ståsted,
hvorfra vi kan se på faget textildesign. Baggrunden er det 20. årh's fraværende
teoretisk diskurs af emnet på trods af ornamentikkens væsentlige rolle i differentiering
af mode, boligindretning og andre varer. For generationer af designere og arkitekter
har ordet ornamentik været et tabu og den teoretiske diskurs glemt. Men her ved
begyndelsen til det 21. årh., kan vi måske ved at se på historien bedre begribe de
mange udtryk, som vor egen tid frembringer.

Tidligere tiders smagsnormer og tro på 'tidsånden' udtrykt i én stil har for længst veget
pladsen for et mix af stilarter og digitale collager, der udtrykker mangfoldighed og
flertydighed. Det lokale, regionale og globale sammensættes i en ornamentik uden
hensyn til kulturforskelle, der viser, at vi i den moderne verden er uløselig knyttet
sammen og afhængige af hinanden. Et vilkår der også bliver tydeligt, når man tager
etiske og miljømæssige overvejelser med i designprocessen. Hvad angår tilføjelsen af
ornamentet eller dets udeladelse, må sådanne overvejelser vurderes i forhold til det
konkrete produkt og konteksten. Når ornamentik i dette kapitel kobles med produkters
levetid, er det ikke fordi, jeg mener, at den fx. kan løse miljømæssige problemer. Mit
ærinde er her at pege på ornamentik og dekoration som betydningsskabende og mere
end blot mode.16 Dermed indeholder udsmykning af vore omgivelser en potentiel
mulighed for at knytte mennesker og ting sammen i kortere eller længere tid. Et
perspektiv der har betydning for produkters samlede livscyklus og dermed en mere
bæredygtig udvikling. Gennem kapitlet nærmer jeg mig yderligere denne
problemstilling, for i det sidste afsnit at diskutere om ornamentikken kan bidrage som
et aspekt i sådanne bestræbelser.

Dekoration og ornamentik er udtryk for et fundamentalt menneskeligt behov, der
findes til alle tider og i alle kulturer. Men i et globalt forbrugersamfund er dette også
én af de faktorer, der spiller ind på den hastige udskiftning af ting. Et forhold der har
konsekvenser gennem øget forbrug af ressourser og miljøbelastninger. Hverken
enkelte virksomheder eller designere kan løse disse problemer. Men vi kan i stigende
grad pga. fleksible og renere teknologier agere som producenter med en holdning.
                                                  
16 Se introduktionen i Annette B. Weiner, Jane Schneider: Cloth and Human Experience, Smithsonian
Institution Press Washington and London 1989
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Ved at pege på denne mulighed, er det ikke min hensigt at argumentere for et nyt
utopia, der afskaffer mode og masseproduktion. Derimod søger jeg at afdække
digitalteknologiens potentiale, indenfor både unika, serier og masseproduktion. Det er
på denne baggrund, jeg finder det relevant at genoptage en designteoretisk diskurs om
ornamentik.

I det følgende foretages nogle korte punktnedslag i det 19. årh.'s ornamentdiskurs,
som fik betydning for udviklingen af det moderne formsprog. Modernismens
afvisning af ornamentet belyses som forhistorie for dets fornyede aktualitet, nye
former og muligheder. Gennem eksempler kastes et blik på ornamentikkens aktuelle
status og nogle af de forhold, der konstituerer designerens 'æstetiske råderum'. Mens
den sidste del søger at indkredse problemstillingen ornamentik, betydning og forbrug.
Mine vigtigste kilder er David Brett: On Decoration, Adrian Forty: Objects of Desire,
Design and Society since 1750, Debra Schafter: The Order of Ornament, The
Structure of Style - Theoretical Foundation of Modern Art and Architecture, E.H.
Gombrich: The Sense of Order, A study in the psychology of decorative art og Victor
Margolin: The Politics of The Artificial - Essays on Design and Design Studies.

1.1 Optakt til modernismen
Ornamentik og dekoration har siden modernismens sejr været miskrediteret, og stort
set udeladt i den teoretiske diskurs indenfor arkitektur og design. Ornamentet blev
angrebet for at være overfladisk, uden sans for den rene form, at tildække strukturen
og materialernes sande karakter. Således blev ornamentikken et tabu, og man
fortrængte, at modernismens ideer om den rene form var opstået på baggrund af
interessen for den i anden halvdel af det 19. årh. Mange af disse ideer ligger stadig til
grund for undervisningen og udøvelsen af faget textildesign, uden at det udtrykkes
eksplicit. Lad os derfor kaste et kort blik på denne periode, der danner optakten til
modernismens konsolidering i det 20 årh.

Omkring 1830 opstod i England en heftig debat om dekoration og ornamentik
indenfor arkitektur og design. Baggrunden var de store samfundsændringer, som
industrialiseringen førte med sig, og hvis følger på alle planer manifesterede sig i de
hastigt voksende storbyer. Udformningen af arkitekturen og de mange nye
masseproducerede produkter var præget af historisisme og eklekticisme. Denne
tilbageskuen og stilblanding i billige produkter, blev med begejstring modtaget af en
ny middel- og arbejderklasse. Men en del af tidens intellektuelle så disse varer som
tegn på periodens manglende kulturelle identitet og som en klar kvalitetsforringelse.
Maskinfremstillede produkter levede ikke op til tidligere tiders håndværksmæssige
standarder og æstetiske idealer. Derfor søgte en kreds, bestående af kritikere,
arkitekter, designere, producenter og politikere, at højne industriprodukternes kvalitet
og at etablere et nyt formsprog, som kunne udtrykkes i én ny stil. Denne nye stil
skulle afspejle det moderne samfund og kulturens aktuelle situation. Men der var også
en økonomisk grund, til at man søgte en ny stil. For ifølge Schafter var Englands
førerstilling som industrination nemlig under pres, især af de franske blomstrede
textiler og tapeter, der i højere grad tilfredsstillede de skiftende moder og
forbrugerens smag. For at imødegå tab af markedsandele nedsatte parlamentet i 1835,
den første af ialt tre komitéer til forbedring af konkurrenceevnen. Et af komiteens
første skridt var oprettelsen af den statsstøttede School of Design i London 1837,
efterfulgt af designskoler i de store industribyer i resten af landet. Gennem
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designundervisningen skulle der nu udvikles og implementeres en ny og særlig
engelsk stil. 17

Frankrig valsetryk 1835              Frankrig ca.1850 syntetisk anilinfarve   England 1850 valse&pladetryk

En af de der fik størst betydning for udviklingen af en ny stil, var arkitekten Owen
Jones (1809-1874).18 Som noget nyt studerede og sammenlignede han ornamentik fra
forskellige perioder og kulturer udfra et naturvidenskabeligt synspunkt. I 1856 udgav
han The Grammar of Ornament, hvis sigte var at udlede generelle principper for
planlægning af form og farve i arkitektur og de dekorative kunstarter.

The Grammar of Ornament 1856  Moresque: Ornament in Panels        Owen Jones 1870
Savage Tribes: cloth                      Courts of the Mosque                       Jacquardvævet stof

The Grammar of Ornament blev brugt som lærebog ved designskolerne og vandt
hurtigt udbredelse i Europa og USA. Bogen står med sine 20 essays og 2350
farveillustrationer, grupperet efter kultur og periode, som et hovedværk indenfor
ornamentik.

Jones indførte som et nyt element perceptionspsykologi i debatten om ornamentik, og
hans analysediagrammer kom til at pege frem mod Gestaltpsykologiens empiriske
metoder.19 Han studerede bl.a. de forskellige matematiske gitterstrukturer, der er
underliggende for alle fladedækkende mønstre. Disse iagttagelser førte Jones til at
formulere principper for anbringelsen af former og farver med bestemte virkninger for
øje. I sine analyser søgte Owen Jones at demonstrere generelle love, der gik på tværs

                                                  
17 Debra Schafter: The Order of Ornament, The Structure of Style - Theoretical Foundations of Modern
Art and Architecture, Cambridge University Press 2003 s. 16
18 Debra Schafter forbinder de fire teoretikkere John Ruskin, Owen Jones, Gottfried Semper og Alois
Riegl's teorier med opkomsten af modernismen i central europæisk kunst, arkitektur og design. Min
introduktion af disse teoretikkere baserer sig i udbredt grad på Schafter's bog.
19 E.H. Gombrich: The Sense of Order, A study in the psychology of decorative art. Phaidon 1984 s. 53
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af historiske og kulturelle særpræg. Han anbefalede designere at studere naturen, men
ikke at imitere den, derimod skulle de søge at udlede naturens love og overføre dem
til ornamentikken. Iøvrigt havde Owen Jones og reformbevægelsen et pragmatisk
forhold til følgerne af industrialiseringen. De var rationalister og mente, at
ornamentikken og designeren måtte tilpasse sig maskinen og stilen afspejle de nye
livsforhold. Men andre af tidens intellektuelle, som kunstkritikkeren John Ruskin
(1819-1900) og kunsthåndværkeren William Morris (1834-96), kæmpede for, at
menneskelige, etiske og kunstneriske værdier skulle gå forud for de økonomiske og
tekniske hensyn. De er ofte blevet betegnet som romantikkere, fordi de mente at
tidens stil skulle bevare forbindelsen til historien og naturen. Men jeg vil i denne
sammenhæng anlægge det synspunkt, at Ruskin og især Morris også stillede relevante
kritiske spørgsmål til industrialiseringens menneskelige og miljømæssige
følgevirkninger. Dermed foregreb de vor tids debat om en bæredygtig udvikling, der
tager hensyn til både mennesker og natur - et tema jeg uddyber i kapitlets sidste del.

Ruskins ornament-teorier var uløseligt knyttet til gengivelse af naturen og kristne
religiøse forestillinger. For ham udsprang sand skønhed fra Gud, den guddommelige
skaber af naturen. Derfor insisterede han på, at ornamenter produceret af maskiner
kun kunne resulterer i en "komplet og utilgivelig løgn".20 Morris's tanker og
handlinger var langt mere forankret i konkrete politiske og menneskelige forhold. Han
er ofte blevet beskyldt for at være reaktionær og at ville stoppe udviklingen. Men han
fordømte som sådan ikke brugen af maskiner, derimod var det virkningen af dem,
som bekymrede ham. Fiona MacCharthy peger på, at William Morris via
underleverandører fik produceret vævede tæpper og stoffer på maskiner, og at han
ingen forbehold havde mod det, sålænge de producerede den kvalitet han behøvede.21

Men han var kritisk overfor, hvad maskiner gjorde mod mennesker og samfundet. Det
udtrykker han klart i forelæsningen 'Art and Its Producers', hvor han siger:

"Det er ikke denne eller hin håndgribelige maskine af stål eller messing, vi ønsker at
slippe af med, men den store uhåndgribelige maskine af kommercielt tyrani, som
undertrykker livet for os alle."22

For både Ruskin og Morris repræsenterede ornamentikken en betydning, der lå langt
ud over den tekniske og stilmæssige diskurs. Den var for dem en åndlig og kulturel
værdi knyttet til mennesker, naturen og historien. Ruskins og Morris's tanker kom til
at danne grundlaget for The Arts and Crafts Movement, som blev forbillede for
lignende bevægelser på kontinentet. Disse ideologiske bevægelser var på længere sigt
dømt til marginalisering i de fremstormende industrialiserede og kapitalistiske
samfund. Men i England, resten af Europa og USA hentede industrien dengang som
nu inspiration fra kunsthåndværkets kunstneriske stræben.23

                                                  
20 Citeret efter Debra Schafter: The Order of Ornament, The Structure of Style. Theoretical
Foundations af modern Art and Architecture. Cambridge University Press 2003 s. 17, min oversættelse
21 Fiona MacCarthy: William Morris, A Life of Our Times. Faber and Faber 1994, s.351
22 Citeret efter Adrian Forty: Objects of Desire, Design and Society Since 1750. Thames & Hudson
2000 (1986) s.61, min oversættelse.
23 Peter Dormer:"Textiles and technology" i Peter Dormer: The Culture of Craft, Manchester University
press1997. Om samarbejdet mellem kunsthåndværkere og dansk textilindustri se fxDansk
Kunskhaandværk 5-6, 35. årgang 1962. Dette forhold eksisterer den dag i dag hos boligtextilfirmaet
KVADRAT.
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Også på kontinentet var teoretikkere optaget af ornamentikkens udviklingshistorie og
betydning som udgangspunkt for en ny stil. En af dem var den tyske arkitekt og
skribent Gottfried Semper (1803-1879). Han fik betydning både i England og
Tyskland, idet han nogle år var bosat i London. Her arbejdede han bl.a. sammen med
Owen Jones om planlægningen af verdensudstillingen i 1851. Efterfølgende skrev
Semper kritiske artikler om de udstillede genstande, og samme år publiserede han
bogen Die vier Elemente der Baukunst. Heri foreslår han at, al arkitekturform inklusiv
ornamentik indeholder referencer til de strukturelle, kulturelle og kreative kræfter, der
frembringer dem. Hvor Jones analyserede ornamentets visuelle form og struktur, var
Semper interesseret i de underliggende ideer, der generer form. Han mente, der
fandtes fire urformer indenfor byggeri, der kunne føres tilbage til traditionelle
håndværk: ildstedet til keramik, væggen til textil, taget til snedker- eller tømrerfaget,
og fundamentet til murværk.24 Semper insisterede på vigtigheden af relationen mellem
formål, materiale og teknik. 25 Et synspunkt som senere blev en del af modernismens
program.

En tredie betydningsfuld og noget yngre teoretikker var kunsthistorikeren Alois Riegl
(1858 - 1900). Han forskede også i ornamentet og fremsatte bl.a. en teori, der
hævdede, at transformationen af eksisterende motiver skulle tolkes som udtryk for
menneskets skiftende mentale og psykologiske behov gennem tiden. I denne
transformations-proces frigjorde ornamentet sig fra enhver tidligere symbolsk og
funktionel binding for at udtrykke de nye behov. Men i fornyelsen overholdt det
konventioner og bevarede genkendelige træk. Riegl mente således, at ornamentalister
altid havde skabt frit ved at omorganisere eksisterende motiver i nye
sammenstillinger. Han roste derfor bl.a. Owen Jones og Semper for at insistere på, at
industriel design skulle abstraheres fra naturens former og ikke basere sig på direkte
gengivelse af den. Riegl's ornament-teorier fik betydning for udviklingen af
modernismens formelle formsprog. Et sprog der baserede sig på at kommunikere
mening uden repræsentation, men udelukkende vha. abstrakte virkemidler som linie,
form, overflade og farve. Men hvor Jones og reformbevægelsen antog, at abstrakt
ornamentik var en konsekvens af menneskets primære instinkter, så Riegl udviklingen
omvendt. Han mente, at menneskets mest primitive instinkt var at imitere naturen, og
at abstraktionen kom senere i den kulturelle udvikling.26

Det interessante ved Riegl's teori er, i denne sammenhæng, hans udlægning af
konventionens rolle og ornamentikken som udtryk for menneskers skiftende
psykologiske behov. Om dette forhold skriver David Brett i bogen On Decoration, at
maskintrykte kjolestoffer i 1830erne:

".......tilbød en af de vigtigste muligheder for social differentiering og 'særlige' valg,
som var til rådighed for kvinder i begyndelsen af det 19. årh.; et middel ved hjælp af
hvilket de talrige og stadigt skiftende 'normer' kunne identificeres. Hurtigheden og
mangfoldigheden af mønstre, som vi ser i de trykte bomuldsstoffer, er en del af
modens hastighedsforøgelse, som på den anden side er en absolut egenskab ved en
verden i konstant, kapitaldreven forandring." 27

                                                  
24 Schafter (2003) s.34, 36
25 Gombrich (1984)s. 49
26 Schafter (2003) s. 45
27 David Brett: On Decoration. The Lutterworth Press 1992. s. 10, min oversættelse
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Set retrospektivt frembragte specielt fransk textilindustri forbløffende dynamiske og
eksperimenterede udtryk i det 19. årh. Disse mønstre var langt mere abstrakte end den
nye stil, der var under udvikling inspireret af Reform- og Arts and Crafts
bevægelserne i England.28

                                                                                                                 Trykte textiler Frankrig 1840-56

Udgangspunktet for etableringen af den nye stil var stadig forankret i studier af
naturen. Men også japansk kunst fik, gennem verdensudstillingerne og den nylige
åbning af landet for samhandel, indflydelse på motivernes udformning.

England 1875                      England 1895-1900      Østrig1899                            Frankrig 1898
William Morris                   Gavin Morton               Kolomann Moser                  ukendt

Da den nye stil slog igennem i slutningen af århundredet i England og Europa fik den
flere navne. I Frankrig blev den kaldt Art Noveau, i Tyskland og Østrig Jugendstil,
mens den herhjemme fik navnet Skønvirke. I Wien blev den nye stil taget op af
arkitekt- og kunstnersammenslutningen Sessionen, der blev grundlagt i 1897, som en
protest mod akademiets herskende normer. Denne sammenslutning så i Jugendstilen
et middel til at forene livet og kunsten i udformningen af arkitektur, brugsting og
kunst. Med denne forening ønskede Sessionens kunstnere og arkitekter at skabe et
samlet udtryk for tidsånden i et Gesamtkunstwerk. Denne tankegang førte også til
udformningen af boligtextiler, og til etableringen af Wiener Werkstätte i 1903.
Initiativtagerne var maleren Kolomann Moser  (1868-1918), arkitekten Josef Hoffman
(1870-1956) og fabrikanten Fritz Waerndorfer. Moser og Hoffman designede i
begyndelsen textiler, der var stærkt inspireret af både japanske mønstre og Arts and
Crafts Movement. Men også den skotske arkitekt Charles Rennie Mackintosh (1865-
1933) påvirkede deres formsprog gennem sin deltagelse i den første af Sessionens

                                                  
28 Der er sandsynligvis tale om modestoffer, da det er svært at forestille sig et så abstrakt formsprog i
datidens interiører.
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udstillinger 1897. Senere tegnede Mackintosh selv i perioden 1915-23, 120 design til
trykte og vævede textiler.29

Japansk stencil ca. 1870               Koloman Moser vævet stof 1899   Josef Hoffman vævet stof 1906

I 1910 oprettede Wiener Werkstätte egne værksteder for textiltryk og mode, som
fungerede frem til lukningen i 1932. Herfra hentede hele Europa, Skandinavien og
Rusland inspiration til textilornamentik både indenfor kunsthåndværk og industriel
produktion. 30

WienerWerkstätte 1910/14        WienerWerkstätte 1910/11                     WienerWerkstätte 1910/14
Mitzi Friedmann                         Ugo Zovetti                                             Mitzi Friedmann

1.2 Modernismens gennembrud
Men ikke alle var begejstrede for Jugendstilen, der hastigt bredte sig på alt fra
bygningsfacader til inventar i det offentlig rum, i hjemmets indretning, på
brugsgenstande og i moden. Som en reaktion på, hvad han anså for en løgnagtig stil,
der skjulte de virkelige forhold, gik skribenten og arkitekten Adolf Loos (1870-1933)
til angreb. I sit berømte polemiske esssay "Ornament und Verbrechen" fra 1908 håner
han stilkunsten og betegner ornamentik som tilhørende primitive samfund. I den
moderne kultur kæder han glæden ved ornamentet sammen med barnets uvidenhed,
de lavere klasser og forbryderens tatoveringer. Loos skriver bl.a.:

                                                  
29  Charles Rennie Mackintosh Society, (d. 4.1.06) http://www.crmsociety.com/textiledesigns.aspx
30 Angela Völker: Textiles of The Wiener Werkstätte 1910-1932, Rizzoli, New York 1990
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"Men hvad der er naturligt for papuaen [indfødt fra New Guinea] og for barnet, er for
det moderne menneske et degenerationstegn. Jeg er nået til følgende erkendelse......:
Kulturens evolution er ensbetydende med fjernelsen af ornamentet fra
brugsgenstanden."31

Loos udtrykker imidlertid også i teksten moralske og etiske overvejelser. Han
påpeger, at de arbejdere, der udfører ornamenterne, er dårligt betalt. Og han raser mod
de kunstnere, der gør ornamentet til et modelune, og siger:

"Ornamenternes skiften har en fremrykket værdiforringelse af arbejdsproduktet til
følge. Arbejderens tid, det udnyttede materiale, er kapitalier, som bliver sat over
styr..........Hvis alle genstande ville holde lige så længe æstetisk som de gør fysisk,
kunne forbrugeren betale en pris, som ville gøre det muligt for arbejderen at tjene
flere penge og arbejde kortere tid."32

Endvidere konstaterer Loos i sit essay, at kunsten har afløst ornamentet. Det er kun
flokmennesket, siger han, der har behov for at skille sig ud, det moderne menneske
bruger sit tøj som maske. I sine skriverier er Loos således yderst radikal, mens hans
handlinger viser, at nok var han modstander af ornamentet, men det var i forhold til
arkitekturen og det offentlige rum. Som det fremgår af Anders V. Munch's omfattende
studie i bogen Den Stilløse stil - Adolf Loos, overlader Loos i sine indretninger af
boligen gerne plads til beboerens egne liv og ting. Her ses mønstrede møbelstoffer og
gulvtæpper i samspil med stringente rumforløb og udsøgte materialer. I de offentlige
indretninger anvender han også ornamentik som en integreret del af helheden. Det
kommer fx. til udtryk i materialesammensætningen i det skakternede marmorgulv og
træloftet i Kärntner bar.33

Loos sætter med sine polemiske skriverier så at sige kronen på værket over mere end
50 års teoretisk diskurs omkring ornamentets, dekorationens og stilens rolle i det
moderne samfund. Den engelske designteoretikker David Brett udtrykker situationen
således:

" Dekorationens diskurs har nu nået en 'kritisk masse', og ligesom stjerne-fænomener
kolapser den indad i selvudslettelse..... Det er på den ene side en historisk hændelse,
men på den anden side er det den logiske denouement [slutning på historien] set i
lyset af konversationens voksende abstrakte og ambitiøse karakter. Dekoration
fortsætter selvfølgelig........Men diskursens domæne, i hvilken  udøvelse, genstande,
forbrug, ideologi og bevidst teori mødes og forstærker hinanden, styrter sammen.
Simpelt udtrykt, dekoration tages ikke længere for givet. Og det er stadig tilfældet i
dag."34

Adolf Loos var imidlertid del af en større designdiskurs i det tysksprogede område.
En diskurs der bl.a. udviklede sig, fordi Tyskland i løbet af 1890erne havde overtaget
Englands tidligere så suveræne rolle som industrination. For at bevare denne position
oprettede en kreds af producenter, kunstnere og arkitekter i 1907 Deutcher Werkbund,
                                                  
31 Adolf Loos: "Ornament og forbrydelse", i Tankebygninger, Arkitektur og kunsthåndværk 1851-1914.
red. Vagn Lyhne og Kristian Berg Nielsen. Klim 1994. s. 251
32 ibid s. 255
33 Anders V. Munch: Den stilløse stil - Adolf Loos. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag 2002
34David Brett: On Decoration. The Lutterworth Press 1992 s. 75, min oversættelse
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hvis formål var at forene kunst, økonomi og kvalitet indenfor industri og håndværk.35

Werkbund kom til at spille en vigtig rolle i udviklingen af standardisering indenfor
industriel produktion. Men det skete under voldsomme diskussioner omkring
designerens kunstneriske frihed. Blandt Werkbunds medlemmer var arkitekterne Peter
Behrens (1868-1940) og Walter Gropius (1883-1969). Disse for modernismen så
betydningsfulde arkitekter, arbejdede i tiden op til 1. verdenskrig sammen på Behrens
tegnestue i Berlin. Her udformede de arkitektur, grafisk design og industrielle
produkter, der udtrykte en funktionalistisk holding. Walter Gropius blev i 1919 den
første direktør for Bauhausskolen i Weimar, det 20. årh.'s mest indflydelsesrige
designskole. Bauhaus opstod på ruinerne af 1. verdenskrig, og i håbet om en ny tid,
hvor arkitekturen skulle danne rammen om det moderne liv, udformede Gropius
skolens program. I det første Bauhaus manifest skriver han bla:

"Endemålet for al skabende virksomhed er bygningsværket!.....Arkitekter,
billedhugger, malere, alle må tilbage til håndværket!......Kunstneren er en intensiveret
håndværker.......Lad os derfor danne et nyt håndværkerlav."36

  
Studenterværelse på Bauhaus Dessau med vævet sengetæppe af Gunta Stölzl, omkring 1926

Det er først i et foredrag fra 1923, at hans berømte krav om kunst og teknik, en ny
enhed fremsættes. I sit udgangspunkt hvilede Bauhaus således på ideer, der kan spores
tilbage til både den engelske reformbevægelse, Ruskin, Morris og Werkbund. Men
skolens undervisning udmøntede sig i produkter, der anvendte den ny tids abstrakte
formsprog. Bauhaus står som indbegrebet af modernismens ideer og har gennem sit
virke præget designskoler i Europa og USA. Målet med undervisningen på Bauhaus
var bl.a. i følge Walter Gropius:

"at frigøre elevens individualitet fra konventionernes dødvægt og give ham mulighed
for at tilegne sig den personlige erfaring og selvlærte viden, der er det eneste middel
til at indse de naturlige grænser for vor skabende kraft." 37

                                                  
35 Se: Kristian Berg Nielsen: "Kunst og Industri" i Vagn Lyhne, Kristian Berg Nielsen:
Tankebygninger, Arkitektur og kunsthåndværk 1851-1914. Klim 1994
36 Citeret fra Finn L. Falkersby's artikel: "Værkstedsarbejder fra Bauhaus i Weimar" s.7.
Udstillingskatalog Bauhaus i Weimar 1919-1925. Kastrupgårdsamlingen, Sønderjyllands
Kunstmuseum, Tønder 1980
37 Citeret efter Stuart Durant: Ornament. A syrvey of decoration since 1830, with 729 ilustrations.
Macdonald 1986  s. 265, min oversættelse.
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Med andre ord søgte skolen at udrydde elevens tidligere erfaringer og traditioner, og
at forvandle hans/hendes tankegang til en tabula rasa. Denne tankegang, siger Stuart
Durant, har mere end noget andet undermineret kendskabet til ornamentik.

Textilindustrien var ved modernismens konsolidering i mellemkrigstiden et
veletableret liberalistisk erhverv med store private økonomiske investeringer.
Ornamentikken fungerede dengang som nu på markedets præmisser, og som et vigtigt
middel til differentiering i en konkurencedrevet markedsføring. Standardisering var
her ikke et problem, som fx. indenfor produktion af elektriske apparater og i
byggeindustrien. Mekaniseringen af textilindustrien, der tog sin begyndelse i
1780erne, havde forlængst indført standarder, der forholdt sig til maskinvævene og
kobbervalsernes omkreds i trykmaskinerne. Modernismens bandlysning af ornamentik
fik derfor først og fremmest indflydelse på arkitektur og produktdesign. Det
ornamentale sprog og de historisk etablerede genre, som textiler benytter, blev aldrig
udryddet, blot fortiet og indskrevet i et særligt kvindeligt univers. Genrernes æstetiske
udtryk fortsatte med at forvandle sig i stadigt nye variationer, samtidig med at
modermismens impulser blev omsat og absorberet. Modernismen påvirkede bl.a.
textilæstetikken gennem udviklingen af nye stiludtryk inspireret af moderne abstrakt
maleri, arkitekturens geometriske former og fokuseringen på materialernes overflader
som udsmykning i sig selv. Disse æstetiske udtryk havde ikke i starten samme appel
til et massemarked, som blomster og andre etablerede genre. Derfor fandt de moderne
mønstre i første omgang vejen til et mindre publikum med en avanceret kunstnerisk
smag. Det gjaldt fx. maleren og textildesigneren Sonia Delaunay's (1885-1979)
stormønstrede håndtrykte stoffer, som hun solgte i Boutique Simultanée i Paris og
udstillede på Exposition des Arts Décoratifs 1925.38

Sonia Delaunay trykt silkestof 1925 og sportsfrakke 1926

1.3 Ornamentikkens aktuelle status
Efter popkunstens og postmodernismens æra er ornamentik og dekoration igen blevet
legitime udtryk i både populær- og finkulturel sammenhæng. Det kan aflæses gennem
den udbredelse, dekoration aktuelt har i det samlede kulturelle felt indenfor arkitektur,
indretning, grafiskdesign, mode-, textil- og produktdesign, i tv, film, computerspil og
den øvrige virtuelle verden på internettet. I denne sammenhæng har digitalteknologien

                                                  
38 J. Damase: Sonia Delaunay, Fashion and fabrics. Thames&Hudson 1991
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virket som katalysator for et sandt boom af visuel sampling, hvor dekoration i
stigende grad anvendes til differentiering og individualisering af forskellige
produktgrupper. Selv tekniske og medicinske ting, der 'i modernismens tid' var
udformet som neutralt, funktionelt design, får tilføjet dekoration. Et sådant eksempel
er injektionssprøjten Genotropinpennen, som Anders Emilson bl.a. beskriver i artiklen
"Design för livet". Pennen anvendes til daglige indsprøjtninger af væksthormoner, og
det særlige ved den er et patenteret dekorationsmodul, som kan klikkes udenpå.39

                            
Dekorationsmoduler                                                             Genotropinpennen til børn og unge år 2000

Udfra KabiPennen - et eksisterende produkt - udviklede firmaet Pfizer i samarbejde
med tegnestuen Ergonomidesign Genotropinpennen. Tegnestuens opgave var at
forbedre funktionerne og omforme pennen til en mere brugervenlig og personlig ting.
Et særligt fokusområde i designprocessen var arbejdet med at fjerne angsten hos
brugerne for injektionssprøjten. Udviklingen af det nye produkt blev opdelt i to
etaper, fordi godkendelse af medicinske instrumenter er en lang og omstændig proces.
Alene det, at få godkendt en ikke tidligere anvendt farve i plast, kan tage årevis.
Således viste det sig umuligt i første omgang at integrere farvede dekorationer på
pennen. Ergonomidesign begyndte derfor med at forbedre funktionerne, skifte
metalmaterialet ud med plast i en godkendt blå farve og designede en smart
opbevaringsæske til pennen. Pfizer lancerede derefter Genotropinpennen i 1995, og
den blev hurtigt førende på verdensmarkedet. Samtidig arbejdede Ergonomidesign
videre på ideen om at tilføje pennen dekoration. For at imødegå problemerne med
godkendelse af nye plastfarver, valgte designerne en løsning inspireret af
mobiltelefoners udskiftelige skaller. Fordi dekorationen ikke er en integreret del af
instrumentet men klikkes på, skulle skallerne ikke igennem en omfattende
godkendelsesprocedure, og designerene kunne vælge farver og mønstre uden
restriktioner. Alligevel blev det en lang udviklingsproces, men i år 2000 kom den 2.
udgave af Genotropinpennen i en neutral farve med et udvalg af løse dekorerede
skaller. Injektionssprøjten er det første medicinske produkt med individuelt
dekorationsvalg, og Pfizer har patenteret ideen. Designeren Sofia Jacobsen har stået
for den grafiske dekoration, som består af en række kulørte farver, mønstre og
motiver med tydelige referencer til populærkulturen. Her er enkeltstående figurative

                                                  
39 Form no. 3/04. Genotropinpennen er omtalt i artiklen "Design för livet" af Andres Emilson s. 60
Det følgende afsnit baserer sig på oplysninger fra Emilson's tekst.
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motiver af en bil, en fodboldspiller, katte og leoparder, et hjertemønster, et
flammeagtigt ornament og grafiske småtexturerede mønstre.

I forhold til Genotropinpennen's målgruppe giver det god mening at udstyre den med
'banale' motiver. Dekorationen tjener her til at integrere et livsvigtigt redskab i
brugerens hverdag. Pennen falder nemt ind i skoletaskens univers, og ved at udstyre
den med udskiftelige dekorationer knyttes den til tidens trend. Injektionssprøjten
bliver derved 'smart' og en ting blandt andre i barnets univers.

Dekoration af mobiltelefoner har udviklet sig i takt med, at markedet er blevet mættet.
Fra at være et funktionelt kommunikationsredskab i neutralt design, fik næste
generation af mobiltelefoner udskiftelige frontcovers i farvede mønstre og
tegneseriemotiver. Da markedet nu er oversvømmet med den type 'vulgær' dekoration,
satser de nyeste mobiltelefoner fra Nokia på at præsentere sig som stilfulde
modeobjekter på linie med designertasker fra Gucci og Prada. Design, dekoration og
styling bruges her til at differentiere et produkt, hvor teknologien stort set er ens hos
alle fabrikanter. Man går nu efter forskellige målgrupper gennem design, der
integrerer dekoration på en ny måde. Nokia's model 7200 fremtræder i et diskret
design. Her kombineres afdæmpede farvevalg og ornamentik med noget hidtil udset
for dette produktområde nemlig en textiloverflade kombineret med plast. Nokia 7200
leveres i en lille textilpose, og brochuren fortæller, at dette produkt er designet til at
'berøre dine sanser'.

     
Nokia 7200 brochure 2004

Mønstret og farverne udstråler mådehold igennem enkelhed og tone i tone farver.
Nokia 7200 findes 'kun' i tre farvestillinger: grå, beige og en lys gråturkis, der med det
geometriske mønster fremtræder diskret og stilfuldt. Men al aflæsning er afhængig, af
den der ser, og der kan trækkes andre referencer til både 1950ernes textilmønstre,
østtyske plastoverflader og væg til væg tæpper. Imidlertid er det netop det flertydige
og materialekombinationen sammen med den fotografiske styling af modellerne og
brochurens lay-out, der fortæller, at dette er et nutidigt produkt. Denne kombination af
materialer, form, mønster og farver er ny indenfor mobiltelefoner, men da vi
genkender delelementer fra andre produkter, opnås en  tvetydighed af noget både
kendt og nyskabende.

Dekorationens funktion er også for alvor igen kommet i fokus indenfor arkitektur og
indretning. Dets evne til visuelt at knytte mennesker og ting sammen, at tilføre verden
mening gennem både taktil og visuel erfaring har betydning for vor færden også i det
offentlige rum. Bygninger uden ornamentik eller særlige kendetegn appelerer ikke i så
høj grad til erindringen, men arkitektur har selvsagt en helt anden tidshorisont end
produkter og mode. Det har derfor også taget lang tid, før vi har fået eksempler på
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arkitektur, der radikalt gør op med det 20.årh.'s bandlysning af ornamentik. Jeg
tillader mig her at se bort fra den postmoderne arkitekturs brug af popfarver, eklektisk
ornamentik og kulissefacader. I stedet fokuseres på en forholdsvis ny bygning, som
viser ornamentets reaktualisering i arkitekturen gennem virkemidler, der integrerer
dekoration, farver og materialer. Det drejer sig om Herzog & de Meuron's bibliotek
udsmykket af Thomas Ruff i byen Eberswalde ca. 1 times kørsel nord for Berlin.
Dette bygningsværk er beskrevet af Gerhard Mack i essayet "Building with images,
Herzog & de Meuron's Library at Eberswalde". Da jeg ikke selv har besøgt
Eberswalde, bygger det følgende på Macks essay og mine refleksioner over bogens
illustrationer.40

Biblioteket er tegnet af arkitekterne Herzog & de Meuron og opført i perioden 1997-
99. Facaden er udsmykket i samarbejde med billedkunstneren Thomas Ruff, og består
af trykte motiver på standard beton- og glaselementer, der dækker hele bygningen.
Derved fremstår den, som en tatoveret 'krop', hvor bygningens konstruktion,
beklædning og dekoration smelter sammen. Selve arkitekturen er udformet som en
'simpel box', men ornamentikken tilføjer bygningen en markant identitet. Gennem
døgnets og årstidernes skiftende lys forvandles bygningens farver og motiver.

            
Biblioteket i Eberswalde opført 1997-99

Thomas Ruff har i sin udsmykning taget udgangspunkt i bibliotekets funktion som en
offentligt bygning, hvis opgave det er, at arkivere viden og gøre den tilgængelig.
Billederne på betonelementerne er hentet fra avisfoto, som han igennem en længere
årrække har samlet og bearbejdet i sin billedkunst. Mens motiverne på
glaselementerne kommer fra ældre malerkunst. Der er således tale om en sammensat
narrativ dekoration, der på den ene side benytter ornamentets sprog i form af

                                                  
40 Gerhard Mack: "Building with images, Herzog & de Meuron's Library at Eberswalde" i bogen
Herzog & de Meuron Eberswalde Library. Architectural Association 2000
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repetitive motiver arrangeret i horisontale friser, og på den anden side kan læses
vertikalt som en skiftende billedfortælling. Den vertikale læsning fører tanken hen på
både filmens og tegneseriens univers.

Glaselementernes motiver viser kærligheden i form af Venus og Cupid, døden i et
vanitas motiv og videnskaben repræsenteret ved Alexander von Humbolt.
Betonelementernes fotografiske motiver spænder fra historiske begivenheder, over
hverdagssituationer til et eksempel på modernistisk arkitektur og prototypen på et
canadisk fly. Et manipuleret foto af porten til et italiensk renæssancepalads viser
vejen ud i naturen til et idyllisk landskab. Og et andet motiv fra naturens verden er
hjortebillen, der af Thomas Ruff anbringes symmetrisk vekslende med hoved og
bagkrop mod hinanden. Derved anvendes en af ornamentikkens grundlæggende
kompositionsprincipper - spejlvending. Alle de øvrige motiver er anbragt i den mest
simple lineære orden, som også Andy Warhol benyttede i mange af sine serigrafiske
tryk. Der er således ikke tale om nogen form for avanceret ornamental komposition,
som kunne forveksles med fortidens stukfacader eller Art Noveau a la Otto Wagner.
Bygningen fremtræder tværtimod, gennem brugen af fotografiske motiver og
højteknologiske dekorationsteknikker, som et æstetisk udtryk for vor tid.

Gerhard Mack gør opmærksom på, at Herzog & de Meuron forstår ornamentet
funktionelt, som et middel til at udtrykke erfaringer af verden i dag. Mack mener på
den baggrund, at modernisternes anklage mod ornamentet som udtryk for bedrag,
måske kan vendes om og i stedet opfattes:

"som en indikation på styrke i en tid hvor social interaktion er bestemt af simulation -
af kosmetik, trickbilleder og projektionen af mangfoldige personligheder. Når verden
primært opleves på et æstetisk niveau, bliver ornamentet et middel til erfaring".41

For mig at se bringer Thomas Ruff gennem sin dekoration fortid og nutid sammen i
en refleksiv form, der både har billedkunsten og ornamentet som ramme. En tendens
der også opleves indenfor billedkunst og design i fænomenet cross-over. Med
ornamentets reintroduktion i arkitekturen bliver modernismens asketiske formsprog
således blot en del af det samlede felt af mulige udtryk.

Hvor Thomas Ruff i sin udsmykning af Herzog & de Meuron's arkitektur tager den
repetitive ornamentik op, udforsker den mere eksklusive del af textil- og modedesign
bl.a. asymmetri og enkeltstående motiver. Her er det 'nye' bl.a. at dekoration kan
komponeres og digitaltrykkes i forhold til beklædningens tilskæring. Men også i
metervarer trykt med konventionelle metoder ses indflydelsen af digitalbearbejdning i
designfasen. Eksempler på disse to tilgange ses i henholdsvis Hussein Chalayan's
Poppy dress fra forår/sommer 2001, og Pradas kjole fra efterår/vinter 2004.
Førstnævnte kombinerer i sin digitaltrykte kjole asymmetrisk tilskæring og
dekoration. Kjolen fremtræder på én gang enkel og kompleks. Enkel i dekorationens
felter der er skarpt afgrænset og domineret af farverne hvid og rød, diskret
akkompagneret af grønt og sort, som gør valmuemotivet synligt. Kjolens form står
stringent i forhold til kroppens proportioner på trods af nederdelens foldede parti. Den
asymmetriske halsudskæring spiller i overdelen sammen med de hvide former, der på
samme tid synes påsatte og dog fuldt integrerede. Hussein Chalayans kjole er en

                                                  
41 ibid s. 45, min oversættese
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helstøbt skulpturel form, hvor valmuemotivet får ny betydning. Det bliver her både
frigjort fra og forbundet med traditionen for blomster som historisk genre i textiltryk.

            
Hussein Chalayan sommer 2001                               Prada vinter 2004

Det trykte motiv på Pradakjolen er gult med toner af brunt. Det forestiller et landskab
med en ruin, et typisk motiv for de første stoffer trykt med kobberplade i slutningen af
1700 tallet. Motivet  fylder kjolen ud og viser ingen mønstergentagelse, dog har den
en påsyet kant forneden, hvor det øverste af ruinen ses igen. Motivet fremstår sløret,
som efter en tur i et Photoshopfilter. Kjolens form er en moderne kropsnær variant af
et empiresnit med et 'bånd' under brystet. Kjolens tilskæring og dekorationen er
således ikke radikalt nyskabende på samme måde som Hussein Chalayan's, men
kobler dobbelt tilbage i textil- og modehistorien.

Som alternativ til moden findes beklædning udført som kunsthåndværk. Indenfor
dette felt begyndte designere i slutningen af 1990erne at tage digitaltryk i brug - to af
pionererne er den amerikanske designduo Jean Parsons og J.R. Campbell. De
præsenterer og sælger bl.a. deres eksklusive beklædning i internetgalleriet Fiber
Scene.42 Eksemplerne viser en frakke i bomuldssatin og en silkekjole, hvor
førstnævnte har en geometrisk dekoration, der er komponeret symmetrisk med tydelig
mønstergentagelse. Farvemæssigt er den holdt i grå, blå og violette toner, med partier
i airbrusheffekt. Princpielt kunne den være trykt med analoge metoder. Kjolen
derimod, udnytter i højere grad inkjetteknologiens specielle muligheder i det store
enkeltstående fotografiske motiv, dets tilpasning hen over kjolesømmene og i de
mange farvenuancer. Men i ingen af eksemplerne er der tale om en speciel form for
'digitalæstetik', dertil er referencerne til eksisterende textiludtryk i genrerne geometri

                                                  
42 Fibre Scene Gallery udstillingen "Digital Wanderers" 2003
(d.1.8.05) http://www.fiberscene.com/galleries/gallery21.html
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og blomster for evident.43 Men Parson og Campbell viser, hvordan inkjetteknologien
kan bruges til at fremstille 'digital craft', som de bl.a. markedsfører internationalt via
internettet.

                         
Jean Parsons & J.R. Campbell, 2003 Digitalttryk på bomuld og silke med reaktive- og syrefarvestoffer

Disse højst forskellige eksempler på ornamentik indenfor produkter, arkitektur, mode
og kunsthåndværk har alle, hvad man kunne kalde en høj grad af 'designbevidsthed' til
fælles. Men de adskiller sig naturligvis ved at operere indenfor forskellige kontekster
og funktionsområder. Genotropinpennens 'banale' ornamentik er ikke mindre
velovervejet end billedkunstneren Thomas Ruff's udsmykning af Herzog og de
Meuron's bygning. Ornamentikken fungerer henholdsvis som et integrerende element
for pennen i brugerens hverdag og som markering af biblioteket som en offentlig
bygning, hvor ornamentikken illustrerer dens kulturelle indhold. Fælles for pennen og
bygningen er, at dekorationen ikke må svække funktionaliteten, hvilket også gælder
Nokia 7200 mobiltelefonen. I mode- og 'digital craft' eksemplerne spiller funktion
derimod ikke samme centrale rolle, her er det identitet og sociale positioner, der
primært markeres. Sammensmeltningen af ornamentik og form virker kunstnerisk
nyskabende hos Thomas Ruff og Hussein Chalayan, mens Parson og Campbell
kommer med bud på dekoration, der ligger i forlængelse af de textile genrer.

Nokia 7200 og Pradakjolens ornamentik  kan ses som redesign, der manipulerer
kendte motiver. Begge er masseproducerede og overholder, indenfor deres
kundesegment, de konventionelle koder. Men de to produkter sælges i meget
forskellige omgivelser. Nokia 7200 sælges i et hav af uensartede butiksindretninger,
der ikke nødvendigvis har en klar stil, derfor præsenterer brochuren kunden for et
livsstilstablau. Pradakjolen derimod sælges i Prada's egne butikker, hvoraf nogle, de
såkaldte Epicentre, er indrettet af arkitekten Rem Koolhaas.44 Når kunden træder ind i
disse interiører, omsluttes hun af hele Prada's livsstilsunivers, der udstråler luksus og
mere ligner kunstgallerier end butikker. Epicentrerne viser en ny type butiksinteriør,
der indkorporerer højteknologi og skiftende udsmykninger blandet med de udstillede
varer. I 2001 åbnede det første Epicenter i New York, SoHo. Her kunne dengang ses

                                                  
43 Spørgsmålet om hvorvidt brugen af CAD/CAM genererer 'digitalæstetik' uddybes senere i
diskussionen af de fire case studier.
44 En beskrivelse af Epicentrerne findes på OMA's hjemmeside, (d. 4.1.06) http://www.oma.nl/
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en markant digitaltrykt vægudsmykning - designet af tegnestuen 2x4.45 Den var
kunstnerisk interessant pga. af de store ornamentale 'papirklipformer', som var
samplet med fotografier. Disse computermanipulerede motiver, med forstørrede
pixels, skabte en sælsom hybriditet, som øjet kun langsomt decifrerede.

        
Prada Epicenter, New York 2001                                 Digitaltrykt vægudsmykning, design 2x4

Vægudsmykningen udskiftes, ligesom de videoer der kører på specialdesignede
fladskærme ophængt mellem tøjet, efter årstiderne. Gennem hastige skift i indretning
signaleres tilhørsforhold til kunstens og galleriets sfære, og dermed låner Prada
kunstens 'aura' - som så mange andre modehuse har gjort op gennem det 20 årh.46

Prada er et verdensomspændende modeemperium ledet af Miuccia Prada. Her
arbejder flere designere anonymt under firmaets overordnede brand. Anderledes
forholder det sig med modedesigneren Hussein Chalayan, der arbejder med sine
Haute Couture kollektioner og som free-lance designer på andre præmisser. Hans
creationer nærmer sig kunst, og i dem er han ligeså kompromisløs, som William
Morris var i udviklingen af sit kunsthåndværk. Men en sådan kompromiløshed kræver
økonomisk uafhængighed. Morris havde sin formue at tære på, mens han i årevis
forskede i bl.a. plantefarver, der skulle bruges i hans trykte stoffer.47 Chalayan har
derimod financieret sine kunstneriske mode- og installationseksperimenter ved
sideløbende bl.a. at arbejde som kunstnerisk leder for butikskæden Asprey. For dem
har han i en årrække designet tøj, der appellerer til et bredere publikum. Samarbejdet

                                                  
45 (d. 4.1.06) http://www.2x4.org/
46 Se fx kataloget fra udstillingen: Addressing the Century, 100 Years of Art & Fashion, Hayward
Gallery Publishing 1998
47 Grunden til at Morris ville genoplive plantefarverne, var des pga. deres harmoniske farveskala, des
fordi deres ægthed var bedre end de nye syntetiske farver. Det var altså et spørgsmål om kvalitet og
holdbarhed i kombination med farvernes kunstneriske udtryksmuligheder. MacCarthy Fiona: William
Morris, A Life of Our Times. Faber and Faber 1994
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ophørte, da han i december 2001 indgik partnerskab med det italienske firma Gibo
Co.Spa om en licensaftale for hans Prêt à Porte linie. Aftalen med Gibo har givet en
stabil økonomi og fået hans tøj ud i 160 butikker verden over. Det betyder, at
Chalayan kan fortsætte sit arbejde i krydsfeltet mellem installationskunst, Haute
Couture og Prêt à Porte, som han iøvrigt betegner som gensidigt frugtbart.48

Design til et massemarked fungerer på andre præmisser, hvor pris er en afgørende
faktor. Et eksempel på kombinationen af design og masseproducerede, prisbillige
varer er Ikea. Firmaet har, siden starten med billige møbler i svensk almuestil,
udviklet sig til at markedsføre en anselig del produkter skabt af designere. Ikeas
produktsortiment overholder imidlertid altid den brede befolknings konventioner.
Gennem kataloget iscenesættes forskellige livsstile, som kunden kan indentificerer sig
med.49 Her spiller ikke mindst textilerne en vigtig stemningsskabende rolle, men de
holder sig altid indenfor de kendte og etablerede mønstergenrer.

          
Ikeas katalog 2004

Ikea har sin egen designafdeling men bruger i tillæg både unge ukendte og kendte
designere free-lance - en arbejdsmåde mange virksomheder benytter.

1.4 Ornamentikken rolle og designerens 'æstetiske råderum'
Ornamentikkens primære formål er, ifølge Oleg Grabar, at forskønne den enkelte
genstand og tilføre den visuel orden.50 Howard og Snodin anlægger det synspunkt, at
den i beklædning og interiører bruges til konstant at fortolke de herskende sociale
prioriteringer og til at skelne mellem klasser og køn.51 Med industrialiseringen fik
også de lavere klasser adgang til mønstrede stoffer, dermed blev også professionen
textildesigner og modens kredsløb etableret.52 Således skiftede mønstrer efter 1800 to
                                                  
48 Hilary Alexander: 'Shock? I like to do sexy, too',
(d.4.11.04) http://fashion.telegraph.co.uk/fashion/main.jhtml?xml=/fashion/2003/11/11/efhuss11.xml
(d.4.11.04) Chalayan Hussein, http://www.designerhistory.com/historyofashion/chalayan.html
49 Om varekatalogers rolle se fx Inga R. Gammel:" Skønhed og stil i varens æstetik. Varekataloger som
cicerone til skønhed" i Christensen et. al: Sanseligheder, Århus Universitetsforlag 1993
50 Oleg Grabar: The Mediation of Ornament, Princeton University Press 1992 s. 5
51 Maurice Howard & Michael Snodin: Ornament, A Social History Since 1450. Yale University Press
1996. s. 14
52 Designere af trykte stoffer blev omkring 1830 benævnt 'ornamentalist' eller 'industrial artist' David
Brett: On Decoration. The Lutterworth Press 1992, s.8
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gange om året i modetextiler, mens de til interiør skiftede hvert andet eller tredie år. 53

Dermed steg behovet for nye design, og forskellige mønstergenrer udviklede sig.

I bogen Textile Designs, Two Hundred Years of European and American Pattern taler
Meller og Elffers ikke om genrer, men bruger i stedet betegnelsen Families, som de
inddeler i følgende fem kategorier: Floral, Geometrics, Conversational, Ethnic, Art
Movements and Period Styles. De peger på, at vesten de sidste få hundrede år har sat
lighedstegn mellem originalitet, nyskabelse og frihed i kunsten. Men mønstrede
stoffer, siger de, tilhører en anden symboltradition, som er meget ældre, og hvor
originalitet ikke er et problem.54 Som tidligere nævnt blev orginalitet i modernismens
teoretiske diskurs betragtet som det ultimative mål og synonym med kunstnerisk
værdi. Kunsthistorikeren James Trilling mener, at ornamentik forholder sig til
konventioner som sproget til kommunikation.55 Her er han på linie med Meller og
Elffers, der ser textilmønstre som et gigantisk sprog over menneskets visuelle
forestillingsevne. I dette sprog tilføjes konstant nye udtryk, men alle nye elementer
må falde indenfor en genkendelig kategori. Mønstres vokabular, siger de, underordner
sig en struktureret basisgrammatik, der har en grænse. Set udfra dette synspunkt bliver
ornamentikkens rolle at formidle og samtidig teste gældende konventioner.56 I den
kommercielle ornamentik er der således tale om en modsætning til avantgarde
kunsten, hvis mål er at sprænge rammer, stille spørgsmål og provokerer samfundet.
Set i denne optik kan ornamentik siges at tjene genkendelsen, mens kunsten søger
erkendelse. Men i disse år sker der også en sløring af grænserne mellem design,
kunsthåndværk, Haute Couture og kunst. Sådanne cross-over fænomener fungerer på
andre betingelser end masseproduktion, og digitale medier kan være med til at
fremme denne form for kulturel produktion. Hvor stor indflydelse cross-over udtryk
får for den kommercielle æstetik er uvis, men andre avantgarde bevægelser er i det
20.årh. langsomt blevet transformeret og assimileret indenfor textiltryk.57

I en digital tid er det æstetisk eftertragtede inden for dekoration og ornamentik
vanskeligt at sammenfatte i en enkelt formel. De digitale mediers indtog har udvidet
konventionens rammer, fordi mange subkulturer nu kan dyrke det særprægede. Men
udbredelsen af 'nye' æstetiske udtryk hænger alligevel stadig sammen med
konventioner og varens pris - forhold, der er en del af designerens hverdag.
Designere skaber ting og ornamentik under forskellige vilkår, enten som ansatte i
industrien eller som selvstændige erhvervsdrivende, og har ofte forskellig
produktionsteknologi til rådighed i genskabelsen af designets originale æstetiske
udtryk. Designere agerer således altid indenfor nogle grænser, der afstikker et
'æstetisk råderum', som jeg i det følgende vil søge at belyse indenfor feltet
textildesign.

[1] Den fastansatte designer indgår i et team med firmaets øvrige ansatte. Designerens
udgangspunkt er derfor firmaets målgruppe(r), produktionsapparat og
omkostningsniveau. Opgaven er her kontinuerligt at frembringe nye design, der tolker

                                                  
53 Jennifer Harris: Textiles 5,000 Years, Harry N. Abrams 1993 s. 229
54 Susan Meller, Joost Elffers: Textile Designs, Two Hundred Years of European and American
Patterns, Harry N. Abrams, Inc., New York 1991. s. 20
55 James Trilling: The Language of Ornament, Thames&Hudson, London 2001. s. 146
56 Om forskellen mellem kunst og dekoration se også Gombrich s. 62
57 Eksempler kan ses i Lesley Jackson: 20th Century Pattern Design, Textile & Wallpaper Pioneers.
Mitchell Beazley 2002
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tiden i forhold til de givne rammer. Designerens 'æstetske råderum' er uløseligt
forbundet med, hvad der kan sælges. Men for firmaer med en stærk designidentitet, er
der plads til eksperimenter, som ikke nødvendigvis sælger i store mængder, men
skaffer firmaet omtale. En strategi som bl.a. det danske boligtextilfirma KVADRAT
benytter.

[2] Free-lance designeren bestemmer selv, om hendes kollektion skal være
mangfoldig og henvende sig til talrige firmaer og målgrupper, eller om der skal satses
på en personlig stil og få udvalgte firmaer. Designeren skal på den ene side
præsentere og tolke det nye i tiden, som virksomhederne ikke har tid og fantasi til selv
at designe. Og på den anden side må udtrykket ikke blive så meget avantgarde, at det
falder helt ved siden af sæsonens trends. Free-lance designerens 'æstetske råderum' er
således større end den fastansatte designers.

[3] For den designer, der vælger at sætte sine egne design i produktion, er det også
essentielt at forstå målgruppen, og hvad de er villige til at betale for det færdige
produkt. Designeren vælger selv denne målgruppe, og kan derved i højere grad
bestemme sit 'æstetiske råderum'. Som egen producent står designeren overfor valget
mellem at fremstille kollektionen som kunsthåndværk, eller at sætte den i produktion
via en lønvirksomhed. Hvis kollektionen produceres som lønarbejde på
konventionelle maskiner i industrien, kræver det en minimumsordre pr. design, der
indebærer store investeringer. Fremstilling i hånden på eget værksted, har ikke så
store startomkostninger, men produktet bliver pga. forarbejdningstiden væsentlig
dyrere i udsalg. Indenfor trykte textiler har man nu som en alternativ
fremstillingsmåde digitaltryk. Det kan betyde en udvidelse af både den fastansatte og
selvstændige designers 'æstetiske råderum', fordi teknologien tillader at teste nye ideer
uden store investeringer. Test af nye kunstneriske udtryk i forhold til kundens accept
eller afvisning er essentiel for definitionen af designerens 'æstetiske råderum'.

[4] Designeren, der arbejder med textilkunst, indgår i et andet økonomisk og kulturelt
kredsløb, hvor gallerier, censurerede udstillinger, museer og legater er afgørende
parametrer for hendes 'æstetiske råderum'. I Danmark har vi ingen gallerier, der er
specialiserede i textilkunst, og få museer prioriterer indkøb af textilværker. Men i
USA og Japan er textilkunst højere værdsat, og i Europa har specielt Norge, England
og Holland markeret sig fra 1970erne til i dag. Med kunsthåndværkerskolernes
overgang til designskoler er det et åbent spørgsmål, om textil som selvstændig
kunstart vil overleve i Danmark.

De tre sidstnævnte måder at agere på som designer giver større kunstnerisk 'frihed'
end den fastansatte har, men indebærer selvsagt en usikker og sårbar økonomisk
situation. Netop økonomi spiller en ofte overset rolle i forhold til designerens
muligheder for kunstnerisk udfoldelse og etiske overvejelser. Indenfor ornament-
teorierne har disse aspekter heller ikke været i fokus. William Morris er en af de få,
der har formået at koble teori og praksis med indsigten i kapitalismens økonomiske og
samfundsmæssige følgevirkninger.58 Gennem sit politiske engagement arbejdede han
for at realisere et socialistisk samfund. Selv tog Morris konsekvensen af sine etiske
holdninger og omsatte dem i en kunstnerisk praksis, hvis hensigt var at ændre de
eksisterende forhold gennem tingenes skønhed og betydning.

                                                  
58 Forty Adrian: Objects of Desire, Design and Society since 1750. Thames & Hudson 1986 s.61
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1.5 Det teoretiske perspektiv - fra Morris til Margolin
William Morris var modstander af en masseproduktion, der førte til overforbrug.
Ligeledes anså han luksus for kunstens værste fjende, og som uløseligt forbundet med
kapitalisternes industri. Et paradox fordi hans egne produkter, på trods af
intentionerne om udbredelse til folket, blev luksus pga. den langsommelige og fine
forarbejdningsproces. Det skal her bemærkes, at kunst for Morris repræsenterede en
bredere betydning end den, vi tillægger ordet i dag. Morris havde en holistisk
tankegang, hvor kunst også inkluderede glæden ved livet og arbejdet.59 I mange af
hans skrifter finder vi tanker og formuleringer, der klart foregriber begrebet
bæredygtigt design - et begreb der har udviklet sig siden 1971, hvor Victor Papanek
udgav bogen Design for the Real World, Human Ecology and Social Change.

I den vestlige verden og Danmark har initiativer til en mere bæredygtig
textilproduktion i 1980erne og -90erne først og fremmest været rettet mod
implementering af renere teknologi, minimering af materiale- og energiforbrug,
mindre miljøbelastning i brugsfasen, overvejelser omkring bortskaffelse og
genanvendelse.60 Udover disse ting har der været fokus på miljømærkning og
økologiske dyrkningsmetoder af naturfibre uden brug af bl.a. miljøskadelige
pesticider.61 I den designteoretiske diskurs om bæredygtighed har ornamentik hidtil
været en ret overset faktor, mens andre betydningsskabende elementer som oplevelse
og erfaring af ting har været inddraget af bl.a. designhistorikeren Victor Margolin og
designeren Ezio Manzini. Spørgsmålet er imidlertid, om ikke også ornamentikken kan
bidrage som et aspekt i bestræbelsen på at fremme en bæredygtig udvikling.

I den forbindelse vil jeg mene, at Morris's tanker er relevante at genoverveje. Det
skyldes ikke mindst, at vi nu qua de digitale teknologier står overfor et nyt
produktionsparagdime, hvor masseproduktion ikke længere er et givet teknologisk
vilkår. Dermed bliver det muligt at arbejde med designkoncepter, der tager
miljøhensyn, og som søger at undgå overproduktion ved fx. at opfylde og tilfredsstille
brugerens individuelle æstetiske og funktionelle behov. Morris havde ikke disse
muligheder, men måtte vende sig mod håndværket som det eneste alternativ til
industriens masseproduktion. For Morris betød industrialiseringen en fremmedgørelse
af menneskene i forhold til både fremstillingen af ting og tingene selv. Dermed
fjernede mennesket sig fra naturen, og tingene mistede deres betydning - en betydning
som tidligere var indlejret i dem gennem håndens arbejde, traditionen og historien.
For Morris var disse elementer sammen med naturens skønhed det, der gav
ornamentikken betydning. Han var overbevist om, at den ornamentale skønhed kunne
medvirke til at genetablere forholdet mellem naturen, ting og mennesker.62 Endnu et
væsentligt anliggende for William Morris var tingenes holdbarhed, et synspunkt som
også Adolf Loos senere udtrykte. Begge tog de skarpt afstand fra ornamentet som et
modelune, der forældede tingene før materialet var slidt op. Både Morris og Loos
stræbte efter kunstneriske udtryk, som rakte ud over modens flygtighed. Den textile
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ornamentik er en væsentlig faktor i moden, som ofte forfører os til at skifte tingene
ud, længe før de er slidt op. En problematik der har betydning for det globale miljø
gennem et hastigt stigende ressourceforbrug. Der er derfor grund til at se på, om
oplevelser af ornamentik spiller en rolle i forhold til produkters levetid.

Textiler indgår i hverdagen på utallige måder, og er derfor en del af vores visuelle og
taktile erfaring af verden. Når vi køber boligtextiler og tøj, vælger vi bevidst eller
ubevidst en ornamentik, der knytter sig til tidligere oplevelser og vor kulturelle
horisont. Ornamentikken appellerer til sansen for skønhed, fantasien, sociale
forestillinger og minder. Således binder den oplevelser sammen, etablerer nye
erfaringer, udtrykker vores skiftende selvopfattelse og forestillinger om det gode liv.
Ornamentik kan derfor betragtes som en vigtig erfaringskategori, der har betydning
for, om brugeren knytter sig til et produkt eller hurtigt skifter det ud.

Oplevelser af ornamentik kan således ses som en del af en større teoretisk diskurs, der
søger at belyse brugererfaring, brugertilfredshed og bæredygtigt design - emner som
bl.a. Victor Margolin belyser i sit essay "The Experience of Products".63 Han nævner
ikke ornamentik særskilt, men overvejer grundlæggende, hvordan ting får betydning
og tilskrives en værdi, der rækker udover den anonyme bytteværdi. Jeg bygger det
følgende på Margolin's essay som optakt til kapitlets sidste del, der argumenterer for
at ornamentik også er mere end mode.64

Margolin tager sit afsæt i det 20 årh's designdiskurs, som han indleder med at
konstatere har fokuseret på ting. Diskursen har primært været centreret om
materialernes ærlighed, formens forædling, håndværk versus masseproduktion og
forholdet mellem form og funktion. I denne periode blev relationen mellem ting og
brugerens erfaring med dem stort set udeladt. Margolin mener, at spørgsmålet er
væsentligt at tage op, dels fordi det har stigende interesse for producenter i forhold til
den intense konkurrence, der er på markedet. Dels fordi brugerne ofte er forvirrede
over den stadige strøm af nye, skiftende og sofistikerede produkter, de præsenteres
for. Ligeledes, siger han, er brugerne begyndt at stille krav til producenterne, hvilket
tydeliggør behovet for større viden om, hvad der betinger brugertilfredshed. De
stigende miljøproblemer er endnu en faktor, som Margolin fremhæver i forhold til
design og en diskurs, der belyser brugererfaring og tilfredshed med produkter.65  I
forbindelse med hvad der konstituerer menneskelig erfaring, refererer Victor
Margolin til den amerikanske filosof John Dewey's teorier. Ifølge ham er drivkraften,
bag vor interesse for personer og ting i omgivelserne, at opnå erfaringer og oplevelser.
Dewey anser erfaringer som personlige og socialt kontinuerlige på den måde at,
"enhver erfaring optager både noget fra de forudgående og modificerer på en eller
anden vis de, der kommer efter." 66 Således, kan erfaringer blive rigere og dybere jo
mere bevidsthed og forståelse, der tilføjes fra fortiden, siger Margolin.
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Men for at en situation skal resultere i oplevelse og erfaring, må der, ifølge Dewey,
være en narrativ sammenhæng, som "bærer sin egen individualiserende kvalitet og
selvtilstrækkelighed med sig."67 Ydermere skal der være en afslutning såvel som en
helhed, der giver oplevelsen en følelse af særegenhed. En erfaring er derfor ikke
generel, men har sin særlige egenart med egne kvaliteter. Det er denne egenart, som
giver erfaringen betydning. Oplevelse og erfaring, siger Dewey, er noget, der finder
sted i forhold til konkrete omstændigheder. Disse omstændigheder giver oplevelsen
dens kvaliteter, som fx. opnås gennem vort engagement med mennesker eller ting.68

Hvordan vi som mennesker oplever og erfarer ting har betydning for designeren.
Ornamentik er med sit visuelle og taktile udtryk en del af vore daglige oplevelser.
Derfor, vil jeg mene, at ornamentik kan være med til at stimulere den refleksive
dimension af menneskers interaktion med ting. For når tingene bruges, opnår vi et
mere eller mindre personligt forhold til dem. Margolin nævner ikke ornamentik, men
taler generelt om erfaring i forhold til menneskers interaktion med produkter. Om det
siger han:

"Erfaring eksisterer i individets bevidsthed som et resultat af hans eller hendes
interaktion med et produkt. Derfor vil ikke to individer have en identisk erfaring.
Hver person vil bringe forskellige indre betingelser til en brugssituation og vil således
give deres interaktion med produktet en betydning, som kun tilhører dem."69

Før vi erhverver et produkt, vurderer vi det og bedømmer den potentielle værdi,
produktet kan have for os. Margolin mener at:

"Den individuelle forventning, til den oplevelse et produkt kan yde, er en magtfuld
faktor i hans eller hendes motivation til at erhverve og bruge det. Forventning er ikke
kun udløst af reklamer og promotion, men også af tidligere oplevelser og
erfaringer".70

Victor Margolin ser også produktets levetid som en del af diskussionen om
brugererfaring. Han ridser de forskellige faser af produktudvikling, brug og
bortskaffelse op og konkluderer, at vi først for alvor i de senere år er begyndt at tage
den sidste del af produktcyklusen, bortskaffelse, ind i designudvikling og
designdiskursen. Margolin bemærker, at hvor Rayner Banham og popdesign
teoretikere i 1950erne og -60erne hyldede en "køb og smid væk æstetik", er
holdbarhed nu en ønsket værdi ved produkter. Og han fortsætter:

".... nogle designere og producenter vier mange tanker til spørgsmålet om udvidelse af
produktcykluser, således at produkter kan blive i cirkulation en længere tidsperiode.
Faktisk forekommer lang levetid på mange måder. Betegnelsen af et produkt som en
antikvitet eller samleobjekt, holder det i cirkulation, fordi det er blevet et symbol på
kulturel kapital".71
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68 ibid s. 40
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Termerne ecodesign og sustainable design karakteriserer produkter, der indeholder en
designstrategi, som minimerer spild, bruger mindre energi og reducerer den mængde
materiale, vi henviser til lossepladser. Økologisk tankegang, har uddybet vores
oplevelse af produkter ved at relatere deres brug og vedligeholdelse til klodens
balance. Det har givet et friskt syn på produktcyklusen og frembragt nye argumenter
for at forlænge produkters levetid.72 Men også John Dewey's teori om menneskelig
erfaring, kan åbne et rigt reflektionsfelt for de nye komplekse krav, der stilles til
design både praktisk og teoretisk, mener Margolin:

"Når først vi anerkender den uløselige relation mellem produkters kvalitet, og den
måde de eksisterer i verden, opdager vi, hvor meget der er at lære,  om måden
produkter påvirker vore liv". 73

Han peger på, at vi uheldigvis ikke har normer for, hvordan vi knytter fælles værdier
til brugererfaring, og at det i et åbent samfund er vanskeligt at lovgive omkring
livsstil. Men siger Margolin:

".... en voksende diskussion og debat om kvaliteten af erfaring kan i det mindste gøre
nogle folk mere bevidste om, hvordan deres egne liv påvirkes af den lynhurtige
skabelse af nye produkter, tjenester og miljøer, som omgiver dem".74

På denne baggrund foreslår Victor Margolin, at vi ser produktudvikling som en
kombination af oplevelse, erfaring og teknik frem for teknik alene. Den store
udfordring, til udviklingen af nye produkter, ligger i at genkende og forbinde værdien
af bruger- og designererfaring. Brugere er sociale aktører, der før de køber overvejer
produktet i forhold til deres planer og aktiviteter. Mens mange foretrækker at
opretholde etablerede forbrugsmønstre, søger andre konstant de seneste apparater og
moder.75

Som Margolin påpeger, har vi forskellig livsstil og holdning til mode. Pointen er da
heller ikke endnu et forsøg på at opdrage brugeren. Men derimod en opfordring til
designeren om at sætte sig ind i den rolle brugerens erfaringer, oplevelser, ønsker og
behov spiller for produktcyklusen. I en sådan designproces vil ornamentikken eller
dens udeladelse endnu engang kunne indtage positionen som et udgangspunkt for en
dialog om det skønne, det 'passende' og 'det gode liv'.

1.6 Ornamentik er mere end mode
Ornamentik har altid været forbundet med skønhed og forestillingen om 'det gode liv'.
I alle kulturer har man tilføjet omgivelser, ting og tøj dekoration for at markere
sociale tilhørsforhold og give ting betydning. Med industrialiseringen blev
håndværkets og folkekunstens udtryk og tradition for dekoration marginaliseret, og
grundenstenen til forbrugersamfundets skiftende moder lagt. De masseproducerede
billige varer tilbød istedet borgerskabet og den nye arbejderklasse en eklektisk
ornamentik, der var med til at dække over varernes ringe kvalitet. Det var disse
'forlorne ornamenter', som bl.a. Ruskin, Morris, Owen Jones og hans elev Christoffer
Dresser, trods deres uenighed, ønskede at bekæmpe. De mente alle, at ornamentikken
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var mere end blot pynt, og at den burde skabe kulturel værdi, styrke samfundet og
fælles idealer.

Christoffer Dresser vævet møbelstof 1875                       William Morris vævet møbelstof 1878

Modsat Jones og Dresser, der ønskede at skabe en ny type ornamentik med
udgangspunkt i maskinproduktion, var det vigtigste for Morris at bevare den
kunstneriske frihed og kvalitet. Han fandt sin inspiration først og fremmest i
middelalderen, nordisk og keltisk ornamentik og i den natur, der omgav ham.
Overordnet så han de dekorative kunstarter som et stort system, der var udviklet med
den opgave at udtrykke menneskets glæde ved skønhed. Og han mente, at en af
dekorationens vigtigste funktioner var dens forbundethed med naturen, der kunne
tjene til at skærpe vore sløvede sanser over for tingene. Dekorationens formål, mente
Morris, var:

"At give folk glæde ved de ting de nødvendigvis må bruge........og....... glæde ved de
ting, de nødvendigves må lave." 76

William Morris var en af de designere i sin samtid, der udover sit kunstneriske og
teoretiske virke, også udfoldede et stort politisk og socialt engagement. Han var klar
over, at hans ideer tog sig ud som rene utopier i en tid, hvor arbejdere ikke havde
etablerede rettigheder, og der ingen lovgivning var til begrænsning af forurening. Men
Morris kæmpede på trods af disse forhold for at realisere håbet om en bedre verden.
Han stod fast ved sin overbevisning, mens andre gik på kompromis og indgik
alliancer med industrien. Morris's bekymring gjaldt de voldsomme
samfundsændringer, som kapitalismen afstedkom og de omkostninger, det havde for
både mennesker og natur. Han var således en af de første, der påpegede de
miljømæssige konsekvenser af textilindustrien.77 Problemer vi i dag stadig ikke har
løst, blot flyttet udenfor Europa, og som i en global tidsalder i længden ikke kan
negligeres. Morris var således både designer, producent og politisk aktiv, og han viste

                                                  
76 William Morris: "De mindre Kunstarter" I Vagn Lyhne & Kristian Berg Nielsen: Tankebygninger,
Arkitektur og kunsthåndværk 1851-1914. s. 125
77 ibid s.141
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sine etiske holdninger på alle planer, ikke mindst i forhold til sine medarbejdere og
igennem sin insisteren på kvalitet frem for profit.

Christoffer Dresser (1834-1904) var født samme år som Morris, men på mange måder
hans modsætning. Han var i en anden situation, for som free-lance designer var
fabrikantens målgruppe og maskinerne hans givne udgangspunkt. Dresser havde et
designstudie med sine døtrer, men stod ikke med samme ansvar og tekniske
problemer som producenten Morris, der havde ansatte i designstudiet, produktionen
og i sine butikker. Christoffer Dresser og William Morris er eksempler på designere
med to forskellige udgangspositioner i forhold til deres 'æstetiske råderum'. Dresser
arbejdede som den første moderne industrielle free-lance designer internationalt i
Europa, USA og Japan indenfor mange produktområder. Og en del af hans design i
glas og metal peger ved deres stringens og udeladelse af ornamentik frem mod
modernismen.

  
Christoffer Dresser 1885                                  Marianne Brandt 1924

Modernismen bandlyste ornamentikken og søgte i stedet at give de anonyme
industriprodukter lødighed gennem materialernes iboende karakter og en kunstnerisk
bearbejdning af den rene form. En løsningsmodel, der i længden viste sig uholdbar, og
som især i arkitekturen fik konsekvenser indenfor elementbyggeriet. Ornamentikkens
potentiale blev 'genopdaget' af de postmoderne arkitekter og manifesteret i en
poparkitektur, der i mange tilfælde blev 'for meget' modsat modernismens 'for lidt'.
Postmodernismen havde imidlertid den positive virkning at ophæve modernismens
tabu og revitalisere ornamentikken. Som tidligere nævnt forsvandt den aldrig fra
textilerne, som temmelig upåagtet bevarede og konstant fornyede det historiske
'arvegods'.

I dag ved starten af det 21. årh. står vi så, efter postmodernismen, i en situation, hvor
ornamentikken måske kan bidrage til løsningen af nogle af de problemer, som Morris
så klart formulerede. Ikke i en tilbagevenden til håndværksproduktion, men ved at
bruge de muligheder som den fleksible digitalbaserede teknologi tilbyder. Det er her i
det flydende grænseland mellem masseproduktion, kunsthåndværk og frie
eksperimenter, at nye veje kan udforskes. Og det er på denne baggrund, at vi skal se
ornamentikkens fornyede aktualitet. Vi er ikke længere udelukkende henvist til
massseproduktion, men kan fremstille unika eller præcis det antal, der er behov for.
Med digitalteknologiens udbredelse sker en demokratisering af produktionsmidlerne,
der tillader eksperimenter, som kan være alternativer til moden.
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Modens problem er dens flygtige natur, der konstant må frembringe nye udtryk. Det
medfører forældelse af tingene uden hensyn til, om de materielt eller
funktionsmæssigt er slidt op. Både Morris og Loos var imod moden, som de anså for
at være uetisk, spild af arbejde og materialer. Modernismen reagerede imod moden
med enkle rene formudtryk, hvis ideal var at give tingene en levetid, som var i
overensstemmelse med materialets. Denne strategi er til dels kulsejlet i
efterkrigstidens velfærdssamfund.

Man kan måske sige, at mode er kapitalismens og masseproduktionens logik, da den
er et middel til at fremhæve tingene og - for en kort stund - får dem til at undslippe
massens anonymitet i kraft af modens nyhedsværdi. En sådan logik er dømt til stadig
acceleration, og modens indfiltrering af alle produktgrupper har derfor konsekvenser i
form af et øget forbrug, der belaster jordens ressourser. Der er derfor grund til at
overveje, om ornamentik kan spille en anden rolle i forhold til evt. at forlænge
levetiden for nogle produkttyper og derved sætte andre normer for forbrug. Normer
der, i stedet for hastig udskiftning, fokuserer på menneskers tilknytning til ting og
hvilke forestillinger, vi har om det gode liv.

Tiden burde være til at afprøve nye forbrugsmønstre, da masseproduktion ikke
længere er så rentabelt, fordi mange forbrugere efterspørger individuelle produkter.
Det har tvunget industrien til at udvikle nye planlægnings- og produktionsformer som
bl.a. quick respons, mass customization og customization. Denne udvikling fordrer
nye produktionsredskaber, der er fleksible, hurtige at omstille, og som kan producere
mindre mængder tilpasset den aktuelle  efterspørgsel. Det er på denne baggrund, at
udviklingen og de store investeringer i CAD/CAM, herunder dititaltryk, skal ses. Men
de fleksible produktionsmetoder kan meget vel øge forbruget, da nye varer
præsenteres kontinuerligt. Derved risikerer vi at tabe de positive miljømæssige
aspekter, som den renere inkjetteknologi repræsenterer. De aktuelle eksempler,
(Genotropin pennen, Eberswalde biblioteket, Nokia mobiltelefonen, Prada og Hussein
Chalayan's kjoler, Parson og Campbell's digitaltrykte beklædning) som er nævnt i
dette kapitel, skal på ingen måde tolkes som løsninger i forhold til bæredygtighed.
Men de peger på nogle af de tekniske og kunstneriske muligheder, vi nu har til
rådighed for at eksperimenterer med andre forbrugsmønstre og ornamentikkens
betydning. Temaer der yderligere belyses i de følgende kapitler i forhold til
digitalteknologi og textiltryk.

Udviklingen af de digitale medier åbner en ny adgang til produktion for selvstændige
designere. Man kan sige, at der hermed gribes bag om industrialiseringen, og at
designeren nu har et reelt valg i forhold til de etiske og kunstneriske aspekter ved
fremstillingsprocessen. Om denne mulighed forbliver endnu en 'Morris-utopi'
afhænger af, om designere formår at skabe nye koncepter, der giver mening for
brugeren, men også af produkternes prisniveau.

Hvis William Morris' havde haft digitalteknologi til rådighed, kunne han måske have
realiseret sin drøm. Trods alt var det ikke maskinen i sig selv, han afviste, men dens
følgevirkninger.78 Dette er naturligvis kun spekulationer. Først og fremmest er en ny
læsning af Morris aktuel, fordi hans tanker kan ses som et konstruktivt korrektiv til
mode og masseproduktion.

                                                  
78 Linda Parry: Textiles of the Arts and Crafts Movement, s. 28 Thames & Hudson 1988 (1997 reprint)
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2: Teknologihistorie 

2.0 Indledning
Al konventionelt textiltryk er en analog reproduktionsproces, som udføres vha.
skabeloner. De er selve kernen i fremstillingen, fordi de 'bærer' motivet og farven,
som fra dem overføres ved direkte kontakt med stoffet. Skabeloner har indflydelse på
designets visuelle udtryk og sætter de tekniske grænser for designerens 'æstetiske
råderum'. CAD/CAM er udviklet i forhold til de analoge trykmetoder, og selvom
digitaltryk nu er en realitet fremstilles kun ca. 1% af den samlede mængde trykte
textiler pr. år vha. inkjet.79 Skabelonerne har derfor på ingen måde udspillet deres
rolle. En diskussion af CAD/CAM's betydning for designeren og potentialet i
inkjetteknologi må derfor forholde sig til skabelonerne for at kunne perspektiveres.

Udarbejdelse af skabeloner udgør i industriel produktion en betragtelig investering.
Derfor har den teknologiske udvikling været præget af at finde mere rationelle og
økonomiske måder at fremstille dem på. Et andet aspekt, der har skubbet udviklingen,
er kravet til trykhastighed. Men denne faktor er i de senere årtier trådt noget i
baggrunden i takt med markedets ønsker om mindre mængder af samme design.
Hastighed er imidlertid stadig et væsentligt parameter for sammenligning af
trykmetoder, fordi fabrikationsprisen pr. meter falder markant, efter at
omkostningerne til skabeloner er tjent ind.

Tryk er den billigste og hurtigste form for dekoration af stof og fungerer som et
vigtigt element i modens skiftende udtryk. Udviklingen af skabeloner har således også
været rettet mod nye æstetiske muligheder for gengivelse af motiver og mønstre med
bl.a. mere raffinerede farvevirkninger og finere detaljer. Historisk har forskellige
typer af skabeloner været medvirkende til etableringen af textiltrykkets genrer og
stilarter, som spiller en væsentlig rolle i forestillingen om, hvordan trykte textiler kan
se ud. Et af de primære mål for digitaltryk har derfor været at mime de kendte
teknologier, og sekundært at tilføje nye æstetiske muligheder.

Digitaltryk med inkjetteknologi er karakteriseret ved fraværet af skabeloner, og ved at
materialet ikke berøres i fremstillingsprocessen. Det er således misvisende at tale om
tryk, da der snarere er tale om et farvningsprincip. Et af de første patenter, der brugte
jetteknologi på stof, fik da også navnet polykromatisk farvning.80 Men i dag anvendes
digital- og/eller inkjettryk som globale betegnelser. Dermed sker en væsentlig
udvidelse af begrebet tryk teknisk og sprogligt. Ved digitaltryk bortfalder
reproduktion og motivgentagelse som grundvilkår, og teknologien udgør dermed et
radikalt alternativ til de metoder, som har været konstituerende for textiltryk siden
dets oprindelse. Udbredelsen af digitaltryk afhænger dog først og fremmest af, om
teknologien viser sig økonomisk konkurrencedygtig overfor de konventionelle
trykmaskiner, der også til stadighed forbedres for at imødekomme markedets krav om
fleksibilitet.

                                                  
79 Dr. Michael Mheidle:"Integrated Digital Soloutions for Textile Printing".
International Dyer, June 2004 s. 23
80 Patentet blev udviklet af det engelske firma ICI i slutningen af 1960erne. (Story 1974) Polykromatisk
farvning uddybes senere i kapitlet.
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For at forstå udviklingen af CAD/CAM, er det imidlertid også nødvendigt at tage den
nære forbindelse mellem textil- og konfektionsindustrien i betragtning. Disse to
sektorer har i sidste halvdel af det 20. århundrede udviklet sig til en global industri
med et tungt og kompliceret produktions- og salgssystem bestående af mange
delprocesser.

Traditionel masseproduktion i textil- og konfektionsindustrien begynder ca. 2 år før,
varen når kunden i butikken. Forenklet sagt forløber processen således: Først
produceres fibre, så spindes garnet, dernæst væves og strikkes metervarer, og til sidst
udføres efterbehandlingerne farvning og trykning.81 Når metervarerne er fremstillet
kan konfektionsindustrien gå i gang med tilskæring og syning. Undervejs er der en
intens udveksling og koordinering af informationer mellem de involverede parter
omkring farver, fibre, garner, stofkvaliteter og design. Denne proces foregår bl.a.
gennem brancheorganisationer, messer, trendbureauernes publikationer,
modebladenes reportager, free-lance designere og stylister. Hvert firma tilpasser de
generelle tendenser til deres målgruppe og tilføjer egne tolkninger af temaer,
materialer og farvekombinationer.

Indenfor det korte interval moden udfoldes, er det ikke, med en global produktion,
muligt løbende at supplere varelagret. Derfor foretrækker konfektionsindustrien at
gardere sig ved produktion af rigelige varemængder. Det resulterer ofte i en
overproduktion, hvor en betragtelig del af varerne ved sæsonens slutning sælges til
nedsat pris. Endnu et aspekt, som bidrager til usikkerhed i kalkulation af
produktionsmængder, er vanskeligheder med at forudsige, hvad kunderne vil købe 1-2
år ud i fremtiden. Stereotype målgrupper, som følger en fastlagt mode, findes ikke
længere. I stedet søger kunderne individuelle produkter, som fordrer et facetteret og
pluralistisk modesystem. Derfor er konventionel masseproduktion blevet mindre
rentabel, og nye planlægnings- og produktionsformer, som bl.a. quick response og
mass customization, indført i store dele af industrien.82 Disse strategier baserer sig på
produktionsredskaber, der er fleksible, hurtige at omstille, og som kan producere
mindre mængder tilpasset den aktuelle efterspørgsel. Det er på denne baggrund, at
udviklingen og de store investeringer i CAD/CAM, herunder inkjetteknologi, skal ses.

CAD/CAM er siden slutningen af 1960erne gradvist blevet indført i industrien. Det
har ændret designerens arbejdsproces og opgaver. CAD automatiserer mange tekniske
opgaver, og in-house designeren har i moderne trykkerier det fulde ansvar for hele
den digitale bearbejdning af designet frem til gravering.83 Omlægningen af
designerens arbejde har også påvirket den kreative praksis, og mange firmaer køber
nu næsten udelukkende design [art work] af free-lance designere. Der er ikke noget
nyt i denne praksis, som Adrian Forty beskriver allerede var udbredt i midten af 1800
                                                  
81 Farvning foretages også på fiber- eller garnstadiet, men udgør samlet set en lille del.
82 Professor Rajan Suri:"Quick Response Manufacturing (QRM) er en firmastrategi, som nedsætter
leveringstiden i alle faser fra idekoncept til produktion og i alle kontorrutiner". Min oversættelse
(d.8.1.06) http://www.engr.wisc.edu/centers/cqrm/whatisqrm.htm
Frank Piller definerer mass customization: (som)..." en proces, hvor kunden er 'med-designer' af
produkter eller tjenester, som imødekommer behovet hos den enkelte kunde under hensyn til visse
produktegenskaber. Alle arbejdsprocesser foretages indenfor et fastlagt løsningsmodel, der er
karakteriseret ved stabile men dog fleksible og receptive processer." Min oversættelse
(d.8.1.06) http://www.mass-customization.de/glossary.htm#pers
83 Der er stor forskel på, hvordan arbejdet udføres forskellige steder i verden. Hvor arbejdskraften er
billig, laves disse opgaver ofte stadig manuelt.
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tallet, og som Christine Boydell påpeger, øgedes med introduktionen af rammetrykket
i England fra 1931. Boydell forklarer forholdet med, at manuelt rammetryk gjorde det
muligt at fremstille flere eksperimenterende design i mindre oplag.84 Og med
indførelsen af CAD/CAM er brugen af free-lance designere tiltaget yderligere. Et
eksempel er det danske tøjfirma IC Company, der i 1980erne havde omkring 12
textildesignere tilknyttet. Nogle var ansat på fuld tid, mens andre arbejdede fast i
længere intervaller hver sæson. Efter at IC Company i 1990 anskaffede CAD, skar
firmaet ned til 2 fastansatte designere, som i korte spidsbelastede perioder blev
suppleret af 2 free-lance designere.85 Man kan med en vis sikkerhed sige, at køb af
free-lance design er til industriens fordel, fordi virksomheden ikke har en fast
lønudgift, og fordi designerne sælger mønstre på markedets vilkår. Det har betydet, at
prisen for et mønster stort set ikke er steget siden 1980.86 Derfor har mange free-lance
designere også taget CAD i brug for at effektivere designprocessen. Designerens
arbejde og brug af CAD beskrives yderligere i afhandlingens case-studier.87

2.1 Principielle forskelle mellem analoge trykmetoder og digitaltryk
Som allerede nævnt er den mest markante forskel mellem analog- og digitaltryk
henholdsvis brug og fravær af skabeloner. Skabelonerne har direkte kontakt med
stoffet, mens digitaltryk ikke berører materialet. Ved førstnævnte metode fremstilles
en skabelon for hver farve, og i den kan der under farveseperationen lægges halvtoner
vha. rasterpunkter. Fremstillingsprisen pr. m. stiger proportionalt med antallet af
skabeloner/farver. Derfor må der i design med mange farver og nuancer altid
foretages valg, som medfører en vis form for stilisering af motivet.88 I digitaltryk er
farveseperation overflødig, fordi motivet dannes ved at data overføres fra
computerens RIP [raster image processor] program til printhovederne. Det er således
ikke nødvendigt at stilisere motivet, der heller ikke begrænses af et bestemt antal
farver.

Farveblanding divergerer i de to metoder, bl.a. fordi analogtryk anvender spot color
og digitaltryk process color.89 Spot color blandes udfra originaldesignets farvenuancer
til hvert nyt mønster og farvestilling, derfor skal maskinen renses hver gang, der
skiftes mønster og farvestilling. Trykkeren har et stort farvesortiment til rådighed,

                                                  
84 Forty Adrian: Objects of Desire, Design and Society since 1750. Thames & Hudson 1986, s.47
Christine Boydell: "Free-lance Textile Design in the 1930s: An Improving Prospekt?" Journal of
Design History Vol. 8 No. 1 1995, The Design History Society
85 Kilde: Textildesigner Anette Stabel som var ansat hos IC Company fra 1987-2001 og med til at
indkøbe det første CAD system. Telefoninterview juni 2005
86 Dette bygger på egne erfaring fra salg af mønstre i perioden1980-2000, og på free-lance designer
Loka Lagerlöf Spanners oplysninger fra 2003.
87 Kapitlets vigtigste kilder er Joyce Storey's enestående bog Textile Printing fra 1974, suppleret med
oplysninger fra Kathryn L. Hatch: Textile Science fra 1993. Derudover inddrages artikler fra
fagtidsskrifter og web-sites. Da afhandlingen behandler begivenheder indenfor de seneste år, er
kilderne spredte og til tider farvet af bestemte interesser bl.a. fabrikanters promovering af
inkjetteknologien. Dette forhold er så vidt muligt forsøgt afvejet gennem brug af flere forskellige
kilder.
88 Ved analoge metoder trykkes det meste som spot color, men proces color bruges i kombination med
fotogravure. Metoden kan gengive fotografiske motiver, men det er vanskeligt at trykke forskellige
farvestillinger med de samme skabeloner. Det er en kostbar metode, som blev udviklet til transfertryk i
1953 af det italienske firma STAR. (Storey 1974)
89 Process color refererer oprindelig til brugen af CMYK [cyan, magenta, yellow, black] i offset tryk.
Udfra disse fire basisfarver blandes under trykningen alle andre farver.
(d.1.1.06) http://www.webopedia.com/TERM/C/CMYK.html



35

som dækker et omfattende farverum [farvegamut]. Farven blandes i en fortykket
pasta, og lyse nuancer opnås ved at tilsætte coupure.90 Med spot color kan der trykkes
fuldstændig jævne ensfarvede flader og/eller halvtoner med rasterpunkter. Ved tryk
med process color trykkes næsten altid med det samme sæt farver, derfor skal
maskinen sjældent renses. Der findes få undtagelser bl.a. indenfor tryk på tæpper, det
vender jeg tilbage til.

Digitale inkjetprintere anvender process color, og forskellige typer maskiner kører
med henholdsvis 4, 6, 7, 8 eller 12 farver. Jo flere forskellige farver printeren bruger,
jo større farvegamut kan den reproducere. De printsystemer, der kører med 8 farver
fordelt på de fire CMYK farver [cyan, magenta, yellow, black] og fortyndinger af
disse, dækker således et mindre farverum end de, der suppleres med fuldfarverne
orange, blå, rød og grøn. De fire CMYK farver alene har nemlig vanskeligt ved at
reproducere alle områder af røde, grønne og blå nuancer. Ved at tilføje ekstra farver
udvides printerens gamut betydeligt, og Pantone hævder således, at deres Hexacrome
system [6 farver] kan reproducere 90% af Pantone Matching System® Colors. Det er
mere end dobbelt så mange, end der kan opnås med CMYK.91 Nogle af de mere
avancerede printere til stof, som fx Ichinose ProofMaker, kan med sine 12 farver
trykke en kombination af process og spot color.92

Pantone's sammenligning af 4 og 6 farvers gamut.

Inkjet på stof anvender specielt udviklede flydende farver [blæk]. Og da der er tale
om  en forholdsvis ny teknologi findes på nuværende tidspunkt et langt mindre
farvesortiment end til analogtryk. Det medvirker til at begrænse farvegamutten. Så på
trods af at der kan frembringes millioner af nuancer, er der farver, som ikke kan
trykkes, fordi de ligger udenfor printerens gamut. Farverne blandes under trykningen

                                                  
90 Coupure er farveløs trykpasta
91 SuSu Gordon:"Color management and RIP Softare for Digital Textile Printing" July 2001
(d.24.2.04) www.texchange.com
92 Chris Byrne:"Inkjet Printing in the Textile Industry: Drawing up the Battlelines" (2001)
(d.16.3.05) http://www.digitaltextile.net/
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som rasterpunkter på den hvide flade, og derved opnås millioner af nuancer med et
begrænset antal farver. Men især lyse toner fremstår som prikkede, fordi de genereres
ved at bittesmå farvepunkter spredes ud på det hvide stof.93 Mættede farver opfattes
sjældent prikkede, fordi punkterne blandes og dækker stoffets hvide farve.

Farvens dækningsgrad [coverage] kan i inkjet reguleres gennem printerens RIP
program. Men når dækningsgraden nedsættes indsnævres farvegamutten. Dvs. at der
ved tryk på tynde stoffer må indgås et kompromis mellem, at farven evt. flyder lidt,
eller at gamutten reduceres. I konventionelt tryk stilles trykpastaens konsistens
gennem fortykkelsen, så der kan trykkes helt skarpt selv på florlette stoffer. Ved
inkjet på gulvtæpper optræder dette problem ikke, fordi overfladen er grov og
sugende. Desuden kan de samme farvestoffer som til konventionelt tryk anvendes, og
der kan trykkes både spot color [fabrikken Ege-tæpper] og process color [fabrikken
Milliken] med det samme anlæg.

Textiltryk kan udføres med vandbaserede reaktive-, syre- eller dispersionsfarvestoffer
eller limbaserede pigmentfarvestoffer. Ved direkte tryk med vandbaserede farver skal
stoffet efterfølgende fixeres ved damp eller tør varme, vaskes ud og tørres.
Pigmenttryk derimod kræver kun fixering med tør varme efter tryk. Pigmentfarver er
de mest anvendte i analogtryk, fordi de kan trykkes på alle typer fibre. De tre grupper
af vandbaserede farver bruges hver især til tryk på forskellige natur- og syntetfibre.
Til inkjet findes på nuværende tidspunkt et begrænset antal farver indenfor alle
farvestoffer. Pigmentfarver kan volde problemer, fordi de let blokerer printhovedets
dyser, og en del reaktive- og syrefarvestoffer har lave lysægtheder, hvilket gør dem
uegnede til boligtextiler og textiludsmykning. Det er imidlertid et generelt problem
for disse farvestoffer også til konventionelt tryk, men fordi der her er et større
sortiment at vælge ud fra, kan der opnås bedre lysægtheder. Reaktivt blæk har
længere holdbarhed end blandet reaktiv trykpasta, men alligevel kan der opstå
problemer, fordi gammelt blæk mister evnen til at fiksere på textilet. Det ses først når
stoffet er dampet, vasket og tørret. Ved tryk med reaktive- og syrefarvestoffer skal
stoffet forberedes til tryk. Til inkjet sker det med fortykkelse og kemikalier, dels for at
forhindre at blækket flyder, og dels for at det i fixering kan indgå permanent
forbindelse med fibrerne. Stoffet er efter præparering følsomt for lys og luftens
påvirkninger og skal opbevares tørt og mørkt. Til analogtryk forberedes stoffet til tryk
ved en vaske- og tørreproces, mens kemikalierne blandes i trykpastaen.

Inkjetteknologien har en høj udnyttelse af farvestoffer. Det er en fordel, da der efter
fixering og i vask af de vandbaserede farver forekommer meget lidt overskudsfarve.
Det minimerer vand- og energiforbruget til gavn for miljøet og økonomien, men
farvestofferne er til gengæld kostbare.94 Digitaltryk kræver minimal omstilling for
hvert nyt design. Det er en klar fordel i forhold til konventionelle trykmaskiner, hvor
fremstilling af skabeloner, farveblanding, indstilling af maskinen for pasning af
mønstret, prøvetryk og rensning for hver farvestilling, er kostbar, tidskrævende og
miljøbelastende.95 Især skabelonfremstilling og rensning af maskinen belaster miljøet.
                                                  
93 Den prikkede virkning opfattes indenfor en afstand på ca. 1 meter.
94 Ifølge Chris Byrne koster blæk mellem 300-400$ pr. kg [2644 - 3525 kr.], mens trykfarve til de
konventionelle maskiner koster 20-30$ pr. kg [176-264 kr.].Chris Byrne:"Inkjet printing in the Textile
Industry: Drawing up the Battlelines" 2001. (d.16.3.05) http://www.digitaltextile.net/
95 Vince Cahill:"Introduction to Digital Printing Technology"
(d.1.12.03) http://www.techexchange.com/thelibrary/tchnlgy.pdf
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Et forbavsende højt antal skabeloner kasseres efter prøvetryk, fordi designet ikke
kommer i produktion. I 1997 var antallet på omkring 42%. Forklaringen er, ifølge
Bert van Agen fra STORK, at fabrikanten ikke rammer tidens trend og kundernes
smag. Rensning af maskinen er miljøbelastende, fordi en ikke ubetydelig mængde
restfarve må destrueres.96

Hovedparten af inkjetprintere til stof er på nuværende tidspunkt ikke egnet til tryk på
markant strukturerede eller hårede overflader. De er begrænsede til direkte tryk og
fungerer bedst på glatte, ensartede og ikke for tykke stoffer. Det skyldes bl.a. at
inkjetprintere er sensitive overfor støv, luftfugtighed og temperatursvingninger, der
kan føre til stoppede dyser og dermed fejltryk. Konventionelle trykmaskiner er langt
mere robuste og kan trykke på alle typer textile overflader og kvaliteter. Desuden kan
der her anvendes en række specielle trykteknikker, hvor kemiske eller mekaniske
påvirkninger af stoffet resulterer i strukturændringer af overfladen. Men da
inkjetteknologien er relativ ny, vil mange af de nævnte problemer sandsynligvis blive
løst gennem udvikling af forbedrede farvestoffer og specialbyggede printere, der
imødekommer textilindustriens mangeartede behov.

2.2 Forberedelser til tryk
Den mest almindelige type dekoration af trykte metervarer er kontinuerlige mønstre.
De konstrueres udfra en geometrisk opdeling af fladen, som kan fremhæves eller
skjules. Den underliggende gitterstruktur er imidlertid altid aflæselig som en repetitiv
regelmæssig orden. Mønstret opbygges ved at gentage en rapport, som er den del, der
ved parallelforskydning kan danne hele mønstret.97 Før trykning skal motivet
bearbejdes til en præcis rapport, som forholder sig til skabelonens størrelse. Derved
opnås, at mønstret kan gentages uden synlige overgange og fremstå som en homogen
flade.

               
Gillian Bunce 3 stadier af motivets bearbejdning til en rapport.

Farvelægning af mønstret kan enten ske før, efter eller samtidig med udarbejdelse af
rapporten. Free-lance designere sælger som regel farvelagte skitser, der ikke er i

                                                  
96 Textilingeniør Joy Boutrups referat fra Bert van Agen's lecture ved FESPA konferencen i
Manchester d.28.11.97.
97 Joy Boutrup: Rapportering. Danmarks Designskole Kompendie 1991 s. 1
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præcis rapport men indikerer gentagelse.98 Til analogt tryk skal mønstret efter
rapportering farvesepareres. Det er nødvendigt for udarbejdelsen af trykskabeloner,
hvoraf der skal bruges én for hver farve. Antallet af skabeloner/farver i et mønster
afhænger af produktionsmidlerne og prisrammen for det færdige produkt, idet hver
farve forøger varens pris. Ved digitaltryk er prisen højere pr. m, men den samme
uanset antallet af farver, og der kan uden restriktioner i rapportstørrelse trykkes
kontinuerllige mønstre eller enkeltstående motiver. Rentegning, rapportering og
farveseparation blev tidligere udført i hånden af tekniske tegnere. I dag foregår disse
processer på computer og er, sammen med den kunstneriske bearbejdelse og
farvesætning af mønstret, en del af textildesignerens arbejde på fabrikken.

Designer 1952                                        Manuel farveseparation i 1970erne

  

  
Farveseperation på computer vha. plug-in modulet inèdit

Selvom processerne nu er delvis automatiseret og ligger som forprogrammerede
egenskaber i de professionelle textilprogrammer, kræver det indgående teknisk
forståelse af trykprocessen, en udviklet æstetisk sans og håndværksmæssig
                                                  
98 Det skyldes dels den begrænsede pris, der kan opnås for et design, dels at ikke alle maskiner trykker i
de samme rapportmål. Det er derfor uhensigtsmæssigt at sætte mønstret i rapport, før det er solgt.
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beherskelse af programmet at udføre en optimal farveseparation og skabe en
harmonisk rapport. Kunsthåndværkere og free-lance designere bruger de forholdsvis
billige grafiske programmer til rapportering og farveseparation. Og i de senere år er
der kommet forskellige plug-in moduler til disse programmer, fx inèdit og Clicdesign,
som er udviklet specifikt til textildesign. Plug-in moduler bruges både af selvstændige
designere og industrien, som en alternativ løsning til de kostbare professionelle
textilprogrammer. I case-studierne beskrives designerens arbejde i detaljer.

Fra den farveseparerede fil kan der enten plottes en film til fotografisk overførsel på
skabelonen, eller den kan graveres direkte vha. inkjet eller laser.99 Denne proces
beskrives senere i afsnittet, først gennemgås skabelonernes udviklingshistorie kort.

2.3 Analoge trykmetoder
De analoge trykmetoder kan opdeles i 2 grupper: de manuelle blok-, kobberplade- og
rammetryk, og de industrielle valse-, rotations- og fladtryk. Både de manuelle og
industrielle metoder præsenteres her, fordi afhandlingens sigte er at belyse
inkjetteknologiens potentiale som alternativ til begge produktionsformer.

Bloktryk stammer fra østen og er den ældste metode.100 I slutningen af 1600 tallet blev
bloktryk udbredt i Europa, hvor der i stor skala etableredes manufakturproduktion
baseret på importerede indiske bomuldsstoffer. Samtidig vandt bloktryk udbredelse på
lokale værksteder, hvor landsbytrykkeren bl.a. dekorerede de hjemmevævede
stoffer.101 Ud fra hans sortiment af blokke kunne kvinderne vælge mønstre og farver.
Bloktryk blev, som produktionsform og af kunsthåndværkere, brugt langt op i det 20
årh. – bl.a. af Liberty i England frem til 1967.102 Metoden anvendes endnu nogle
steder til produktion i Indien og Afrika og i Vesten af nogle kunsthåndværkere.
Skabelonerne fremstilles ved at mønstret udskæres i træblokke eller ved at metalbånd
og/eller metalstifter indfældes i træ. Arbejdet udføres enten af trykkeren selv eller en
såkaldt formstikker. I det 20 årh. er også blokke udskåret i linoleum blevet anvendt af
kunsthåndværkere.

      
Bloktryk                                                                              Bloktryk Mulhouse, Alsasace ca. 1850

Blokkens størrelse er begrænset til, hvad trykkeren kan håndtere og derfor sjældent
over 46 kvadratcentimeter.103 Der er grænser for detaljefinheden, og metoden kræver
derfor en tilpasset stilisering af motivet. Motiverne kan være små eller store, simple
                                                  
99 LASER = Light Amplification by Stimulated Emmision of Radiation
100 Skriftlige kilder omtaler trykte textiler fra omkring 2500 f.kr. (Storey s.11)
101 I bl.a. Ungarn var lokalt bloktryk stadig levende i 1976, som en del af landsbykulturen. Demonkos
Ottó: Blaudruckhandwerk  in Ungarn, Corvina1981
102 Joyce Storey: Textile Printing, Thames & Hudson 1974 s. 45
103 Jennifer Harris: Textiles 5,000 Years. Harry N. Abrams 1993 s. 37
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eller komplicerede, og mange blokke kan kombineres til større motiver i et
ubegrænset antal farver. Et eksempel på dette findes i et engelsk sjal fra 1850 trykt
med over 500 blokke.104 Bloktryk var således et højt udviklet håndværk, der
frembragte design med langt større æstetiske kvaliteter end det, de første maskiner
kunne præstere.

I dag må bloktryk betragtes som en marginal metode, men den har spillet en væsentlig
rolle som alternativ til maskinproduktion og i udformningen af nye kunstneriske
udtryk. Herom vidner William Morris's, Arts and Crafts Movement's og Wiener
Werkstätte's textiler, der alle oprindeligt er fremstillet som bloktryk. Men også danske
stoftrykkere, som Marie Gudme Leth, Gudrun Stig Aagaard, Dorte Raaschou m.fl.,
har i perioden fra ca. 1930-60 markeret sig internationalt med bloktrykte stoffer. Flere
af disse design blev omsat til industriel produktion med ramme- eller valsetryk af C.
Olesen og L.F. Foght, og i 1950erne og -60erne vist på internationale udstillinger
sammen med danske møbler. Dermed medvirkede de til etableringen af begrebet
'danish design'.105

Det næste skridt i udviklingen af skabeloner kom, da den irske trykker Nixon omkring
1750 begyndte at anvende graverede kobberplader - en metode, der hurtigt bredte sig
til England og kontinentet.106 Skabelonerne fremstilles, ved at motivet ridses
[graveres] ned i kobberpladen. Før trykning påføres farve i fordybningerne, og pladen
presses mod stoffet under tryk, hvorved farven overføres. Rapporten [mønstrets
gentagelse] forholder sig til kobberpladens størrelse på højst 91 kvadratcentimeter.107

Mønstrene var ofte naturalistiske og fortællende stregtegninger i form af kineserier,
mytologiske- eller romantiske scenerier. De bedst kendte stoffer fra perioden er de
såkaldte Toile de Jouy, der var trykt på hvid bund med én farve i monokrome toner
eller som overtryk på en farvet bund.108

   
Kobberpladetryk 1783, detalje der viser trykprocessen i Jouy og detalje af et andet stof fra1806

Kobberpladetryk frembragte nye kunstneriske udtryk bl.a. gennem større rapporter og
detaljerede motiver, der kunne gengives med en langt højere grad af realisme end
tidligere. Dog var der store problemer med pasningen af rapporterne, og mønstrene
består derfor af adskilte motiver, såkaldte ø-mønstre, hvor pasningen ikke er essentiel.
Stilen i mønstrene var således stærkt influeret af trykmetoden. Kombinationer mellem
                                                  
104 Wendy Hefford: The Victoria & Albert Museum's Textile Collection, Design for Printed Textiles in
England from 1750 to 1850. V&A Publications 2002 (first edition 1992) s.34
105 Dansk Kunsthåndværk 5-6, 35. årgang 1962
106 Joyce Storey: Textile Printing, Thames & Hudson 1974 s. 61
107 Jennifer Harris: Textiles 5,000 Years. Harry N. Abrams 1993 s. 37
108 Toile de Jouy er opkaldt efter den lille by Jouy nær Versaille, hvor tyskeren Oberkampf i 1759
grundlagde et trykkeri, der forsynede kongen og hoffet med modestoffer.
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kobberplade- og bloktryk blev også brugt, men metoden kom til at udgøre et kort
overgangsstadie til kobbervalsetyk. Imidlertid levede mange af motiverne videre og
genoptrykkes stadig på moderne maskiner. Metoden har været stilskabende og
Pradakjolen, som omtales i kapitel 1, refererer til Toile de Jouy i sit motiv.

Fra midten af 1700 tallet begyndte eksperimenter med forskellige former for
valsetryk, og i 1783 blev kobbervalsemaskinen patenteret af skotten Thomas Bell.109

Med valsetryk fik man først og fremmest en langt hurtigere fremstillingsmetode, der
efterhånden gav mulighed for at trykke flere farver samtidigt. Rapportens størrelse
afgrænses af valsens omkreds, der normalt er 40, 6 cm.110 Hermed indførtes
industrielle standarder i textiltryk, som greb dybt ind i designerens 'æstetiske
råderum'. Det var bl.a. det, William Morris reagerede så heftigt imod. De nye
maskiner krævede store investeringer, men kunne til gengæld masseproducere til lave
priser. Det var, som omtalt i kapitel 1, medvirkende til udviklingen af en hidtil uset
konsumkultur, og til at modeskift vandt indpas i alle samfundslag. Omstillingen fra
håndtryk til maskiner skete over en lang periode. Det viser bl.a. en opgørelse, der
fandt sted i Storbritanien et halvt århundrede efter trykmaskinens opfindelse. Her var
der i 1840 samlet 516 trykmaskiner men 14208 trykborde.111 Kombinationer i samme
stof af blok- og valsetryk var i denne overgangsfase almindelig og rentabel, fordi det
var langt hurtigere og billigere at fremstille blokke end valser. Desuden tog det tid at
udvikle valsetryk til samme grad af æstetisk perfektion, som bloktrykkets
håndværkere gennem flere hundrede år havde skabt.

Kobbervalserne graveres som dybtryk og kan suverænt gengive fine detaljer og
farvenuancer. Gravering var de første 30 år udelukkende muligt som håndværk, og det
kunne tage adskillige måneder at fremstille valserne til et mønster.

      
Kobbervalsemaskine i 1970erne                       Kobbervalsetryk 1898

Fra omkring 1824 blev molettegravering [mill engraving] - en mekaniseret form for
gravering - taget i brug. Ved denne metode maskingraveres hele mønstret fra en
molette med en enkelt rapport til hele kobbervalsen. Metoden reducerede prisen på
skabeloner, men var begrænset til bittesmå motiver. Mønstrene er som regel indenfor
genrerne 'floral' eller 'geometric' i monokrome toner eller få farver.

                                                  
109 Joyce Storey: Textile Printing, Thames & Hudson 1974 s. 67
110 Kathryn L. Hatch: Textile Science. West Publishing Company 1993 s. 450
111 Ibid s. 76
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Mill engraving Frankrig 1820-25

Stofferne, de blev trykt på, var ofte en billig lærredsvævet bomuld til kjolestoffer og
sengetøj. Molettegraveringens æstetiske karakteristika blev stildannende og indgår
stadig i nostalgiske og romantiske trendtemaer.

Mekaniseret gravering af større motiver blev mulig ved opfindelsen af pentagrafen i
1854. Ved denne fremgangsmåde forstørres rapporten først 3-5 gange og graveres
dernæst i en zinkplade. Fra den ene rapport på zinkpladen ridses flere rapporter vha.
pentagrafen i overfladen af hele valsen, der er dækket med et lag fernis. Valsen
roteres derefter i et syrebad, som ætser mønstret ind i de ridsede partier. Til slut
neutraliseres valsen, som er klar til tryk efter en forkromning.

      
Pentapraphgravering fra zinkpladen                               Pentapraphgravering af valsen

Fra omkring 1893 begyndte man at eksperimentere med fotografisk gravering af
kobbervalser. Men metoden blev først kommercialiseret i perioden 1920-30, og slog
ikke igennem før slutningen af 1950erne. Ved fotogravering påføres kobbervalsen en
lysfølsom emulsion, en film med motivet monteres omkring valsen, som belyses og
fremkaldes. Dernæst ætses valsen, som ovenfor beskrevet, i et syrebad.112 Tryk med
kobbervalser dominerede industriel produktion frem til slutningen af 1970erne.
Metoden bruges endnu på enkelte trykkerier, fordi valserne er nærmest uopslidelige,
og pga. maskinernes høje produktionshastigheder på 100-150 m pr. minut [6000-9000
m i timen]. Der benyttes sjældent mere end 8 farver, fordi kostprisen pr. valse er
meget høj. I dag er kobbervalsetryk kun rentabelt, hvis der produceres ekstremt
mange tusinde meter af samme design. Metoden er dog stadig uovertruffen med
hensyn til detaljeskarphed.

Efter en udviklingsfase på mere end 80 år blev manuelt filmtryk [rammetryk] 113

kommercialiseret i løbet af 1930erne. Denne trykmetode blev et alternativ til
kobbervalsetryk, fordi fremstillingen af rammer var billigere, hurtigere, mere direkte
                                                  
112 Joyce Storey: Textile Printing, s. 92
113 Filmtryk er den korrekte betegnelse, men rammetryk er på dansk den almindelig brugte blandt
kunsthåndværkere og designere. I det følgende anvendes betegnelsen rammetryk.
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og simpel. Metoden åbnede for kunstneriske eksperimenter, og en del trykkerier
etablerede rammetryk til mindre produktioner sideløbende med den industrielle
masseproduktion. For kunsthåndværket betød rammetryk et langt mere effektivt
produktionsredskab end bloktryk, og herhjemme fremstillede værksteder, som fx.
Marie Gudme Leth's, i perioden 1940-60 med stor succes rammetrykte boligtextiler til
danske og udenlandske butikker. Metoden fik stor betydning for den revitalisering af
kunsthåndværket, som skete i disse år.

   
Rammetryk hos Marie Gudme Leth ca.1940           Marie Gudme Leth, Kirsebær 1946

I rammetryk kan der arbejdes med større rapporter, et friere formsprog og motiver
med store ensfarvede flader. Men der kan ikke opnås samme detaljeringsgrad som i
kobbervalsetryk.

        
Rammetryk Whychwood, Noldi Soland 1939                   Zodiac, Marion Dorn 1938

Skabelonen er en ramme af træ eller metal, hvorpå et vævet gazestof udspændes.
Mønstret fremkommer ved at lukke dele af gazen med en film af lak eller lignende.
Motivet kan overføres på forskellig måde, men i dag dominerer den fotografiske
metode. Ved den påføres gazen en lysfølsomhinde i et mørkekammer. Når
fotoemulsionen er tør, lægges en film med motivet på rammen, som derefter belyses.
Rammen vaskes, og motivet står tilbage i åbne og lukkede partier på gazen. Farven
presses ud gennem de åbne partier vha. en træ- eller metalrakel med gummikant.

Rapporter kan variere, men ved manuelt tryk arbejdes der sjældent større end 160 x
180 cm, fordi rammen skal kunne håndteres af en eller to personer. Større motiver kan
fordeles over flere rammer. Ligesom ved bloktryk løftes og flyttes skabelonen for
hvert tryk, og derfor har længden af trykbordet betydning for, hvor hurtigt og rationelt
trykprocessen kan udføres. I princippet kan der anvendes et uendeligt antal farver,
men prisen øges for hver farve.
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Delprocesser af rammetryk blev i de følgende år mekaniseret, og i 1954 kom en
fuldautomatisk maskine på markedet.114 Metoden kaldes som sådan fladfilmtryk
[flatbed screen printing].

   
Rammetryk Ljungbergs Textiltryck, Sverige 1978    Fladfilmtryk, Sverige 1978

I fladfilmtryk er skabelonen fastmonteret, mens stoffet føres frem af et rullende
underlag, der standser i ryk. Rammen hæves og sænkes, og raklen presser farven
gennem gazen. Rapporten kan være op til 3,4 x 2,7 meter.115 Antal farver afhænger af
maskintypen. Ligesom ved manuelt rammetryk kan større motiver fordeles på flere
rammer, og rapporter på op til 6 meter er mulige.116 Men jo større rapportten er, desto
færre farver kan der anvendes i mønstret. Hastigheden ligger for ældre maskintyper på
457 m i timen,117 og på op til 1740 m i timen på nye maskiner som Marimekkos.

     
Indvielse af Marimekko's nye fladtryksmaskine 2004                  Maija Isola, Unikko 1964. Marimekko

Sidstnævnte er en kombinationsmaskine, som kan trykke med op til 12 farver i
fladfilmtryk og med 4 i rotationsfilmtryk. Maskinen er bygget af det østrigske firma
Zimmer i 2004, og prisen for dette trykanlæg var 1,8 mill. EUR [13.396 mill. kr].118

For textiltykkets kunstneriske udvikling og diversitet har rammetryk spillet en central

                                                  
114 Joyce Storey: Textile Printing, Thames & Hudson 1974 s. 124
115 Textronics , CAD/CAM Solutions for Textiles
(d.26.2.05) http://www.textronic.com/flat_bed.htm
116 Kathryn L. Hatch: Textile Science .West Publishing Company 1993s. 452
117 ibid s. 451
118  "Marimekko's New Printing Machine Is Inaugurated"
(d.7.3.05) http://www.marimekko.fi/index_eng.html
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rolle og skabt grundlag for flere mindre virksomheder. Joyce Storey udtrykker det
således:

"Det vigtigste bidrag til textiltrykket i det 20. årh. har været udviklingen af rammetryk
og dets forskellige mekaniske afledninger; men det er den manuelle proces, der
afgørende har ændret karakteren af design indenfor mode- og interiørtextiler i hele
Europa."119

I 1954 blev rotationsfilmtryk kommercialiseret. Skabelonerne er her hule perforerede
metalcylindre, der roterer, mens stoffet transporteres frem af trykdugen. Ved trykning
presses farven ud gennem perforeringen inde fra skabelonens hulrum vha. af en rakel.
Motivet overføres fotografisk fra en film til cylinderen, der er overtrukket med en
lysfølsom hinde. Processen er i princippet den samme som beskrevet under
rammetryk. Nyere metoder til skabelonfremstilling er laser-, galvano- og
inkjetgravering, som omtales i et senere afsnit.

      
Rotationfilmtryk på STORK maskine                                     "Lunar Rocket" design Eddie Squires 1969

De maximale rapportstørrelserne er hhv. 64, 82, 91,4 og 101,8 cm.120 Men ligesom i
fladfilmtryk kan mønstret fordeles over flere skabeloner for at opnå større rapporter.
Imidlertid medfører det, at antallet af farver i mønstret reduceres og hastigheden
nedsættes betydeligt. Rotationsmaskiner trykker med max. 8 eller 16 farver i
hastigheder fra 25-100 m pr. minut [1500-6000 meter i timen]. 121 Hos Nordisk Textil i
Odense, der primært trykker på bomuld til sengetøj, trykkes 35-40 m i minuttet med
max. 8 farver.122 Hastigheden for både fladfilmtryk og rotationsfilmtryk afhænger af
maskintypen, antallet af farver, stoffet der trykkes på og mønstrets detaljer. Fladfilm-
og rotationsfilmtryk dominerer i dag masseproduktion, fordi fremstillingen af
skabeloner er hurtigere og billigere end kobbervalser. Men siden de to metoder blev
opfundet, har maskinernes grundprincipper ikke ændret sig. Imidlertid har CAD/CAM
forandret arbejdsprocesserne i forbindelse med trykning. Det gælder fx. farvemåling,
udregning af farveopskrifter, blanding af trykfarver, overvågning og styring af
maskinerne, klargøring af design til produktion og skabelonfremstilling.

                                                  
119 Joyce Storey: Textile Printing, Thames & Hudson 1974 s. 107
120 Textronics , CAD/CAM Solutions for Textiles
(d.26.2.05) http://www.textronic.com/rotary_screen.htm
121 Kathryn L. Hatch: Textile Science. West Publishing Company 1993 s. 452-453
122 Kilde: afdelingsleder Torben Jensen Nordisk Textil d. 14.8.01
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2.4 Digital skabelonfremstilling med laser og inkjet
I industrien fremstilles de fleste skabeloner i dag digitalt vha. enten foto-, galvano-
eller inkjetgravering. Foto- og inkjetgravering har som udgangspunkt et perforeret
metalnet med en ensartet hulstørrelse. Ved galvanogravering opbygges det
perforerede metalnet i processen, og skabelonen kan derfor indeholde forskellige
hulstørrelser. Det giver bl.a. mulighed for at trykke meget detaljerede fotografiske
udtryk, der kan sammenlignes med digitaltryk. Galvano er den mest kostbare af de tre
graveringsmetoder.

Elektonisk lasergravering af skabeloner tog sin begyndelse i 1968 med Saueressing's
Hell K193 maskine.123 Ved lasergravering overføres mønstret fra den digitale fil
direkte til en coated skabelon. Laserstrålen fjerner coatningens lak, der fordamper i
processen, og mønstret fritlægges i skabelonens perforerede overflade. Gravering på
STORKS nyest maskine bestLEN tager 17 minutter, og skabelonen er umiddelbart
klar til brug.124 Fordele ved lasergravering er den hurtige proces og optimal præcision
i gengivelse af mønstret. Endnu en fordel er at skabelonerne før gravering, nemt kan
transporteres og opvares, fordi coatningen ikke er lysfølsom.

Omkring 1996 lancerede det schweitziske firma Perfecta AG det multifunktionelle
Screen Master system, der kunne bruges både som en stor scanner, filmplotter og 4-
farve inkjetprinter til prøvetryk.125 Siden har flere firmaer præsentere inkjetgravering i
forskellige udformninger til både fladfilm- og rotationfilmskabeloner.

Skabelonfremstilling med inkjet 2005, http://www.textronic.com/rotary_screen.htm

Udviklingen indenfor gravering af skabeloner er drevet af ønsket om at nedsætte
omkostningerne samt øge hastigheden og præcisionen i overførselen fra mønster til
skabelon. Ved både laser- og inkjetgravering opnås forbedringer på alle punkter. I
anden række kommer ønsket om en forbedret æstetisk gengivelse af designets
farvetoner og detaljer. Det opnås i rotationfilmtryk ved at forøge antallet af huller i
skabelonens netstruktur, og i rammetryk gennem en tættere vævet gaze. I digitaltryk

                                                  
123 Saueressig Festschrift_GB.pdf
(d.4.8.05) http://www.saueressig.de/portal/pdf/prospekte/Festschrift_GB.pdf
124 STORK, Ultimate performance in laser engraving
(d13.2.05) http://stork.com/prints/page.html?id=192
125 "Screen Master, Direkte fra computer til skabelon", Textil & beklædning 8/1996 s. 248-249
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forøges billedkvaliteten gennem en højere opløsning [DPI] i den digitale fil, og ved at
indstille printeren til den højst mulig DPI.126

Et afgørende element for den færdige metervarers pris er omkostninger til skabeloner.
Priserne varierer alt efter, hvordan designet leveres, dets karakter, hvor meget der skal
trykkes, og om det er til en fast kunde. I Danmark ligger prisen for skabeloner fra
3000 - 4000 kr. Hos Danish Colour Design koster en skabelon til rotationsfilmtryk
3000 kr. Kurage, der trykker manuelt med rammer, tager 3500 kr. pr. skabelon, og hos
Dansk Transfertryk koster en skabelon som grundregel 4.000 kr.127 Det er således
stadig, på trods af CAD/CAM, en betragtelig investering at sætte et flerfarvet design i
produktion på de konventionelle trykmaskiner. Først og fremmest derfor er digitaltryk
så interessant, for derved kan designet testes på markedet før en evt. produktion sættes
i værk.

2.5 CAD/CAM i 'pionerperioden'
Grafiske computersystemer blev først udviklet til det amerikanske luftforsvar i midten
af 1950erne,128 og i 1963 kom Sketchpad - et program til produktdesign udviklet af
Ian Sutherland.129 I textilindustrien udvikledes CAD/CAM gradvist i kombinationer
med de eksisterende produktionsmaskiner, og i 1950erne blev de første elektroniske
hulkortsystemer taget i brug til fremstilling af vævede og strikkede textiler.

Elektronisk hulstrimmel

Disse systemer kom til at danne basis for udviklingen af CAD/CAM til textiltryk i
1960erne. På dette tidspunkt var den dominerende produktionsmetode stadig
graverede kobbervalser, som derfor blev styrende for udviklingen af programmer. 130

Et af de tidligste programmer var det vektorbaserede Textile Graphics System fra
slutningen af 1960erne.131 Vha. det kunne man foretage modifikationer af mønstret og
plotte det ud på film via IBM's Geospace Plotter. Janice R. Lourie, der var ansat hos
IBM deltog i udviklingen af Textile Graphics og demonstrerede det for første gang i
1968 på en konference i Atlantic City. Ingeniøren Sam Matsa fortæller, at Textile
Graphics gjorde textildesigneren i stand til at vise en skitse på et tv-lignende apparat
forbundet til en computer. Apparatets skærm fungerede som tegnebord, og: "En pen
som skrev med lys erstattede konventionel maling og diagrampapir."132

                                                  
126 Marc Van Parys: "Digital printing - printing without screens:part 1"s. 3.
(d.8.10.03) http://www.unitex.be/Downloads/niet-leden/digital%20printing%204.pdf
127 Oplyst af sælger Finn Mogensen Danish Colour Design 2005, salgschef Jesper Gundersen Kurage
2005 og chefdesigner Lena Bøgh, Dansk Transfer 2003.
128 i-MB CAD Chronology, (d.8.2.05) http://mbinfo.mbdesign.net/CAD1960.htm
129 "A Critical History of Computer Graphics and Animation", Section 3
(d.10.1.05) http://accad.osu.edu/~waynec/history/lesson3.html
130 Gillian Bunce: "CAD and the role of printed textile design", CADE 99
(d.29.6.02) www.tees.ac.uk/cade99/out1.html
131 ibid.
132 Sam Matsa var ligeledes ansat hos IBM og havde været med i udviklingen af Geospace Plotten. Carl
Machover:"Looking Back to SIGGRAPH's Beginnings" 1997. Min oversættelse
(d. 12.2.05) http://www.siggraph.org/publications/newsletter/v32n1/columns/machover.html
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Ian Sutherland og Sketchpad                                     Skitsering i Textile Graphics

I 1973 var Janice R. Lourie en af underviserne på det første kursus i CAD/CAM for
textildesignere, -teknikkere og -fabrikanter afholdt af Fashion Institute of Technology
i New York.133 Samme år udgav hun bogen Textile Graphics / Computer Aided på
forlaget Fairchild. Lourie er således en af de kvindelige pionerer i udviklingen af
CAD programmer til textildesign. Gennem 1970erne udvikles CAD til textilindustrien
i USA og Europa, men de tidlige programmer gav designeren begrænsede
muligheder. En af de første textildesignere, der begyndte at eksperimentere med den
nye teknologi, var svenskeren Astrid Sampe. Sammen med IBM programmøren Sten
Kallin, skabte hun nogle af de første computerdesign til trykte textiler i 1975  for
Nordiske Kompaniet, der fik stofferne rammetrykt hos Ljungbergs Textiltryck. 134

 Astrid Sampe/Steen Kalin gardinstoffer for Nordiske Kompaniet 1975.

Sampe og Kallin's mønstre er store, enkle og udfolder sig i stoffets fulde bredde. Med
deres geometriske liniespil er de typiske for den tids vektorbaserede programmer. Ved
gentagne forskydning, symmetri og rotation af linierne opnås med én farve flere toner,
dybdevirkninger og bevægelse. De to design illustrerer, hvordan programmets
restriktioner udnyttes kreativt til at give æstetisk variation.

                                                  
133 Textile Graphics/Computer Aided: A course taught at the Fashion Institute of Technology
(d.12.6.05) http://www.citidel.org/?op=getobj&identifier=oai:ACMDL:articles.805734
134 Lesley Jackson: 20th Century Pattern Design, Textile & Wallpaper Pioneers. Mitchell Beazley UK
2002, s. 170
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Der findes ingen systematiseret viden om, hvornår dansk textilindustri begyndte at
anvende CAD/CAM.135 Men gennem artikler i Tidsskrift for Textilteknik,136 er det
muligt at danne sig et billede af teknologiens introduktion, og at spore hvornår de
første danske virksomheder investerer i CAD/CAM. I februar 1972 bringes det første
korte indlæg, der omhandler et stof tegnet på computer ledsaget af en illustration:

"Dette dekorationsstof er "tegnet" af en computer. Det er trykt på en 100% Acribel
(acryl) vare, og markedsføres af des Col'nova sammenslutningen."137

                                       des Col'nova trykt textil 1972

Det er sparsomme oplysninger, men ligesom Sampe og Kallin's design afspejler
designets liniemønster vektorgrafik. Også her skabes dybdevirkning ved grafisk
kontrast, og et komplekst netværk af linier danner en tredimentionel kugleform.

Med CAD ændres designerens arbejdsredskaber til skærm, digitiser og kommandoer
på tastaturet - en helt ny arbejdsproces sammenlignet med opmaling i hånden og
tegning på patronpapir. Dette forhold gjorde sig gældende ved design af både
strikkede, vævede og trykte textiler.

Digitex programmet 1974, design til jacquardstrik

Illustrationen viser designeren i arbejde med et mønster til jacquardstrik i 1974, til
venstre ses den store 'skabscomputer' bag hende.138 Samme år, længe før udbredelsen
af internettet, kunne design til jaquardbroderi bearbejdes elektronisk og sendes via
satelit.139

                                                  
135 En egentlig historisk redegørelse, indsamling og dokumentation af disse år, kunne i sig selv være
genstand for et forskningsprojekt.
136 Tidsskriftet har gennem årerne skiftet navn flere gange, hvilket ses i notehenvisningerne.
137 "Computerdesign", Textil- og beklædningsindustri, februar 1972, s. 45
138 "Digitex - en effektiv "designer". Textil- og beklædningsindustri januar 1974 s.14
139 "80% af mønstret læses via edb". Textil- og beklædningsindustri marts 1974. s.67
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I 1975 kom Scitex Response Systemet, et pixelbaseret designprogram til tryk, der
kunne omsætte filer til rastergrafik. Programmet var tilsluttet en scanner,140 og havde,
i forhold til tidligere programmer, fået øget størrelsen af designareal og
lagerkapacitet. Senere blev det udvidet med redigeringsværktøjer og funktioner til
korrektion af farver, rapportering og overlapning.141 Scitex Response Systemet var
tænkt som et teknisk værktøj, der forberedte mønstret til produktion - en tankegang
der stadig er kernen i de professionelle textilprogrammer. De tidlige CAD
programmer var ikke særlig brugervenlige, og en artikel i textil og beklædning 9/1980
nævner, at man må have en specialuddannelse som edb-operatør for at kunne betjene
SciTex Hell systemet.142

Det første firma i Danmark, der anskaffer CAD/CAM til tryk, er Ege-tæpper, som i
1976 investerer 14 mill. kr. i et Millitronanlæg. Anlægget repræsenterede den nyeste
teknologiske udvikling og benyttede inkjet i produktionen.143 Textil og beklædning
skriver bl.a. om Ege-tæpper og Millitronanlægget at:

"mønstret fotograferes og genskabes via edb og dyseteknik i tæpper uanset luvhøjde.
Mønsterskift foretages på få sekunder...... Anlægget forventes klar til produktion ved
årsskiftet 1977".144

Endvidere fortælles, at anlægget er udviklet i USA af Deering Milliken, som selv tog
et i brug i midten af 1975. Milliken udnytter anlæggets fleksibilitet gennem et
designkoncept, hvor kunden kan vælge mellem 60 forskellige mønstre. Bestillingen
skal være på min. 45 kv.m, og tæppet leveres indenfor 4 uger. Ved bestillinger på
mindst 900 kv.m øges valgmulighederne til 8640 forskellige farve- og
designmuligheder, og over 2700 kv.m opfyldes ethvert designønske i kontrakttæpper.
Hos Milliken i USA er mass-customization således allerede en realitet i 1977. På trods
af at Ege-tæppers CAD/CAM anlæg var meget avanceret for sin tid, måtte fabrikken
de første år sende design til England, hvor de blev konverteret og gemt på
magnetbånd, som kunne læses af Millitronanlæggets computer. Da Dansk
Konfektions- og Trikotageskole i Herning fik et CAD/CAM system til graduering af
beklædningsdele i 1984,145 kunne Ege konvertere filer hos dem. 146 Og endelig i 1985
etableredes direkte overførsel af data fra designstudiet til produktionen på Ege-
tæpper. I 1984 ansætter Ege-tæpper tre unge designere, og textil & beklædning
bringer en artikel om det nye CAD system, som også kan visualisere 3-D indretning.
Systemet består af:

"Et meget avanceret dataudstyr - computer-filmfremkalder og plotterborde gør det
muligt på få minutter at fremkalde ethvert ønskeligt miljø i indretningen af
kontorlandskaber, institutioner og private hjem på dataskærmen. Ud fra billedet af det

                                                  
140 Der er her formodentlig tale om den første farvescanner udviklet af Ray Kurzweil, som kom på
markedet i 1975. DigicamHistory.Com (10.6.05) http://www.digicamhistory.com/1970s.html
141 Gillian Bunce: "CAD and the role of printed textile design", CADE 99. s. 2
142 John Hansen, Ove Overgård, Tormod Sørensen: "Nordisk farveritekninsk konference" s.21
textil og beklædning 9/1980. Hell-Scanneren blev lanceret i 1967, Saueressig Festschrift_GB.pdf
(d.4.8.05) http://www.saueressig.de/portal/pdf/prospekte/Festschrift_GB.pdf
143 Først i 1991 blev inkjet muligt på stof. Det belyses senere i et afsnit om inkjet teknologiens historie.
144 "Egetæpper med nyt trumfkort" textil og beklædning 4/76 s. 17
145 "Rekordmesse vidner om, at dansk beklædning har Europa's interesse" s.4
textil og beklædning 3/1984
146 Kilde: Ingeniør Reno Rokkjær, der har været ansat hos Ege-tæpper siden 1972.
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tænkte miljø ændrer man ad elektronisk vej farver og mønstre i tæpper, møbelstoffer,
gardiner og andet boligudstyr."147

     
Chefdesigner Kirsten Dana ca. 1985                          3-D visualisering Ege ca. 1985

Systemet var enestående, for der fandtes kun to i verden, det ene hos Ege og det andet
hos Milliken i USA. Ege-tæpper beskrives nærmere i en af afhandlingens case-studier.

I løbet af 1980erne tog udviklingen af professionelle textilprogrammer fart. Og
programmer til trykindustrien blev specielt udviklet med henblik på at omsætte
maleriske og fotografiske halvtoneeffekter, som kunne trykkes i fladfilm- og
rotationfilmtryk. Disse to trykmetoder havde nu stort set erstattet kobbervalsetryk.148 I
denne periode blev en række betydningsfulde softwarefirmaer grundlagt i Europa
bl.a.:

• Lectra [F] 1974
• Sophis [B] i 1978, opkøbt af NedGraphics i 2004.
• NedGraphics [NL] i 1981
• Textile Computer Systems [UK] i 1982, fusioneret med NedGraphics i 1994
• AVA [UK] 1983
• PointCarré [F] 1985
• STORK [NL] første CAD program 1991

2.6 CAD udbredes i Danmark
I 1980erne kom personlige computere på markedet, og priserne begyndte at falde.
Men både hardware og programmer var stadig dyre, og det tog tid inden CAD/CAM
blev almindelig udbredt i de enkelte textil- og konfektionsindustrier i Danmark. Som
et fælles initiativ etablerede Beklædningsindustriens Sammenslutning og 34
virksomheder i 1984 et servicecenter med CAD/CAM udstyr til graduering af
mønsterdele, optegning til oplæg på stof og laserskæring af kartonskabeloner.149 Og
Textil- og Beklædningsindustriens modebibliotek i Herning indstallerede i 1992 et

                                                  
147 "Egetæpper stærkt på vej ind i det 21. århundrede" s.32 textil & beklædning 9/1985 s. 32
148 Gillian Bunce: "CAD and the role of printed textile design", CADE 99
149 "EDB-styret produktion skal sikre fortsat vækst i beklædningsindustrien" textil & beklædning
10/1984 s. 19
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ModaCad-anlæg med farvescanner og farveprinter for at afholde kurser. Tillige stod
anlægget til rådighed for virksomheder, der ønskede at leje sig ind på det. I ModaCad
programmet kunne der arbejdes med beklædnings- og textildesign, grafisk lay-out til
brochurer, og visualisering af stoffer og farver på indscannede fotos.150 Med
programmer af denne type sker et skred i opdelingen af faggrænser mellem mode-,
textil- og  grafiskdesign, fordi programmerne gør det muligt for den samme person
eller et team at arbejde med forskelligartede opgaver, og at flette dem sammen til ét
designkoncept.

For free-lance designere og kunsthåndværkere var der i 1980erne yderst begrænsede
muligheder for at få adgang til CAD, og de professionelle textilprogrammer og
hardware lå udenfor deres økonomiske rækkevide. Alternativet for dem var at bruge
et grafisk program, og et af de få steder, hvor der var fri adgang til det, var på
Teknologi og Informatik Centeret [TIC] i Ravnsborggade, København. Her blev der
fra midten af -80erne afholdt kurser, som fik afgørende betydning for udbredelsen af
CAD.151 I modsætning til textilprogrammer fokuserede programmer til den grafiske
branche på gengivelse af æstetiske kvaliteter og den kreative proces. Og fra midten af
1980erne kom forholdsvis billige tegne- og maleprogrammer, som fx Super Paint,
Ultra Paint, Studio 8 [senere Studio 32], Free Hand, De Luxe Paint, Corel Draw,
Painter, Paint Shop Pro etc. på markedet. De var brugervenlige og havde værktøjer,
som bl.a. kunne bruges til maleriske effekter, at skabe pensler, konstruere geometriske
former, skalere, trække former ud i perspektiv og arbejde med farvegradueringer.
Desuden indeholdt de fleste mønster- og maskefunktioner, der sammen med
copy/paste funktionen gjorde dem velegnede til design af mønstre.

Men designet fra skærmen skulle også omsættes til et acceptabelt udtryk i et fysisk
materiale, og i -80erne var printere begrænset til tryk i A4 eller A3. De var både dyre
og dårlige til at gengive farverne fra skærmen, og der fandtes endnu ikke services,
hvor designeren kunne få printet ud. Det var således udelukket at sælge design som
papirprint til industrien, og da de professionelle programmer ikke kunne læse filer
gemt i de grafiske, kunne free-lance designeren ikke umiddelbart kommunikere med
sine kunder. Derfor måtte der findes måder at bruge computeren i kombinationer med
de analoge trykmetoder. En metode var at omsætte hver farve på skærmen til
sort/hvid, printe filerne ud på papir, skalere printene i et reprokamera og samtidig
omsætte dem til film. Fra filmen kunne mønstret overføres til trykrammer, så der
kunne arbejdes med farver og forskellige teknikker direkte på stoffet. Designeren
kunne også separere sine filer i CMYK med raster, men ved flerfarvetryk i hånden
opstod ofte problemer med nøjagtig pasning af mønstret. En anden mulighed, for at få
sine skitser ud af computeren, var at affotografere skærmen. Vha. dias kunne mønstret
præsenteres for en producent eller bearbejdes i forskellige skala, før det blev omsat til
håndtryk. Som allerede nævnt kunne der ikke udveksles filformater med industrien.
Men med teknisk viden fra håndtryk var det muligt at løse problemet i dialog med
fabrikkens designere og teknikkere. Et eksempel på en sådan proces er mine
gardindesign for det danske firma KVADRAT, der blev trykt af Heberlein i Schweitz
1992.

                                                  
150 Almind Jensen: "TBi: Modebibliotekets service udvides" textil & beklædning 9/1992 s. 16-17
151 Jeg deltog i et af TIC's kurser i 1986, og begyndte som en af de første textildesignere i Danmark at
eksperimentere med computer og håndtryk til unika og industrielle prototyper. Det følgende bygger på
egne erfaringer.
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Vibeke Riisberg, computerskitse 1987                         Gardinstof, bomuld, valsetryk, KVADRAT 1992

Prisforskellen på computerudstyr og programmer i Danmark og USA udgjorde den
største hindring for designeres adgang til CAD.152 Men op gennem -90erne faldt
computere i pris, og printere begyndte at blive bedre. Flere danske designere og
kunsthåndværkere købte computere, og blandt de første var i 1990 Dorte Østergaard
Jacobsen og Helle Abild.153 Jacobsen har, i de her viste design, taget udgangspunkt i
fotografier af bølgers aftegninger i sand. De er indscannet og bearbejdet til mønstre,
der viser sandformationernes rytme i en stiliseret form.

         
Dorte Østergård Jacobsen, boligtextiler 1992

Der er således tale om en 'klassisk' udvikling af textildesign, der benytter sig af
naturinspiration og mønsterbearbejdning gennem stilisering. Mønstrene er håndtrykt
med rammer, og blev præsenteret som industrielle prototyper under møbelmessen i
Bella Centret i 1992.

                                                  
152 Anskaffelsen af en computer og printer var på den tid en betragtelig investering. Mac II, den første
Apple computer med farveskærm, kostede ca. 40.000 kr., da den i 1987 kom på markedet i USA. Seks
måneder senere blev den lanceret i Danmark til en pris af  80.000 kr.
153 Helle Abild's arbejde belyses indgående i et af case studierne.
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I 1989 indførte textilafdelingen på Danmarks Designskole et kort kursusforløb i det
grafiske program De Luxe Paint på Amiga-computere. Imidlertid havde det ringe
indflydelse på studiet, for afdelingen havde ingen printer. Først et par år senere fik
man en A4 dotmatrixprinter. Computerudstyret var således de første år begrænset, og
undervisningen havde ingen høj prioritet. I sidste halvdel af -90erne etableres et
veludstyret, tværfagligt computerværksted og undervisning i programmerne
Photoshop og Illustrator blev efterhånden en integreret del af studiet.154 Designskolen
Kolding begyndte i begyndelsen af -90erne at undervise i De Luxe Paint. I 1997
indkøbte textilafdelingen de grafiske programmer Painter og Corel Draw og licenser
til det professionelle program TexDesign. Det indeholdt moduler til tegning/maling,
rapport, farvereduktion, halvtoner med raster, farveseperation, vævning, struktur- og
3D simulering. Computerundervisningen blev i de kommende år primært bygget op
omkring dette program, men TexDesign blev aldrig populært blandt de studerende,
som mente, det havde for få kreative muligheder. Afdelingen gik derfor i år 2000 over
til at undervise i Photoshop og Illustrator, som en del studerende brugte på egne
computere. I 1999 blev der indkøbt en Encad inkjetprinter til tryk på papir. Den kunne
trykke løbende meter i 90 cm bredde, og blev primært anvendt til fremstilling af film
til rammetryk, men også brugt til en række forsøg på stof i perioden 1999-2001.155

Begge designskoler indkøbte i 2001 Mimaki TX-1600 storformat inkjetprintere til
direkte tryk på stof.156 Digitaltryk på Designskolen Kolding vender jeg tilbage til i
perspektiveringen.

Det første danske trykkeri der implementerer CAD til tryk af beklædnings- og
boligtextiler, er sandsynligvis Dansk Transfertryk. Firmaet installerede i 1992
STORK´s digitale designsystem, som blev valgt for at sikre sig en problemfri
kommunikation mellem designstudiet og produktionen, der kører på to STORK
rotationsmaskiner. Det digitale designsystem bestod af en computer, en scanner og
programmoduler til indscanning, rapportering, farvestillinger og farveseperation. Til
anlægget var koblet STORK's første inkjetprinter, som kunne trykke prøver på stof i
A0. Året efter i 1993 investerede virksomheden i en digital lasergraveringsmaskine.
Den nedsatte leveringstiden markant, fordi skabeloner nu kunne fremstilles på
fabrikken. I 1999 fik designstudiet en Mimaki TX-1600 inkjetprinter, der kan trykke
prøver i op til 150 cm bredde og løbende meter. Printeren har betydet endnu hurtigere
levering, fordi prøverne ligner de færdige varers udtryk. Dansk Transfertryk har en
leveringstid på 7-10 dage, og hasteordre kan udføres på 2 dage - en tidshorisont der
ligger meget tæt på digitaltryk. Ved sammenligning mellem konventionel produktion
og digitaltryk må dette forhold tages i betragtning. Dansk Transfertryk beskrives
yderligere i et af case studierne.
Nordisk Tekstil i Odense, et andet af Danmarks få store trykkerier, anskaffede først
CAD i begyndelsen af 1998, og i april 2002 en Mimaki TX2-1600 inkjetprinter til
prøvetryk. I dag trykkes alle prøver og sengesæt til fotografering i forbindelse med
brochurer digitalt.157

                                                  
154 Der trækkes her på egne erfaringer som timelærer ved Danmarks Designskole 1980-2000, hvor jeg
bl.a. underviste i de første computerkurser i 1989 og -90.
155 Kilde: Palle Pedersen og Karen Marie Andersen.
156 Perioden, hvor designskolerne indførte digitale medier, er ikke dokumenteret. Det er en vigtig
historisk fase, fordi det falder sammen med overgangen fra kunsthåndværkerskoler til designskoler. Jeg
har imidlertid prioriteret at holde fokus på professionens udøvelse fremfor uddannelsen.
157 Oplyst af direktør Henrik Lund d. 10.5.05
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2.7 Den historiske udvikling af inkjet
Oprindelig blev inkjetteknologien udviklet til tryk på papir, og de tidligste forsøg med
elektriskladede dråber blev udført i 1749 af Nollet. Praktiske eksperimenter med
continous jet blev indledt af W. Thomson (Lord Kelvin) i 1867. Han udtog i 1874 det
første patent på Siphon recorderen, som i 1876 blev taget i brug sammen med
telegrafen. Omkring 1932 udviklede RCA Communications en inkjet recorder til
radio faksimile. R.G. Sweet udtog i 1964 et patent på elektrostatically deflected ink
jets (continuous), og i 1972 udtog Zoltan patent på impulse (drop on demand)
inkjet.158 I 1960erne blev inkjetprintere taget i brug sammen med skrivemaskiner, og i
-70erne blev teknologien udviklet til at fungerer med computere.159 Samtidig
arbejdede textilindustrien i -60erne også på at udvikle inkjet.

Det engelske firma ICI udtog omkring 1967-69 patent på polykromatisk farvning med
jetteknologi,160 og i 1970 kommercialiserede de teknologien i Colourscope maskinen.
Den kunne fremstille ensfarvede og stribede stoffer med bløde tonede overgange i
forskellige farver. Ligeledes kunne den 'trykke' forskellige typer bølgemønstre ved at
bevæge dyserne horisontalt, mens stoffet fremførtes i længderetningen. Raffinerede
mønstre med firefarveeffekter kunne også opnås. Joyce Storey skriver begejstret om
de nye designmuligheder, som bl.a. består i, at man kan programmere mønstre og vha.
lydbølger skabe rytme og bevægelse i dem. Colourscope maskinen fungerer ved at
dyserne sprøjter farven på en skråtstillet metalplade [dye weave] eller -valse [flow
form], stoffet føres frem, modtager farven og presses mellem to valser. Maskinen
havde imidlertid sine begrænsninger, fordi den kun egnede sig til udskarpe mønstre,
som var vanskelige at reproducere. For at opnå gode resultater måtte dyserne holdes
rene, indstilles omhyggeligt og stoffet forbehandles så overfladespændingen var
ensartet. Dertil kom at betjeningen krævede specialuddannede teknikkere.161 Når
Colourscope maskinen inddrages, er det fordi dens problemer med tilstopning af
dyserne stadig er inkjetprinteres ømme punkt. En anden grund er datidens begejstring
for maskinens muligheder, der minder om vores [designernes] lovprisning af
digitaltryk. I dag kender næppe mange eksistensen af Colourscope maskinen. Det
rejser spørgsmål omkring, hvad der betinger nye æstetiske udtryk i industrien, og
hvad der afgør nye teknologiers succes.

Inkjetprintere arbejder betydeligt langsommere end de konventionelle trykmaskiner.
De fungerer ved at printhovederne sprøjter mikroskopiske, elektriskladede dråber af
blæk [ink] ud på materialet i en stråle [jet] gennem mikroskopiske dyser [nozzles].
Hver farve føres fra en beholder [cartridge] via et tyndt plastikrør til printhovederne.
De trækkes mekanisk horisontalt fra side til side og trykker et spor af en vis bredde.
Underlaget bevæges derefter tilsvarende fremad. Der findes tre overordnede
printhovedteknologier til inkjet:

Continous inkjet (binary og multi-deflection) - farven sprøjtes kontinuerligt ud,
Bubblejet - farven opvarmes, udvider sig og presses ud

                                                  
158 Martin C. Jürgens: "Preservation of Ink Jet Hardcopies, 1999".
(d.28.11.03) http://www.knaw.nl/ecpa/PUBL/InkJ-300.pdf
159 Gillian Bunce: "CAD and the role of printed textile design", CADE 99
160 Artiklen "Polykromatiske erfaringer" textil og beklædning 5/76 daterer ICI's patent til 1967, mens
Joyce Storey i Textile Printing skriver, at firmaet udtog patent på metoden i 1969.
161 ibid.
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Piezoelectric - en elektrisk impuls deformerer en piezokeramisk aktivatorplade, der
presser farven ud.

Multilevel Continuous Inkjet. Illustration Vince Cahill

    
Bubblejet DOD                                           Piezoelectric Bend-Mode DOD. Illustrationer Vince Cahill

Bubble jet og piezoelectric benyttes i forskellige typer drop on demand [DOD]
printhoveder. DOD sprøjter kun farvedråber, når de skal bruges. Mens continuous
inkjet frembringer en kontinuerlig strøm af dråber, som enten afleveres på materialet
eller i et afløb. Til continous inkjet bruges enten air jet eller piezoelectric til at give
impulsen. Printhovederne til drop on demand teknologien er langt billigere end til
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continuous inkjet, men de arbejder også langsommere.162 De forskellige
printhovedteknologier har betydning for trykhastighed, opløsning [DPI], hvilke typer
farvestoffer der kan anvendes og printerens pris. Desuden er der en kvalitetsforskel
mellem continous og DOD, idet der med førstnævnte kan opnås finere halvtoner. Det
skyldes, at mængden af blæk kan varieres i hvert enkelt rasterpunkt. DOD trykker, for
at opnå halvtoner, et lille mønster [dither], hvor alle rasterpunkter er lige store. Det
kan ses tæt på som småbitte prikker især ved lyse nuancer. Inkjetprintere til stof
trykker som regel i resolutioner på 180, 360  eller 720 DPI. Ved at bruge en høj DPI
opnås flest detaljer, men det betyder også en lavere hastighed og øget pris på den
færdige vare.

Printhoveder udgør sammen med computerprogrammer, der oversætter designets data
og styrer maskinen, kernen i digitaltryk. Disse elementer kan sidestilles med
skabeloner i konventionelt tryk. Men kalibrering af hardware og farvestyring er også
vigtigt for at opnå resultater, som matcher det originale design. Indenfor de sidste par
år er der udviklet programmer, der koordinerer farvestyring af design, prøvetryk,
produktion, grafisk programmer og skærmkommunikation på internettet. Et eksempel
er, Lectra's total løsning, der er udviklet med U4ia, datacolor og STORK.163

2.8 Inkjet på gulvtæpper
Der hersker ikke enighed om, hvem der først udviklede inkjet til gulvtæpper. Zimmer
hævder, at deres Zittaumaskine fra 1967 var den første.164 I 1970 udtog det østtyske
firma Textima et patent, og kort efter udtog også Milliken i USA et.165 I 1975 var
Milliken's Millitron anlæg klar til produktion,166 og Zimmer præsenterede deres
Chromotronic anlæg i 1976.167 På et symposium i Manchester 1977 fortalte Peter
Zimmer om firmaets udvikling af inkjet til Zittau- og Chromotronicmaskinerne. Han
fremhævede, at et edb-bånd kun kostede 100 og 150 £, mens omkostningerne ved at
skifte mønster på et rotationsanlæg lå på mellem 3000 - 5000 £. Endvidere sagde
Zimmer at:

"På det vesteuropæiske tæppemarked går udviklingen mod kortere serier, og her er
Chromotronic klart overlegen, idet mønstre kan fremstilles til rimelige omkostninger
helt ned til 500-1000 meter - et mål som rotationstrykkeren kun kan drømme om."168

Men Peter Zimmer pointerede også, at Chromotronic kun var et 2. generations
dysesystem, og derfor ikke kunne betragtes som en "nøglefærdig
mønstringsmaskine", snarere måtte man indstille sig på, at teknikken indebar
variationer.169 Til gulvtæpper bruges air deflected continuous inkjet, der er den
hurtigste inkjetteknologi.

                                                  
162 Cahill Vince:"Introduction to Digital Printing Technology"
(d.1.12.03) http://www.techexchange.com/thelibrary/tchnlgy.pdf
163 Farvestyring er så omfattende en problematik, at det ikke behandles i denne afhandling. Men der er i
høj grad behov for større forståelse og implementering af farvestyring på Designskolen Kolding.
164 "Peter Zimmer: Chromotronic ikke en konkurrent, men en udvidelse af tæppetrykteknik"
textil & beklædning 1/1977, s.12
165 T L Dawson: "Jet printing", Rev. Prog. Coloration Volume 22 1992, s. 27
166 "Egetæpper med nyt trumfkort" textil og beklædning 4/76, s.17
167 Marion Weill, Thibaut Delauné: "Impression textile et jet d'encre"
(d.25.5.05) http://cerig.efpg.inpg.fr/memoire/2004/impression-jet-encre-textile-3.htm
168 "Peter Zimmer: Chromotronic ikke en konkurrent, men en udvidelse af tæppetrykteknik"
169 ibid



58

Air deflected continous inkjet, Millitron anlægget. Illustration Vince Cahill

       
Ege-tæpper inkjet første halvdel af 1980erne

2.9 Inkjet på stof
Fra slutningen af -80erne begyndte textilindustrien at eksperimentere med ombygning
af grafiske inkjetprintere. Teknologien er derfor stort set den samme, men trykteknisk
er der stor forskel på materialernes overfladekarakter, sugeevne, farvestoffer, krav til
for- og efterbehandlinger, ægtheder og funktion. Den første kommercielle
inkjetprinter TCP 2500 [TCP=True Color Printer] blev udviklet af det hollandske
firma STORK. Sammen med deres CAD system Image blev den vist på ITMA
maskinmessen i Hannover 1991. TCP 2500 kunne trykke prøver i A0 størrelse med 4
reaktive farver på naturfibre.170 Som 1. generations maskine var printeren langt fra
fejlfri, og den var dyr i drift, det fortæller chefdesigner Lena Bøgh fra Dansk
Transfertryk. Men på trods af sine 'skavanker' må TCP 2500 printeren betragtes som
banebrydende, fordi den viste potentialet ved omlægning til digitalt prøvetryk.
STORK arbejdede i de kommende år på at forbedre printen, og på den næste ITMA
messe i Milano 1995 lanceredes to nye printere TCP-4001 og TCP-4002. De var
begge udstyret med contiuous inkjet printhoveder, benyttede 8 reaktive farver og
kunne trykke formater i henholdsvis 102x69 cm og 185x102 cm. 171

                                                  
170 "Points to concider, Special feature: Inkjet printing" - Senshoku Keizai Shimbun Co., Ltd.
(d.25.7.05) textileinfo.com: http://textileinfo.com/en/manage/ronten/inkjet/page01.html
171 Ove Overgaard: "Textiltrykkerier helt uden skabeloner?" Textil og Beklædning 4/1996, s. 118-119.
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STORK TCP-2500 1991                                                     STORK TCP-4001 1995

STORK's udviklingscentre for inkjet i Holland og USA åbnede i midten af -90erne for
prøvetryk. Her fik bl.a. modedesigneren Birgitte Appleyard trykt stof i 1995. Hun
måtte imidlertid trykke flere stykker stof for at sy en jakke, da TCP-2500 ikke kunne
trykke i metermål. Jakken må have været en prototype til et modeshow, for stoffet
blev ikke dampfixeret og vasket og kan derfor ikke tåle vand. Appelyard udnytter ikke
inkjetteknologiens potentiale i samme grad som textildesigner Garry Martin, der fik
trykt hos STORK året efter. Martin viser i sit design inkjetteknologiens mulighed for
hyperrealistisk fotogengivelse.

             
Birgitte Appleyard 1995            Garry Martin1996, inkjet på silke, STORK TCP-4001 eller TCP-4002
STORK TCP-2500

Han har valgt et provokerende motiv til sit modestof, der henvender sig til et
begrænset publikum med smag for avantgarde design. Om han  har fixeret og vasket
sine textiler fremgår ikke af bogen Techno Textiles, som illustrationerne her kommer
fra.172

                                                  
172 Sarah Braddock, Marie O'Mahony: Techno Textiles. Thames&Hudson 1998 s.29, 83-84
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Også i Japan blev der arbejdet med at udvikle digitalprintere, og her etablerede Seiren
Co. Ltd. allerede i 1989 paralelproduktion på deres Viscotec system.173 Men
virksomheden var ikke interesseret i at udvikle printere for at sælge dem videre. Det
var derimod Canon Inc., der fra 1990 sammen med textilkoncernen Kanebo Ltd.
arbejdede på at udvikle en produktionsprinter baseret på Canons bubblejetteknologi.
Kanebo tog i 1995 printeren i brug til mindre produktioner af slips og tørklæder, og
trykte begrænsede oplag for bl.a. Issey Miyake, der fik udført digitaltryk på
skindfrakker.174 Maskinen var noget af en investering, for Etelka Clark nævner, at den
kostede 700.000 USD, og at Canon havde investeret omkring 30 millioner USD i at
udvikle den.175 Printeren kørte med 8 farver og kunne trykke med forskellige
farvestoffer på natur-, syntetfibre og skind. Den højeste resolution var 360 DPI, og
hastigheden 1 lineær meter pr. minut i 165 cm bredde [60 løbende meter i timen]. Det
var en anseelig hastighed for en inkjetprinter. Men maskinen havde ifølge Vince
Cahill den store ulempe, at printhovedernes levetid var begrænset til ca. 130 timers
kontinuerlig produktion, og at bubblejetteknologien gav øget risiko for blæksprøjt
[ink splatter]. 176 I 1996 præsenterede Canon/Kanebo printeren i Wien, men
textilindustrien var tøvende.

Canon/Kanebo printeren 1995

Maskinen var dyr, teknologien uprøvet, og dertil kom den korte levetid for
printhoveder og omkostninger til specialblæk, som gjorde produktionen kostbar.
Industrien gjorde desuden gældende, at de æstetiske udtryk den kunne frembringe var
uacceptable og ikke på højde med analoge trykmetoder. Fra 1996-1999 fulgte en
periode, hvor alle talte om inkjet, men ingen rigtigt turde investere i teknologien.
Seiren Co. Ltd. vender jeg tilbage til efter at have set på den seneste udvikling af
analog- og digitaltryk.

2.10 Den seneste udvikling indenfor analog- og digitaltryk
Den seneste udvikling indenfor rotationsfilmtryk er STORK's Pegasus system. Det er
fleksibelt i forhold til produktion af mindre eller større mængder, og kan trykke fra
110 - 325 cm i bredden.177 En interessant nyskabelse er maskinens Print@Change og
                                                  
173 Paralelproduktion betyder, at der produceres på flere maskiner samtidig.
174 Etelka Clark: "Work in progress",Personal Computer World 18 Marts 1997.
(d.10.6.05) http://www.pcw.co.uk/features/21578.
175 ibid
176 Cahill Vince:"Introduction to Digital Printing Technology"
(d.1.12.03) http://www.techexchange.com/thelibrary/tchnlgy.pdf
177 Det fremgår ikke af STORKS brochure om Pegasus, hvad mindre mængder er.
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Print@Wash system, der gør det muligt at skifte design og vaske skabeloner, mens
produktionen kører.178 Et genbrugssystem til vand og et effektivt retursystem for
ubrugt farve gør anlægget miljøvenligt. Med Print@Change og Print@Wash
tilgodeser STORK kravet om fleksibilitet, som digitaltryk er udviklet til at
imødekomme. Men Pegasus systemet udgør, så vidt jeg kan se, ikke en trussel mod
implementeringen af inkjetmaskiner, der er væsentlig billigere at anskaffe. De to
teknologier dækker pt. forskellige behov og anvendes, hvor de er mest passende
økonomisk og æstetisk.

Det store gennembrud for inkjet kom på ITMA 1999 i Paris, der viste et større udvalg
af printere fra bl.a. japanske Canon, Konika, Mimaki, Toshin Kogyo, italienske
Reggiani, østrigske Zimmer, amerikanske DuPont og hollandske STORK.
Sidstnævnte havde nu indledt et samarbejde med Konika og Mimaki, om printere til
prøvetryk og mindre serier. Mens firmaer som Zimmer, Toshin Kogyo og Reggiani
satsede på udvikling af produktionsprintere med høje hastigheder.179

En af de mest populære printere til prøvetryk og mindre serier er blevet Mimaki TX2-
1600. Det er en alsidig, robust maskine, som koster omkring 295.000 kr.180 Max.
hastigheden ligger på 28,4 kvadratmeter i timen ved 360 DPI og ved 720 DPI på 10,5
m2. Hovederne kan hæves til 7 mm, hvilket har betydning for hvor tykke
stofkvaliteter, der kan trykkes på. Maskinen har 2x8 cartridges, så der kan skiftes
mellem to forskellige blæktyper uden rengøring. Stoffet transporteres frem af små
gummiruller - en fremføringsmåde der har sin oprindelse i de grafiske inkjetprintere.

Mimaki TX2-1600 fremføring.gummihjul          DuPont 2020 belttype

ITMA 2003 viste nye typer af printere, hvor stoffet transporteres af en gummidug
med lim. De kaldes belttypeprintere, og bruger samme fremføringsprincip som de
konventionelle rotations- og fladtryksmaskiner. Belttypeprintere kan trykke mere
præcist på fx elastiske strikkvaliteter, fordi stoffet ligger fast. Men de er også større og
mere kostbare, prisen ligger fra omkring 594.700 kr. for Mimaki TX3-1600 op til
1.108.400 kr. for DuPont Artisteri 2020. Sidstnævnte trykker max. 720 DPI og max.
hastigheden er på 66 kvadratmeter i timen i 360 DPI. Printhovederne kan hæves til 10

                                                                                                                                                 
A truly all-round printing system (d.13.2.05) http://stork.com/prints/page.html?id=207
178 Judi Barton: "Printers Need Both Speed and Economy", International Dyer, September 2004 s. 20
179 "Points to concider, Special feature: Inkjet printing" - Senshoku Keizai Shimbun Co., Ltd.
textileinfo.com (d.25.7.05): http://textileinfo.com/en/manage/ronten/inkjet/page01.html
180 Oveni printerens pris skal man beregne installering og evt. program. Hans Michael, der sælger
Mimaki i Danmark, udtalte i 2003, at man skulle regne med at TX2-1600 ville koste ca. 350.000 kr.,
inden den var oppe at køre.
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mm, og maskinen har 16 cartridges [farvepatroner]. De kan køre med samme type
farvestof i alle, hvilket øger hastigheden, eller bruges med to forskellige
farvestoftyper til tryk på forskellige fibre.

En printer skiller sig markant ud fra de øvrige, det er Reggiani's DReAM machine,
som i den højeste opløsning på 600 DPI kører med en hastighed af 150 kvadratmeter i
timen. Målet er at øge hastigheden til 400 - 800 kvadratmeter i timen, som der satses
på at nå i 2006. DReAM machine er en belttypeprinter, den kører med 6 farver og har
7 printhoveder for hver farve. DReAM er udstyret med Scitex Vision's Aprion
piezoelectric DOD hoveder, og brochuren lover, at der kan trykkes på alle typer
textiler med Ciba's reaktive-, syre-, dispersions- og pigmentfarvestoffer. Maskinen er
udviklet som et samarbejde mellem Reggiani Macchine SpA, Ciba Specialty
Chemicals og Scitex Vision. Printhovederne kan justeres til 4 mm i højden, og prisen
ligger på omkring 5.575.000 kr. DReAM machine er pga. sin hastighed interessant
som alternativ til konventionelle produktionsmaskiner. Ifølge Prof. Dr.-Ing. Anton
Schenek kan digitalprint konkurrere med fladtryksmaskiner ved hastigheder på
omkring 600 - 1000 løbende meter i timen.181

     
Reggiani's DReAM machine

Det italienske firma Macchine Servizi s.r.l [MS] lancerede i 2004 MS-Coat & Print
digitalprinteren, hvor præparering af stof og trykning er integreret i samme maskine.
Præpareringen sker med inkjetteknologi via en enhed, der er placeret umiddelbart før
printhovederne. Ved at integrerer preparering og tryk i samme maskine springes en
proces over, og den begrænsede holdbarhed, som er forbundet med præparet stof,
undgås.

På ITMA 2003 udstillede ialt 27 firmaer inkjetprintere. En del var ombyggede
standardmodeller fra bl.a. Mimaki, som flere firmaer sælger under eget navn og med
deres programpakker. Med så mange udbydere af printere i forskellige prisklasser ser
det ud til, at inkjetteknologien har fået sit gennembrud. Flere og flere trykkerier
bruger nu også digitalprintere som supplement til de konventionelle maskiner. Det
fortalte Carlo Mantero om i sit indlæg på konferencen "Creativity: Designer meets
technology Europe" i september 2005.182 Trykkeriet Mantero, der ligger nær Como i

                                                  
181 Prof. Dr.-Ing. Anton Schenek; Development leap forward to the high performance textile digital
printing system. ITB International Textile Bulletin 1/2003
182 Mine noter fra konferencen og Carlo Mantero:"Digital Printing Integration"
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Italien, producerer luksustextiler. I 1999 begyndte man efter 8 års research at trykke
små serier med 8 Mimaki TX-1600 printere. De blev senere skiftet ud med Mimaki
TX2-1600, og i 2004 anskaffede trykkeriet også en af DuPont's Artistri 2020 printere.
I dag trykkes ca. 10% af den samlede produktion med inkjet, men Carlo Mantero
mener ikke, at teknologien foreløbig vil erstatte de analoge trykmetoder, fordi hver
teknologi har sine fordele og ulemper og nævnte følgende:

Fordele:
Kreativitet
Små mængder
Hurtigt prøvetryk
Fleksibilitet, mange forskellige designs kan hurtigt printes
Det originale 'look' fra ide til print kan oversættes direkte
Optager lille plads i forhold til et trykbord der fylder 30-40 m
Udgiftbesparelser fordi der ikke skal fremstilles og opbevares skabeloner

Ulemper:
Lav hastighed
Ikke gennemtryk
Mindre farvegamut
Teknologien er ikke så pålidelig som konventionelt tryk

Fordele og ulemper ved inkjet belyses yderligere i kapitlets afsluttende diskussion. I
det følgende ser jeg på to pionervirksomheder, japanske Seiren Co. Ltd. og
californiske Beta Team Management, der begge har satset på at udvikle nye
digitaltbaserede planlægnings-, produktions- og salgsstrategier, der udnytter
inkjetteknologiens fleksibilitet.

2.11 Seiren Co. Ltd.
Som tidligere nævnt ønskede Seiren ikke at udvikle inkjetprintere for at sælge dem.
De holdt deres viden og teknologiudvikling indenfor virksomheden, og satsede på en
Supply Chain Management strategi med inkjet som produktionsteknologi.183 Det
betød, siger firmaets præsident hr. Kawada, at alle virksomhedens processer skulle
digitaliseres. Samtidig var målet at opbygge egne brands for at sælge globalt, gennem
det Kawada kalder: "the marriage of IT with dyeing".184 Koncernen grundlagde i 1989
Seiren Viscotec [Visual Communication Technology System], og i år 2000 udtog
virksomheden patent på Viscotec systemet. Samme år havde Seiren udviklet 6.
generation af inkjetprintere og nedbragt fejltryk til 1,4%. For de konventionelle
trykmetoder ligger den på 4-5%. Der trykkes på alle typer fibre og mange forskellige
kvaliteter med farvestoffer udviklet af Seiren. Siden 1990 har en stab af 200 ansatte
produceret omkring 10 millioner m2 om året til en værdi af ca. 13 millioner ¥. I år
2000 var produktionen fordelt på 40% til bilindtræk, 18% badetøj, 10 % overtøj, 10%
fritidstøj, 12 % sportstøj og 10% andet.185

                                                                                                                                                 
(13.12.05) http://kridt.dk/conference/Speakers/carlos.pdf
183 SCM er management af den totale værdiskabende kæde, fra vareleverandør, fabrikant, grossist,
detailforhandler til kunde. SCM har tre primære mål: nedsat lagerføring, transaktionshastighed ved
udveksling af data i realtid [real-time], og øget salg ved mere effektiv implementering af kundekrav.
(11.1.06) http://www.x-solutions.poet.com/eu/newsevents/glossar/#SupplyChainManagementSCM
184 "Points to concider, Special feature: Inkjet printing" - Senshoku Keizai Shimbun Co., Ltd.
textileinfo.com (d.25.7.05): http://textileinfo.com/en/manage/ronten/inkjet/page01.html
185 Andrea Böhringer: "Digital Textile Printing". ITB International Textile Bulletin 2/2000. s. 20
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Produktionen foregår ved at flere hundrede inkjetprintere er anbragt i samme bygning
[paralel produktion]. Hver printer er linket op til en CAD station, og derved kan
Seiren Viscotec imødekomme større ordre af et design eller trykke mange individuelle
design på samme tid.186 Fabrikken Viscotec Square Fukui åbnede i 1994 for
produktion af bannere, flag, bilindtræk, interiør- og modetextiler. I 1999 startede
Seiren Viscotec prøveproduktion i New Jersey, USA, og der produceres nu på
Viscotec systemer både i Japan, USA, Brasilien, Thailand og Syd Korea. I 1997
åbnede firmaet en designafdeling i New York og i 2003 en i Italien. 2004 etableredes
et designstudie i Belgien og Viscotec World Design Center, LLC. i USA. 187

Mass customized bilindtræk fra Saha Seiren i Thailand. http://www.saha-seiren.co.th/viscotec.htm

I 1999 begyndte Seiren Viscotec at producere egne tøjmærker til salg i deres butikker
og på Internettet. Vha. digitalisering koblede firmaet således alle processer sammen
fra idekoncept til produktion, distribution og markedsføring. Viscotec har følgende
mærker: Mash Mania til piger og drenge, Anetmonet til piger, Lillinils børnetøj og
Meer badetøj. På Visco Square sitet er der også chatrooms, hvor brugere man mødes,
og der kan downloades eller mailes postkort. Dermed etableres et eget univers, som
kunden kan deltage og shoppe i. Tøjet er farverigt og afslappet med dekorationer, der
blander inspiration fra både østens- og vestens kultur. Kunden kan vælge størrelse,
forskellige modeller, design og farvestillinger før ordren afgives. Nogle dekorationer
udnytter inkjets muligheder i forhold til tilskæringen, men umiddelbart kunne det

                                                  
186 "Points to concider, Special feature: Inkjet printing" - Senshoku Keizai Shimbun Co., Ltd.
textileinfo.com (d.25.7.05): http://textileinfo.com/en/manage/ronten/inkjet/page01.html
187 (d.25.6.05) http://www.seiren.com/english/company/history.html
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meste af tøjet lige så godt være trykt konventionelt. Som illustrationerne viser
placerer kollektionerne sig indenfor velkendte koncepter.188

       
Mash Mania sommer 2005                                            Anetmonet sommer 2005

Mash Mania summer 2005

Lillinils summer 2005

Seiren er sammen med Beta Management Team [BMT] fra Californien pionererne
indenfor stofproduktion med inkjet, mass customization og brugen af internettet.
BMT har opbygget et servicesystem for konfektionsindustrien, og markedsfører ikke
egne tøjmærker. Fælles for begge firmaer er, at de har kommerciel succes.

                                                  
188 Visco Square online shopping (d.25.6.05) http://www.viscosquare.jp/
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2.12 Beta Management Team
Det californiske firma Beta Management Team [BMT] producerer transfertrykte
polyestertextiler med inkjet og dispersionsfarver. 189 BMT har udviklet et koncept de
kalder Zero Inventory Production (ZIP), hvor kunden ingen udgifter har til udstyr og
lagerføring men kun betaler det stof, der trykkes.

    
Inkjet produktion hos BMT                                                    Omtryk i varmekalander

Kunden tegner et abonnement på en af firmaets forskellige services, hvor ydelsen
tilpasses, om kunden har egen systue, ønsker at få trykt enkelt motiver der forholder
sig til tilskæringen eller metervarer. Kunden forpligter sig til at bestille "X" antal
yards i 6 måneder til en fast pris på 8.50 $ [69,75 kr.]pr. yard. Men kunden kan også
ved køb af over 10.000 yards pr. måned, få installeret en digitalprinter på leasing
betingelser. BMT tilbyder vedligeholdelse, computerprogrammer, materialer og
oplæring. Leasing medfører at prisen pr. yard reduceres til 6.50 $ [53,34 kr.].190

En af BMT's kunder er beklædningsfirmaet Coolware, der producerer og sælger
badetøj, skjorter, saronger og bukser. Firmaet designer selv mønstre og dekorationer i
programmerne Photoshop, Illustrator og Freehand, som sendes til BMT´s ftp server på
internettet. Herfra hentes designene, som BMT sætter i rapport og prøvetrykker.
Prøverne sendes med post til godkendelse, og Coolware afgiver på dette grundlag
deres produktionsordre for den kommende uge.

      
BMT inkjet metervarer

For at overholde den kortest mulige produktionstid skal ordren modtages af BMT
senest mandag morgen. Der produceres mandag, og varerne sendes tirsdag, således at
Coolware kan starte tilskæring og syning onsdag. På den måde kan butikkerne hver
                                                  
189 BMT: "Production Speed Digital Fabric Printing, BMT's Breakthrough Technology"
(29.11.03) http://imi.maine.com/pdf/bmt1.pdf
190 Teri Ross:"BMT Proves Zero Inventory Production (ZIP) Paradigm" November 2001 (d.10.6.02)
http://www.techexchange.com/thelibrary/ZIP/Zero_Inventory_Production.html. Dollarkurs 1.11.01
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mandag vise nye varer. Fordi BMT anvender digitalprint, er Coolware ikke bundet af
et bestemt antal meter i hvert design, men kan varierer deres bestillinger fra nogle få
til flere hundrede meter pr. design i en eller flere farvestillinger. De kan også løbende
fylde op med de modeller og størrelser, der sælges mest. På den måde udgås de lange
leveringstider og risikoen ved investering i lagervarer, der måske ikke kan sælges.

80% af Coolware's nye design trykkes digitalt hos BMT, de sidste 20% er større
mængder, der stadig trykkes konventionelt som rotationstryk. Omlægningen af
produktionen har for Coolware betydet ekstra arbejdskapital, som før var bundet i en
produktionstid på 2-3 måneder og i store varelagre. I tillæg har de mindre mængder
givet butikkerne mulighed for at teste mere eksperimenterende design, der før var for
dyre og risikable at producere. Kombinationen af tilført kapital og stigende salg har
resulteret i en 25% stigning i Coolwares omsætning.191

2.13 Sammenligning af konventionel- og digitaltryk
Nedenstående skema for vandbaserede trykfarver tager udgangspunkt i Prof. DR.
Marc Van Parys artikel: "Digital printing - printing without screens: part 1".192

Konventionelt Digital inkjet

Vandbaseret trykpasta, blandes i store mængder
på fabrikken. Holdbarhed ca. 3 uger, kort
holdbarhed generer spildfarve

Specialfremstillet blæk. Leveres af
farvestofproducent klar til brug i mindre
mængder. Holdbarhed ca. 12 mdr.

Billige farvestoffer Dyre farvestoffer, men højre udnyttelsesgrad

Stort farvesortiment. Spot color kan gengive en
større farvegamut, men det hænger sammen med
antallet af skabeloner, der anvendes.

Lille farvesortiment. Process color generelt
mindre farvegamut. Gamuttens størrelse
afhænger af antallet af forskellige farver i
printeren

Rengøring af skabeloner generer restfarve, som i
nyere trykanlæg delvis kan genbruges. Processen
medfører et omfattende vandforbrug

Meget begrænset restfarve og lille vandforbrug
ved sjælden rengøring af maskinen

For- og efterbehandling af stof nødvendig.
Forbehandlet stof ubegrænset holdbarhed.

For- og efterbehandling af stof nødvendig.
Forbehandlet stof følsomt for påvirkninger af lys,
varme og fugt.

Trykhastigheder afhænger af antal farver,
mønstrets detaljer, stofkvalitet og maskintype.
Kobbervalsetryk max: 9000 m i timen
Rotationfilmtryk max: 6000 m
Fladfilmtryk max: 1740 m

Trykhastigheden afhænger af DPI, BI- eller UNI
directional printing mode, printhovedteknologi og
maskintype.
Mimaki TX2-1600 max: 28,4 m2 i timen
Dupont Artisteri 2020 max: 66 m2

DReAM Machine max: 150 m2

Digitaliseret design farvesepareres Design er fra start fuldt CAD/CAM integreret

Opløsning 125 - 225 DPI Opløsning 200 - 1440 DPI

Omkostninger til skabeloner, gravering og
opbevaring

Ingen skabeloner - ingen omkostninger

                                                  
191 ibid.
192 Marc Van Parys: "Digital printing - printing without screens: part 1"
(d.8.10.03) http://www.unitex.be/Downloads/niet-leden/digital%20printing%204.pdf
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Kontakt til stof under trykningen gennem
skabeloner

Ingen kontakt til stof ved trykning

Halvtoneeffekter skal genereres og kan volde
problemer

Halvtoneeffekter udgør ikke et problem

Gennemtryk på tynde stofkvaliteter, ingen forskel
på for- og bagside

Ikke fuldt gennemtryk, forskel på for- og bagside

Skabeloner skal justeres ind for pasning af
mønstret ved trykstart. Det er tidskrævende, og
der bruges ressourcer i form af farve og stof.

Ingen skabeloner, derfor ingen problemer med
pasning

Prøvetryk og produktion på forskellige maskiner,
kan give problemer med variation

Prøvetryk og produktion på samme maskine giver
samme resultat

Det er vanskeligt at drage direkte sammenligninger mellem de analoge trykmetoder
og digitalttryk, fordi der er så mange parametre, der spiller ind ved valg af
trykmetode. Først og fremmest må der tages hensyn til det antal meter, der skal
produceres, antal farver, stofkvaliteten, brugsfunktion og designets æstetiske udtryk.
Teri Ross peger på, at der anvendes  6-8 skabeloner i størstedelen af de 26 billioner
meter trykte textiler, der produceres om året.193 Og Prof. Dr.-Ing. Anton Schenek gør,
som tidligere nævnt, gældende at ved 600 - 1000 meter er prisen for konventionelt- og
digitaltryk den samme, dog afhængig af antal skabeloner. Med det som udgangspunkt
kan man opstille nogle vejledende prissammenligninger for trykning af 600 meter stof
i 150 cm bredde. Jeg har valgt at lave beregninger for produktion i Danmark, fordi
eksklusive trykte textiler måske kunne opdyrkes som en niceproduktion båret af
innovativt design.  Der er naturligvis tale om hypotetiske eksempler, hvor den
æstetiske kvalitet af de forskellige trykmetoder ikke kan bedømmes. Ligeledes
forhandles der altid om priser i hvert enkelt tilfælde, men beregningerne giver dog et
fingerpeg. Alle priser er uden moms og stof.194

Danish Colour Design rotationstryk med pigmentfarver:
600 meter á 16 kr. 100% dækning = 9600 kr.
6 farver/skabeloner á 3000 kr. = 18.000kr. plus 1200kr. i startgebyr. Ialt 28.800 kr.
Pris pr. meter 48 kr.
Ved tryk af 300 meter øges prisen til 80 kr. pr meter

Dansk Transfer dispersionsfarver:
600 meter á 8 kr. = 4800 kr.
6 skabeloner á 4000 kr. = 24.000 kr. omtryk 10 kr. pr. meter? = 6000 kr. Ialt 34800 kr.
Pris pr. meter 58 kr.
Ved tryk af 300 meter øges prisen til 98 kr. pr. meter

                                                  
193 Teri Ross:"A Primer in Digital Textile Printing" 2001
(d.21.7.01) http://www.techexchange.com/thelibrary/DTP101.html
194 Priser for analogtryk angives normalt i løbende meter uanset stofbredde, mens de for digitaltryk
angives i kvadrat meter. For digitaltryk er her angivet pris både for kvadrat meter og løbende meter.
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Printfactory digitaltryk transfer dispersionsfarver:
600 meter incl. omtryk ialt 45000 kr.195

Pris pr. meter 75 kr.
Ved tryk af 300 meter er prisen stadig 75 kr. pr meter

Kurage håndtryk med rammer pigmentfarver:
600 meter á 150 kr. pr. meter = 90.000 kr.
6 skabeloner á 3500 kr. = 21.000 kr. Ialt 111.000 kr.
Pris pr. meter 185 kr.
Ved tryk af 300 meter øges prisen til 220 kr. pr. meter

Fordelene ved digitaltryk er større ved produktion af 300 meter. I konventionelt tryk
fås kun ét design, mens man i digitaltryk kan få mange forskellige for samme pris.
Det er her, at digitaltryk som produktionsform er interessant for den selvstændige
designer med en lille kollektion, og som prøvetryk for industrien.

Den der ejer produktionsmidlerne, fremstiller til en væsentlig lavere pris pr. meter,
men det indebærer selvsagt en større startinvestering i digitalprinter, damper,
udvaskingsfaciliteter, materialer, lokaler etc. Nedgraphics, kalkulerede i 2004 priser
for digitaltryk udfra blæk, arbejdskraft, investering i maskinen, produktivitet og
præparering af stof for følgende printere: 196

• Dupont Artisteri 2020 pris pr. kvadrat meter 4,6 € [34,21 kr.]
Pris pr. løbende meter i 150 cm bredde 51,32 kr.

• Mimaki TX2-1600 pris pr. kvadrat meter 4,1 € [30,49 kr.]
Pris pr. løbende meter i 150 cm bredde 45,74 kr.

• Mutoh 220 pris pr. kvadrat meter 4, 0 € [29,75 kr.]
Pris pr. løbende meter i 150 cm bredde 44,63 kr.

• Reggiani DReAM pris pr. kvadrat meter 3,5 € [26,03 kr.]
Pris pr. løbende meter i 150 cm bredde 39,05 kr.

På grundlag af disse priser beregner producenten sin fortjeneste. Tager vi prisen pr.
meter trykt på Mimaki TX2-1600, som også Printfactory i Danmark bruger og ganger
med en fortjeneste på 2,5 fås en meterpris på 76,20 kr. Det svarer næsten til
Printfactory, hvis meterpris er på 75 kr.

2.14 Sammenfatning
Som det fremgår af kapitlet, har skabelonerne og brugen af spot color haft afgørende
indflydelse på stilisering af mønstre, deres forskellige æstetiske udtryk og
etableringen af stoftrykkets 'families' [genrer] og subgrupperinger i 'styles'.197 Med
mekaniseringen begrænses antallet af farver i mønstret, rapportstørrelserne bliver
mindre og standardiseres. Samtidig bliver fortløbende mønstre den altdominerende
dekorationstype i masseproduktion af metervarer. Fra 1930erne bliver det muligt at
trykke fotorealistiske mønstre, men som stil har de hidtil udgjort en lille del af
markedet. Enkeltstående motiver, tekst og kombinationer heraf bliver en egen genre i
tryk på T-shirts fra 1940erne, og har udviklet sig med et utal af stilarter. Med
                                                  
195 Printfactory producerer reklamebannere, men de har Mimaki TX2-1600 maskiner og trykker med
dispersionsfarver. De er villige til at tage opgaver indenfor mode- og interiørtextiler.
196 John Scrimshaw:"Advance of the Digital Dream". International Dyer, June 2004 s. 16
197 Susan Meller og Joost Elffers: Textile Designs. Harry N. Abrams, New York 1991.
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rammetryk bliver det i -50erne muligt at skabe store mønstre, hvilket bl.a. udnyttes af
Marimekko og Voukko i -60erne og -70erne til at skabe beklædning, hvor
mønstergentagelsen forsvinder. I -90erne har vi i stigende grad set 'placement prints'
på alle mulige beklædningsdele, hvilket giver en fragmenteret dekoration i
modsætning til mønstrets uendelige gentagelse på hele fladen. Digitalprint udvider
mulighederne for at dyrke et fragmenteret og individuelt formsprog samtidig med, at
mønstergentagelse kan udføres uden hensyn til rapportstørrelser og antallet af farver i
et design.

Principielt kræver digitaltryk altså ingen stilisering eller farveseperation. Men brugen
af rasterpunkter, især ved printere med DOD teknologi, påvirker designets æstetiske
udtryk, som ligeledes begrænses af den pt. mindre farvegamut. De æstetiske udtryk
indskrænkes også af, at teknologien udelukkende kan benyttes til direkte tryk. Til
gengæld udvides andre æstetiske muligheder, og unika - replika er ikke længere
modsætninger, men kan nu produceres på en maskine.

På trods af forskellene mellem de manuelle trykmetoder og digitaltryk er der også
nogle lighedspunkter. Begge metoder er langsommelige, men de er fleksible og
nemme at tilpasse efterspørgslen. Desuden er omstillingen til nye design og
farvestillinger hurtig og med et meget lille eller ingen spild af farvestof. De er derfor
også miljøvenlige. Fælles for dem er den relativt høje produktionspris pr. meter. En
interessant historisk detalje i denne sammenhæng er landsbytrykkerens lokale
produktion, der inddrog brugeren i designprocessen. Det skete, når kvinderne kom til
værkstedet og udfra sortimentet af trykblokke valgte design og farver. Det er for så
vidt det samme princip, som Ege-tæpper benytter i firmaets mass customizations
koncept, hvor inkjetteknologiens fleksibilitet tillader kunderne at vælge design og
farver indenfor givne rammer. Dette koncept beskrives i næste kapitels case studie af
viksomheden. Med introduktionen af digitaltryk på stof er det nu også muligt at
inddrage kunden/ brugeren i fremstillings- og/eller designprocessen af bolig- og
beklædningstextiler. Det er bl.a. Seiren og BMT eksempler på. Men også kunstnere
og designere har i de senere år vist 'nye' designkoncepter, hvor internettet udgør det
virtuelle mødested mellem designer og bruger. Det vender jeg tilbage til i
perspektiveringen. Digitaltryk gør det muligt at etablere en decentraliseret lokal
produktion, hvor design kan foregå hvor som helst, og fremstilling hvor kunden er.
Det åbner for minimering af transport, der ved konventionel global produktion
belaster miljøet betydeligt.

Kobberpladetryk initierede naturtro realisme som stregtegning i narrative motiver.
Valsetryk videreudviklede de naturaliske motiver gennem flerfarvetryk og forfinelse
af graveringsteknikker. Med fotografiske overføringsmetoder, rotationfilmtryk,
brugen af raster og farveseperation i process color kommer fotorealisme. Digitaltryk
fortsætter og øger detaljeringsgraden og muliggør hyperrealistiske fotomotiver. Men
også indenfor de mere abstrakte og stiliserede motiver er der ligheder mellem
kobbervalsetrykkets ekstremt fine farvegradueringer og digitaltryk.

Rammetryk fik stor betydning for udviklingen af 'nye' kunstneriske udtryk. De
væsenligste årsager hertil var den overkommelige skabelonpris, og at
kunsthåndværkeren her igen fik fuld kontrol med hele processen. Digitaltryk giver
ligeledes denne mulighed og åbner yderligere for æstetisk udforskning af digitalt
genererede design, der udnytter de digitale mediers potentiale for bl.a. manipulering
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af fotografiske motiver, morfing, collage, detaljering, graduerings- og 3D effekter,
millioner af farvenuancer osv. Vi kan kun gætte på om digitaltryk vil få samme
betydning for udviklingen af 'nye' kunstneriske udtryk i det 21. årh., som manuelt
rammetryk fik i det 20. årh.
Som det fremgår, er det industriens og markedets behov, der driver udviklingen af ny
teknologi. Men det er ofte fra designere og kunstnere at ny teknologi udforskes, og
grænserne for dens formåen testes. I textilhistorien har nye teknologier medført
'æstetiske brud', men ofte er der gået en rum tid, inden mulighederne for fornyelse af
ornamentik og dekoration afspejles i textilerne. Først efterlignes de kendte redskaber,
og man tilstræber typisk en øget effektivitet i fremstillingen.

Inkjetteknologien giver mulighed for at teste nye design uden store omkostninger.
Teknologien kan derfor medvirke til at udvide den selvstændige designers 'æstetiske
råderum', og muligvis også den fastansatte designers. Men industriens interesse
knytter sig først og fremmest til inkjetteknologiens produktionsmæssige fleksibilitet,
og de økonomiske fordele det giver. Imidlertid spiller også miljøhensyn i stigende
grad en rolle for teknologiens implementering. For textildesignere er teknologien
interessant udfra de nye æstetiske muligheder og den større kunstneriske frihed, som
den giver. Ligeledes er det et historisk skift, at designeren kan have fuld kontrol over
hele processen fra ide til færdigt produkt udført på en maskine. Det giver designeren
nye muligheder for at drive egen virksomhed.

I den industrielle masseproduktion er designeren bundet af tekniske begrænsninger,
flere beslutningstagere, hensyn til kundesegmenter og ikke mindst økonomiske
hensyn, der skal forenes med designets æstetik. Som kunsthåndværker har designeren
ganske vist fuld kontrol over hele processen og det æstetiske udtryk, men her er
problemet til gengæld den langsommelige proces, der fører til dyre produkter. I sidste
halvdel af det 20. årh. har kunsthåndværket i vesten haft svært ved at klare sig i
konkurrencen med de billige masseproducerede varer, og importeret kunsthåndværk
fra andre dele af verden. Digital craft, som det kaldes i England, kan måske være med
til at udvikle og forny kunsthåndværket, hvis altså man kan tale om håndværk udført
på en maskine. En del textilkunstnere, især i USA og England, bruger digitaltryk i
kombination med håndværkets teknikker og frembringer derved hybride
unikaprodukter.

Men ikke kun kunsthåndværket har haft svært ved at overleve, hele den vestlige textil-
og konfektionsindustri er i samme periode blevet en global business, der konstant
flytter produktionen i forhold til branchens behov. Dermed er også industrien i de
vestlige lande under pres. De digitale medier og herunder inkjetteknologiens
muligheder for at forny design- og produktion spiller derfor en central rolle for
textiltrykkets fremtid i den vestlige verden.
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3: Case studier

3.0 Introduktion
De følgende fire enkeltstående case studier beskriver brugen af digitale medier i
fremstillingen af trykte textiler - primært i Danmark. Eksemplerne omhandler
virksomhederne Dansk Transfertryk og Ege-tæpper samt de to designere Helle Abild
og Loka Lagerlöf Spanner. Eksemplerne belyser fremstilling af forskellige
textilprodukter og design, der henvender sig til kunder indenfor et bredt felt. Kunden
for de to designere er primært textilfabrikker eller forlagsvirksomheder, der får
produceret textiler. Dansk Transfertryk har sin kundekreds indenfor
konfektionsindustrien og blandt grossister, der forhandler boligtextiler. Ege-tæpper's
kunder omfatter tæppebutikker, arkitekter, indretningsarkitekter og designere - hvor
de tre sidstnævnte som regel agerer på vegne af en bygherre, en virksomhed eller
offentlig instans.

Dansk Transfertryk fremstiller mode-, sports- og boligtextiler. På virksomheden
foregår designprocessen, prøvetryk og skabelonfremstilling digitalt, mens
produktionen kører som konventionelt rotationsfilmtryk. Hos Ege-tæpper, der
producerer trykte gulvtæpper, er både designprocessen, prøvetryk og produktion
digitaliseret, idet tæpperne fremstilles vha. digitalstyret inkjetteknologi.

Loka Lagerlöf Spanner arbejder som free-lance designer og sælger sine mønstre til
interiørtextiler på salgsrejser og messer primært i Europa. Hun arbejder digitalt fra
skitserne til de færdige design, som trykkes på papir vha. en storformat inkjetprinter.
Helle Abild har i en tiårig periode været bosat i USA, hvor hun arbejdede som
fastansat designer indenfor mode- og interiørtextiler, i dag bor hun i Danmark.
Gennem sin karriere har hun løbende udført specifikke free-lance opgaver, og i de
senere år har hun eksperimenteret med digitaltryk i små serier og som unika. Hun
arbejder, ligesom Loka, i upræget grad digitalt i hele designprocessen.

Virksomhederne og designerne illustrerer afhandlingens tema og er hver for sig
repræsentative for forskellige dele af problemfeltet. Alle har på deres område været
pionerer mht. implementeringen af CAD/CAM. I de fire eksempler har boligtextiler
en fremtrædende plads, hvilket skyldes forskellige omstændigheder. Begge
virksomheder producerer boligtextiler til forskellige formål, men Dansk Transfertryk
fremstiller desuden beklædningstextiler. De to designere har primært valgt at arbejde
med interiørtextiler, som er bedst betalt. Iøvrigt produceres i dag meget få trykte
modetextiler i Danmark. Det kan ses som udtryk for konfektionsindustriens
globalisering, og at pris i denne branche er det altafgørende konkurrenceparameter.
Konfektionsindustrien beskæftiger en del textildesignere, og der er grund til at
formode, at designerens brug af digitale medier på mange punkter svarer til det, der
her beskrives.198

Studierne omhandler produktionsteknikker, økonomi, textildesignernes specifikke
faglighed, daglige rutiner og produkteksempler. Der skal ikke drages direkte
sammenligninger mellem de fire studier, dertil er de for forskellige, men de fælles

                                                  
198 Denne antagelse bygger på egne erfaringer, og samtaler med ansatte designere i
konfektionsindustrien. Men der er naturligvis forskelle, som det vil være oplagt at søge belyst i et
selvstændigt forskningsprojekt.
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træk kommenteres i kapitlets afrunding. Formålet er først og fremmest at give et
realistisk detaljeret billede af, hvordan professionen textildesigner udøves i industrien
og som free-lance designer i dag. Studierne uddyber således den påstand, der
fremsættes i kapitel 1, at designeren agerer indenfor forskellige 'æstetiske råderum',
og at disse sætter grænserne for frembringelsen af 'nye' kunstneriske udtryk.

Ved at se på implementeringen af digitale medier i hver af de fire eksempler, gøres et
forsøg på at spore, om brugen har influeret på textilgenrernes kunstneriske udtryk, og
om CAD/CAM kan siges at have betydning for designerens 'æstetiske råderum'. Dette
skal ses i sammenhæng med afhandlingens afsluttende diskussion, der inddrager den
mere eksperimenterende side af faget gennem eksempler på digitaltrykte mode- og
interiørtextiler.

Så vidt jeg ved, er der ikke tidligere foretaget studier, som belyser forholdet mellem
digitale medier, textildesign, produktion og salg herhjemme. Eksemplerne beskriver,
hvordan faget textildesign udøves i dag, men da feltet forandres og udvikles løbende,
må studierne betragtes som et tidsbillede, og ikke som eviggyldige sandheder.

De fire case studier sætter fokus på faktuelle oplysninger, som er kommet frem
gennem en række interviews og iagttagelser ved besøg på virksomhederne og hos
designerne. Disse oplysninger er suppleret med kildemateriale hentet fra artikler i
fagtidsskrifter, internetsider og en biografi om Mads Eg Damgård grundlæggeren af
Ege-tæpper. Interviwene tog udgangspunkt i en række nedskrevne spørgsmål
moduleret i forhold til det enkelte studie, suppleret med et fælles spørgeskema til
indsamling af data om designernes baggrund. Det viste sig imidlertid, at det ikke var
muligt at gå slavisk frem efter de nedskrevne retningslinier og at ikke alle spørgsmål
var lige relevante. Der kom ofte svar, som foregreb spørgsmål længere nede i rækken,
eller som førte på sporet af ting, der ikke var formuleret. Spørgsmålene blev derfor
mere et udgangspunkt og en checkliste, udfra hvilken jeg lod informanten fortælle
mest muligt selv. Min baggrund som textildesigner var på mange måder en uvurderlig
hjælp, men har måske også - på trods af en tilstræbt objektivitet - farvet studierne.
Feltet textildesign er lille i Danmark, derfor kendte jeg på forhånd flere af de
medvirkende. Det gav den fordel, at jeg fik adgang til frit at færdes i de to
virksomheder, at det var nemt at kommunikere, fordi jeg 'talte sproget', hurtigt forstod
de fleste arbejdsprocesser og tekniske fagudtryk. Ulempen og faren ved selv at udøve
faget er naturligvis, at jeg kan have overset ting, som en udenforstående ville have
undret sig over og opfanget. Studierne giver sig derfor heller ikke ud for at tegne et
fuldstændig objektivt og komplet billede, men bør læses udfra den her skitserede
baggrund.

Interviewene med Loka Lagerlägerlöf Spanner, Helle Abild og Dansk Transfertryk er
optaget på bånd - de to førstnævnte i fuld længde, sidstnævnte dog kun for
størstedelens vedkommende. Disse optagelser er suppleret med noter, og materialet er
efterfølgende bearbejdet til sammenhængende tekster. Teksterne er, i deres fulde
længde, læst og kommenteret af de to designere og hos Dansk Transfertryk af
chefdesigner Lena Bøgh og direktør Halbjørn Stenhaug. Udfra kommentarerne er der
foretaget rettelser, en nye version er blevet tilsendt og efterfølgende godkendt.
Interviewene har været koncentrerede og hver især gennemført i løbet af én dag.
Anderledes forholder det sig med studiet af Ege-tæpper, som var det første. Det har
været et længere forløb og er udelukkende baseret på noter, som under og straks efter
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besøgene er skrevet ud til sammenhængende tekst. Denne afvigelse i metoden skyldes
følgende: Jeg havde, uden at vide det, valgt den vanskeligste case først. Ege-tæpper,
har mange designere ansat, som sidder i et åbent kontormiljø sammen med personalet
i logistikafdelingen. I dette lokale foregår mange processer på samme tid, der er dårlig
akustik, snæver plads og arbejdstempoet er højt. Det var således ikke muligt at lægge
beslag på designerens opmærksomhed ret lang tid af gangen. Ligeledes måtte samtaler
med ingeniør Reno Raakjær i produktionen afbrydes, når vigtigere ting trængte sig på.
Ved det første besøg havde jeg ikke medbragt en båndoptager. Næste gang forsøgte
jeg at optage, men metoden viste sig uhensigtsmæssigt i de ofte korte afbrudte forløb,
hvor jeg konstant måtte flytte rundt for ikke at være i vejen ved designernes små
arbejdspladser. Showroomet blev derfor en fast base, hvor jeg kunne trække mig
tilbage, samle noterne og skrive i direkte forlængelse af samtalerne. Pga.
virksomhedens størrelse og mere komplekse opbygning blev det derfor nødvendigt
med ialt fire besøg: To korte henholdsvis som optakt til forløbet og i forbindelse med
den afsluttende opsamling, imellem disse kom to besøg af henholdsvis to- og tre
dages varighed. De dele af teksten, der specifikt baserer sig på interviews, er læst og
kommenteret af de medvirkende. Udfra deres kommentarer er der foretaget rettelser,
en nye version er sendt til gennemlæsning og efterfølgende godkendt.

Den samlede bearbejdning og diskussionen af de fire studier er ikke forelagt de
medvirkende.
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3.1: Textildesigner Loka Lagerlöf Spanner                                     

3.1.0 Indledning
Dette første eksempel handler om, hvordan free-lance designeren Loka Lagerlöf
Spanner anvender de digitale medier. Fremstillingen ser på, hvordan hun har lært at
mestre dem, hvilken rolle de spiller i forhold til designprocessen, mønstrenes æstetik
og arbejdets effektivitet. Endvidere er der fokus på afsætning af kollektionerne,
kundernes efterspørgsel af bestemte genrer og reaktionen på digitaltrykte mønstre.
Nedenstående bygger på et interview med Loka i marts 2003 fulgt op af en samtale,
hvor mønstre fra forskellige kollektioner blev fremvist. Loka præsenterer sine
mønstre på papir som en færdig rapport i 1:1, her er de gengivet i 1:10.

Loka Lagerlöf Spanner er født i 1973. Hun tilhører dermed en generation, som er
vokset op med det digitale billedsprog i form af bl.a. musikvideoer og elektroniske
spil. I skolen stiftede hun bekendtskab med et simplt tegneprogram, og hjemme havde
hun adgang til en PC. Selv mener hun, at det var i 1989-90, hun første gang sad foran
en computer. Hun havde således, inden hun begyndte på designskolen, et kendskab til
de digitale medier. Loka er uddannet på Designskolen Kolding fra 1995-2000 med
speciale i textiltryk. Hun fokuserede tidligt i sit studieforløb på brugen af digitale
medier og søgte yderligere viden om deres anvendelse udenfor skolen.

3.1.1 Tilegnelse af digitale medier
På designskolen fik Loka det første kursus i et tegneprogram, da hun gik på andet år,
og tredie år fulgte et kursus i det professionelle textilprogram Tex-design. Hun
oplevede sidstnævnte som stift og uinspirerende kom ikke til at bruge det i
nævneværdig grad. Derimod var hun begejstret for tegneprogrammet, der appellerede
til eksperimenter. Hun var fra første færd overbevist om computerens muligheder i
forhold til textildesign, og fortsatte under hele sin uddannelse med at udforske dens
æstetiske potentiale. Og digitale udtryk fik en central plads i mønstrerne til hendes
afgangsprojekt.

Loka anskaffede sin første computer, scanner og printer i 1997. Hun fortæller, det var
en stor overvindelse, at få sat hardwaren op og installeret programmer, fordi hun ikke
havde erfaring med disse ting. Hun var så usikker på, hvordan man installerede et
program, at hun tilkaldte en mere erfaren ven for at hjælpe til. Nu hvor disse ting er
rutine, finder hun det morsomt at tænke på. Det første program hun installerede var
Adobe Photoshop, der er forblevet hendes foretrukne program.199 Loka har ikke tænkt
sig at anskaffe et professionelt textilprogram. Hun vurderer, det vil være en alt for stor
investering, der efter hendes mening ikke står mål med, hvad hun som free-lance
designer har brug for. Om indlæring af programmer siger Loka, at hun aldrig læser
manualer, men prøver sig frem for at lære programmet. Erfaringer med andre brugere
udveksles, og kun sjældent slår hun op i manualen, som fx da hun ville forstå,
hvordan Photoshop arbejder med flere lag.200

                                                  
199 Adobe Photoshop er et komplext billedbehandlingsprogram udviklet til den grafiske industri. Det
blev lanceret i 1990 og er i dag det mest brugte grafiske program.
200 I Photoshop genereres automatisk et nyt lag, hver gang man kopierer og sætter nye elementer ind i
dokumentet.
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I 1997 begyndte hun at arbejde hos textilfirmaet Beirholm efter skoletid, et job der
varede til år 2000. Beierholm designer og markedsfører boligtextiler, men ejer ikke
selv produktionsmidlerne. I designstudiet anvendes Macintosh computere og de
professionelle textilprogrammer Moda Sketch, Moda Toolkids og Moda Drape til
visualisering. Lokas arbejde bestod i at bearbejde design, som firmaet købte af free-
lance designere. Designet blev scannet ind, sat i rapport, farvereduceret og printet ud
på papir, for derefter at blive sendt til Østen, hvor textilerne produceres. Hos
Beierholm fik hun stor rutine i at bruge digitale medier og samtidig et godt indblik i
de tekniske og kommercielle sider af produktion.

På fjerde år i 1999 var Loka i praktik fire uger hos det tyske transfertrykkeri Termo
Color, der ligger i nærheden af Bremen.201 Termo Color anvender max. 8-10
skabeloner i et design, men gennem udtoninger med raster og farveblandinger opnås
en righolding farveskala, der kan gengive maleriske- og fotorealistiske effekter.
Designstudiet bruger det professionelle textilprogram Sophis, og da Loka var i
praktik, havde  man en A2 Epson printer til fremstilling af prøver. Printeren kørte med
dispersionsfarver på transferpapir, og vha. en varmepresse blev designet overført fra
papir til stof. Nu bruger Termo Color en Mimaki storformet digitalprinter til
prøvetryk i fuld skala. Hos Termo Color bliver alle design købt af free-lance
designere. Disse mønstre bearbejdes af designstudiet, så de passer ind i kollektionens
helhed. Designerne sætter mønstret i rapport, udarbejder farvestillinger og
farveseperationer, så designet er klar til overførsel på trykskabelonerne.202 Det er altså
ikke designeren, der skaber originale design hos Termo Color. Alligevel mener Loka,
at det er vigtigt at have en designuddannelse bag sig for at udføre den type arbejde.
Hun pointerer, at det er nødvendigt med en kunstnerisk uddannelse for at kunne vælge
og købe design, det er ikke nok at kunne identificere de tekniske og kommercielle
kriterier. Hun mener også, at det er vigtigt i den efterfølgende bearbejdning af
designet, at besidde en kunstnerisk følsomhed, der kan fastholde designets udtryk i
bearbejdelsen og oversættelsen til produktion.

Ved at arbejde med forskellige computerplatforme, programmer og styresystemer hos
Beierholm, Termo Color, på designskolen og hjemme, fik hun stor øvelse og
forståelse for digitale redskaber. Alle disse erfaringer førte til overførsel af viden
mellem programmerne, så hun nu kan 'twiste' dem til at udføre operationer, de
umiddelbart ikke er designet til. At mestre flere programmer giver stor frihed til at
arbejde med det skabende fremfor at være hæmmet af teknologien, siger hun.

3.1.2 Afgangsprojektet
Lokas afgangsprojekt bestod af trykte mønstre til boligtextiler. I projektet valgte hun
den størst mulige kunstneriske frihed uden at tage kommercielle hensyn. Udfra tre
temaer ville hun skabe en kollektion af mønstre, som udforskede de digitale medier på
deres egne præmisser. Loka fortæller, at hun var facineret af modsætningen mellem
det stringente/matematiske og det organiske/menneskelige. Kollektionen skulle
udtrykke menneskets møde med teknologien, som samtidig illustrerede hendes eget
møde med computeren. I den første fase af projektet samlede hun to-og
tredimentionelt inspirationsmateriale i form af billeder og computerkomponenter som
                                                  
201 Transfertryk metoden beskrives indgående i afsnittet om Dansk Transfertryk.
202 Farvestillinger betyder det samme mønster i andre farver. I den klassiske måde at lave
farvestillinger, tilstræbes at designet omsættes, uden at der sker perceptuelle forskydninger. Dvs. at alle
former og farver skal opfattes på samme måde i relation til hinanden, selvom farverne udskiftes.
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fx printplader. Hendes billedresearch koncentrerede sig omkring computerens og
menneskets indre funktioner, som eksempler på henholdsvis stringente og organiske
former. Den næste fase bestod af registrering med digitalkamera af det indsamlede
materiale. De digitale fotos overførtes til computeren, hvor de blev manipuleret og
bearbejdet sammen med geometriske former konstrueret i computeren.

Efter første skitsefase blev kollektion fastlagt til fem mønstre i hvert af de tre temaer:

• Mødet (mellem teknologien og mennesket)
• Rejsen (ud i fremtiden)
• Symbiosen (mellem teknologi og menneske)

For at skabe variation og forskelle mellem disse temaer valgte hun også nogle ord og
begreber, der skulle være ledetråde i den videre proces:

• Mødet: kontraster i form og farve
• Rejsen: udvikling, bevægelse, stærke farver
• Symbiosen: harmoni, ro, sammensmeltning

Loka arbejdede løbende på sine femten design i computeren, men undervejs blev de
printet ud på papir i formindsket skala. Derved kunne hun se mønstrene ved siden af
hinanden og tage stilling til kollektionens helhed. Hun brugte en A3 inkjet printer
beregnet til papir, men eksperimenterede også med stof i den, hvilket gav
tilfredsstillende resultater.203

     
'Computer look' afgangsprojekt  2000. Ill. 1                'Computer look' afgangsprojekt  2000. Ill. 2

Fra projektets start havde Loka bestemt, at hun ikke ville udvælge enkelte design og
trykke dem op som metervarer vha. rammer i skolens værksted.204 Begrundelsen var,
at hun ser sig selv som designer af industrielt fremstillede textiler, og ikke som
kunsthåndværker. Derfor blev spørgsmålet om, hvordan en præsentation, der skulle
formidle mønstrenes rapportforløb, størrelse og materiale, overvejet nøje. Det
resulterede i, at mønstrene blev projekteret på stof i 1:1 vha. en videoprojektor
forbundet til computeren. Derved opnåede hun at vise sine design i fuld størrelse
                                                  
203 Det skal her indskydes at Designskolen Kolding først fik en digitalprinter til stof i 2001. Loka tog
som tidligere nævnt sin afgang i 2000.
204 Der var ellers en stærk tradition for i sin afgang at vise, man mestrede håndværket.
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gentaget i flere rapporter og med en stoflighed, der simulerede det færdigtrykte textil.
Desuden trykte hun på stof vha. inkjetprinteren udsnit af hvert design, og papirprint af
hele designet i 1:1, således at der også forelå et fysisk materiale. I denne form for
præsentation udnyttede Loka, at designene var lagret som digitale filer, der vha.
perifert udstyr kunne aflæse de visuelle informationer direkte uden først at blive
omsat til et analogt medie, som fx film og trykrammer.

Loka fremhæver, at hun gennem sin uddannelse lærte meget om arbejdsprocess og
metode, som hun stadig bruger og bygger videre på. Derimod var brugen af digitale
medier i høj grad et selvstudie, som blev understøttet af hendes bijob og i
praktikperioden.

3.1.3 Studio Orbit
I vinteren 2001 startede Loka sammen med sin mand Morten Grum-Schwensen
Studio Orbit i Kolding. Når man besøger studiet, er det slående, hvor meget de
digitale medier fylder. Bolig og studie flyder sammen, og på endevæggen i studiet
hænger en 42 tommers plasma tv-skærm, foran hvilken, der står en sofagruppe. TV-
skærmen kan tilsluttes computeren, så Loka kan se sine mønstre på den. Men oftest er
det film eller musikvideoer, der kører, mens der arbejdes ved digitalprinteren. Studiet
er ca. 100 kv.m og indrettet med arbejdsborde, seks stationære computere, et par
bærebare computere, to storformat inkjet printere, to A3 printere, en scanner og flere
digitalkameraer.

Morten Grum-Schwensen tager sig af regnskaber og hele den økonomiske side, Loka
designer, ringer til kunder for at lave aftaler, og sammen kører de på salgsture. Når
den færdige kollektion skal printes og monteres hjælpes de ad, og Morten kan ved sit
kendskab til programmet Illustrator ind imellem leverer geometriske motiver, som
Loka bearbejder. Men der hersker ingen tvivl om, at det er Loka, som er designeren.
Morten har egne kunder indenfor reklametryk, og han bruger også storformatprinteren
til at løse opgaver. Løbende anskaffes nye digitale redskaber - en proces som startede
da Loka skiftede sin første PC ud med en Macintosh i februar 2000, mens hun endnu
gik på designskolen. Hun mener, at Mac har et mere stabilt styrestystem, og finder
maskinen velegnet til grafisk arbejde. Hun fremhæver også, at interfacet er langt mere
brugervenligt end PC. Den gamle computer fungerer nu til regnskaber, og i det hele
taget er det normen, at de ældre computere overgår til andre funktioner. Således blev
Loka's Mac udskiftet med en nyere og hurtigere model i 2002, hvorefter den gamle nu
tjener som server for storprinteren. På den måde kan hun arbejde langt mere effektivt
på sin arbejdsstation, hvorfra færdige design overføres til serveren, som derefter
sender dem til printeren. Morten havde også en PC, men skiftede i 2001 til Mac, og
hans PC tjener nu udelukkende til brug af Internettet. Ved at isolere adgangen til
nettet undgås det, at virus kan komme ind og beskadiger designfilerne på
arbejdsstationerne. For yderligere at sikre de originale filer tages der løbende back-up,
ligesom styresystem og programmer med jævne mellemrum genindstalleres for at
undgå fejl på harddisken. Til det formål bruges to eksterne harddiske, der kan lagre
alle filer, mens styresystem og programmer genindstalleres. Loka pointerer
vigtigheden af at holde computerne ved lige, for på den måde undgås tab af vigtige
data, og der opstår ikke problemer i designprocessen. Loka og Morten er, hvad man
kan betegne 'superbrugere' af digitale medier. De undersøger nøje, hvad der investeres
i, og hvordan udstyret kan udnyttes optimalt i virksomheden. Et godt eksempel er
deres overvejelser ved købet af en inkjet storformat printer.
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Loka arbejder med to 17' fladskærme                           Morten monterer, digitalprintere i baggrunden

Allerede mens Loka gik på designskolen, drømte hun om at få sin egen storformat
printer, så hun kunne trykke design i fuld rapportstørrelse. Derfor besøgte hun og
Morten gennem et par år computermesser for at danne sig et overblik over hvilke
printere, der var på markedet. På messerne så de printerne i funktion, sammenlignede
deres hastighed, DPI, motiv- og farvegengivelse, indsamlede brochurer og orienterede
sig om priser. Efter nøje overvejelser valgte de i november 2000 at købe en HP 2500
CP designjet, der trykker i 600 DPI med de fire process farver CMYK [cyan,
magneta, yellow, black]. Det en grafisk produktionsprinter, som kan trykke 88 cm i
bredden, mens længden kun begrænses af papirrullen. Valget faldt på en papirprinter,
fordi digitalprint på papir er gennemprøvet i produktion gennem mange år, og fordi
disse printere kører med en høj hastighed. Tryk på papir giver også et minimum af
problemer sammenlignet med tryk på textil. Desuden er papirprintere billigere, og
både Loka og Morten kunne bruge printeren til forskellige formål. Loka fortæller, at
printeren var en investering på 60.000 kr., men at den har levet op til forventningerne.
Næste skridt var at finde papirkvaliteter, som var egnede til henholdsvis textildesign
og reklametryk. Da papiret var fastlagt, fik de af en ekspert udarbejdet farveprofiler,
som passer til de forskellige papirtyper, der suger farven forskelligt. De specielle
farveprofiler betyder, at både Loka og Morten er tilfredse med farvegengivelsen fra
skærm til print. Loka har kalibreret sin skærm, så den svarer til printet på papir, og har
derfor et sammenhængende farveindtryk af sine design under hele processen.

Om erfaringerne fra arbejdet med digitale medier siger Loka bl.a., at når man kender
maskinen godt, kan der tænkes i at bruge den på måder, der ikke var intenderet, som
fx at putte stof i en printer til papir, og bruge de grafiske programmer til textildesign.
Endvidere mener hun, at fordelen ved at bruge computer, er at designprocessen kan
holdes flydende hele tiden. I computeren kan man rette, tilføje, fjerne og arbejde
videre på sine design i det uendelige. Desuden er hastigheden, hvorved man kan
afprøve nye ideer meget høj, hvilket medfører at udvælgelsen bliver det centrale.
Designelementer flyttes nemt fra et design til et andet, når der arbejdes med en serie
koordinerede motiver. I computerens virtuelle verden kan Loka ændre farver, klippe
og klistre, mixe foto, tegning og malede motiver, der desuden kan genbruges. I
processen behøver hun ikke at lægge sig fast på bestemte ting, som det er tilfældet ved
design i den fysiske virkelighed. Først når designet printes er det færdigt, men selv da
kan hun gå tilbage i filen, rette og printe ud påny. Netop disse egenskaber gør de
digitale medier meget effektive og tidsbesparende i hendes designproces. Det gælder
også, når kunderne ønsker forandringer i et design.
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3.1.4 Kollektionerne, salgsturer og messer
Da storformatprinteren var installeret, gik Loka igang med sin første kollektion. Hun
valgte at satse udelukkende på mønstre til boligtextiler, som betales bedre end
mønstre til mode. Fordelen ved at specialisere sig er opbygningen af ekspertise på alle
niveauer indenfor ét område af markedet, siger hun. Fx er det vigtigt at kende de
produktionstekniske begrænsninger og forstå hvilke æstetiske udtryk, der er salgbare i
forhold til kundekredsen.

      
Solgt i Holland 2004 til gardinstof. Ill. 3                     Solgt i Tyskland 2001 til gardiner. Ill. 4
Fotografiske blomster, geometri og farvekontrast       'Computer look' transparens, forskydning, 'blur'

I sin første kollektion tog Loka udgangspunkt i sin egen smag, men kundernes
reaktioner kom hurtigt til at påvirke de næste kollektioner. Ved selv at rejse rundt og
vise sine design, lærer hun, hvad der er salgbart, og hvad der efterspørges. Disse
erfaringer tages med i overvejelserne for den næste kollektion. En del af de visuelle
effekter, som Loka fandt frem til i sit afgangsprojekt, ses stadig som stiltræk i
kollektionen. Men generelt er motiverne blevet mere kommercielle og blomsterdesign
er nu også en fast genre i kollektionen.

Loka betegner sine design som 'contemporary' med hovedvægten på blomster/vækst,
geometrisk/konstrueret og en blanding af disse to udtryk. For at finde inspiration til
nye kollektioner kigger hun i internationale interiør- og modeblade, som hun køber
med hjem fra salgsturerne i udlandet. I bladene finder hun temaer og farver, som
danner udgangspunkt for skitsefasen, hvor der bl.a. tegnes og males i hånden. Ofte er
det i haven udenfor studiet, at hun skitserer blomster, græs og blade. Ligeledes bruges
digitalkameraet til at finde inspiration både i naturen og tingene omkring hende. Loka
kigger i computerblade, ser film og musikvideoer og eksperimenterer med forskellige
effekter i computeren. Bl.a. har hun programmeret filtre til Photoshop efter
anvisninger i et computerblad. Efter at der er genereret en mængde ideer, går hun
igang med at overføre skitser og digitalfotos til computeren, hvor materialet
bearbejdes på forskellig vis. Der samples, ændres, tilføjes og manipuleres for det
meste i Photoshop, men Illustrator, Streamline og Painter Classic bruges også en del.
Loka har efterhånden fundet ud af, hvordan Photoshop kan bruges på hendes helt egen
måde. Bl.a. har hun gemt de mest anvendte operationer i forhold til rapportopbygning,
og kan i et nyt mønster aktivere dem med et enkelt klik. Hun arbejder altid i en fast
rapport på 70 x 64 cm, som er den mest brugte i industrien, og rapportere i hel- eller
halvforskydning, som er de mest anvendte. Loka benytter RGB mode og 300 DPI,
hvilket giver et skærmbillede i 1:3 svarende til 21,3 x 32,3 cm. Hun kan naturligvis til
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enhver tid zoome ind og se udsnit af designet i 1:1 eller større. Når mønstret er
færdigt forstørres det til 1:1 [70 x 64 cm], hvilket giver en opløsning på 100 DPI.
Filen sendes derefter til printerens RIP, der konverterer den til CMYK og trykker den
i 600 DPI. Undervejs i processen printer hun designet i 1:3 på sin A3 printer. Derved
kan hun bevare overblikket over kollektionens mange design, inddele dem i grupper,
se hvad der endnu mangler for at give tilstrækkelig variation, og samtidig arbejde med
et stilistisk helhedsindtryk. Loka arbejder ikke med en mus, men bruger pen og
tegneplade [digitizer]. Det giver en større frihed og minder om papir og blyant.
Samtidig er det en mindre belastning for arm og hånd, hvilket forebygger
'museskader'.

       
Solgt i Holland til gardinstof 2003. Ill. 5                      Solgt i Tyskland til gardinstof 2004. Ill. 6
Stiliseret blomstermotiv, striber og tone i tone             Stiliseret blomstermotiv i to lag, kontur og flade

Loka siger, at hun tilstræber følsomhed og taktilitet i sine design, der skal appellere til
tryk på textiler. De må kun være 'computeragtige', hvis hun bevidst ønsker den form
for udtryk. Hun er næsten gået bort fra at bruge de indbyggede filter i Photoshop og
mener ikke, der er prestige i at bruge dem, fordi alle efterhånden genkender
effekterne. Dog kan filtre bruges, hvis det gøres på en opfindsom måde, hvor effekten
ikke fremstår åbenlyst. Håndmalede udtryk er i høj kurs, og mange firmaer
efterspørger denne type design.

Når kollektionen er færdig, trykkes alle design på mat, ru papir i 1:1. Derved opnås at
mønstrerne ligner håndmalet originalt 'art work'. Netop Loka's evne til at bevare det
håndmalede gennem computerprocessen og få det frem i digtalprint beundres af
kunderne. Nogle få stiller spørgsmål til, om der her er tale om originaldesign, fordi de
er lagret som filer i en computer, og dermed kan printes igen og teoretisk set sælges til
en anden kunde. Der er derfor tale om et tillidsforhold, der bygges op, men langt de
fleste kunder accepterer, at designet er fremstillet digitalt. Flere og flere kunder sætter
nu pris på sammen med printet at få en CD-rom, der indeholder designet i
digitalformat. Derved kan virksomhends tegnestue spare tid, for designet skal ikke
først scannes ind, men kan bearbejdes direkte til produktion.

I foråret 2001 var Studie Orbit på den første salgstur i Europa. Siden da har Loka og
Morten  arbejdet på at opbygge en fast kundekreds, der besøges to-tre gange årligt
med nye design. Desuden har Studie Orbit udstillet på Heimtex i Frankfurt, januar
2004 og 2005, på Indigo i Paris september 2004 og 2005, og på Surtex messen i New
York 2005. Gennem messerne udvides kundekredsen, og Loka får respons på
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mønstrene, som kan bruges til at udvikle den næste kollektion. Hvert design sælges
for et engangsbeløb på 750 € [5.600 kr.]. Indenfor salg af free-lance design er der
ingen vedtagne regler for priser, og ofte handles om prisen udfra designets
kompleksitet, om det er håndtegnet, meget detaljeret, malet op i hånden og indeholder
mange farver. Men generelt sælges et mønster til boligtextiler for mellem 500 - 800 €
- en pris der ikke har ændret sig de sidste 25 år. Imidlertid fortæller Loka, at nogle
designere dumper priserne og sælger for 200 - 400 €. Men Studie Orbit holder fast på
at sælge design for 750 €, men giver evt. rabat, hvis kunden køber mange mønstre på
én gang.

         
Solgt i Tyskland til gardinstof 2003. Ill. 7                     Solgt i Tyskland til sengetøj 2003. Ill. 8
'Maleriske' penselstrøg og geometri                               Stiliserede blomster, computer manipuleret, lag

Overfor sine kunder har Loka et højt serviceniveau. Hun foretager, uden ekstra
betaling, mindre rettelser som fx ændring af rapportstørrelsen, reduktion eller ændring
af farver. Denne service kan kun betale sig, fordi hun arbejder fuldstændig digitalt, og
derfor kan gå direkte ind i filen og foretage ændringer. Hvis kunden ønsker størrer
forandringer eller udarbejdelse af koordinerede design aftales en pris på forhånd. At
Studio Orbit yder denne service værdsættes af kunderne, og det giver Loka et
forspring på et marked, hvor konkurrencen er benhård.

      
Solgt i Tyskland 2002 til sengetøj. Ill. 9                      Solgt i Danmark 2003 til sengetøj. Ill. 10
Fotorealistiske svævende roser og arabesker               Geometri, farvegraduering og 3-d effekt
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Indimellem udfører Loka også kundeopgaver på bestilling, bl.a. har hun udarbejdet
flere kollektioner til tørklæder. Her kommer kunden med oplægget til motiver og
farver, og Lokas indflydelse på de æstetiske udtryk er derfor meget begrænsede. Det
er en bunden opgave, som skal imødekomme kundens ønsker og leve op til kravene
for produktion. Opgavene løses ved at indscanne kundens oplæg og bearbejdede dem
i Photoshop. Mønstrene bliver printet ud på papir og sendt til østen, hvor de trykkes.
Hun har, fra sin tid hos Beierholm og Termo Color, stor rutine med den type opgaver,
og synes det er fint at udføre dem ind imellem. Som noget af det seneste [2005] har
hun for en kunde designet en kollektion med store motiver til digitaltryk. Da den
endnu ikke er på markedet, kan eksempler herfra ikke gengives i denne case.

3.1.5 Sammenfatning
Som det fremgår af denne beskrivelse, står digitale medier centralt i Lokas
designproces og har betydning for Studio Orbit's økonomiske succes. De sætter Loka i
stand til at arbejde effektivt og at yde en speciel service til sine kunder. Eksemplet
demonstrer, hvordan hun suverænt behersker de digitale medier både teknisk og
kunstnerisk. Loka skaber sine design udfra tegnede, malede og fotografiske indtryk af
naturen, blandet med inspiration fra internationale tidsskrifter og i dialog med
kunderne. Det resulterer i kollektioner, der balancerer mellem det kommercielle og
det kunstnerisk eksperimenterende. Scanner og computer bruges til at manipulere
skitser og fotos, så de færdige design, der kommer ud af digitalprinteren, kan
efterligne håndmalede design, computergrafik, fotocollage eller blandinger imellem
disse udtryk. Siden afgangsprojektets computergrafiske 'blur stil' har hun udvidet sit
repetoire, så blomster, blade og geometriske mønstre nu fylder meget i kollektionen.
Computergrafiske udtryk findes stadig i den, men efterspørges ikke af kunderne i
samme grad som de konventionelle genrer. Der er imidlertid ingen tvivl om, at vi i
nogle af Lokas design kan identificerer tydelige spor af 'digital æstetik', det viser
illustrationerne 1,2,3 og 4.

Loka har en pragmatisk holdning til sit virke som designer. Hun er stolt af sit fag men
også meget bevidst om, at hun som free-lance designer arbejder på markedets
præmisser. Indenfor disse rammer søger Loka at skabe design, som hun synes er
æstetisk tilfredsstillende og så fornyende som muligt.
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3.2: Dansk Transfertryk                         

3.2.0 Indledning
Dansk Transfertryk205 er i nærværende sammenhæng interessant, fordi firmaet siden
1992 har arbejdet digitalt i designafdelingen og samtidig anskaffede verdens første
inkjetprinter til prøvetryk på textil. I slutningen af 1999 investerede firmaet i en
digital storformatprinter, som bruges til prøvetryk i 1:1 før produktion på de
konventionelle trykmaskiner. Der er således tale om erfaringer med digitale redskaber
i en lang periode. Dansk Transfertryk fremstiller egne kollektioner, men er primært en
ordreproducerende virksomhed, der udfører kundeopgaver til et bredt marked
indenfor mode-, sports- og boligtextiler.

I april 2003 besøgte jeg fabrikken i Ikast, for at interviewe chefdesigner Lena Bøgh,
designer Anita Christensen og se produktionen. Det følgende bygger på disse
samtaler, artikler fra tidsskriftet Textil- og beklædningsindustri og firmaets brochure.

Indledningsvis ridses transfertrykmetoden op for at give en baggrundsforståelse for de
følgende afsnit. De specifikke trykmetoder som Dansk Transfertryk benytter uddybes
i afsnittet om produktionen. Et uddrag af firmaets historie tegner et billede af den
pionerånd, der også har præget implementeringen og udviklingen af den digitale
arbejdsproces. Beskrivelsen søger endvidere at belyse hvilke parametre, som påvirker
designæstetikken hos Dansk Transfertryk, samt fordele og ulemper ved
transfermetoden. Som beskrevet i kapitel 2 er det nu også muligt at producere
digitaltrykt transferpapir. Både Beta Management Team og Seiren er eksempler på
virksomheder, der har forstået at udnytte metoden med økonomisk succes. Dansk
Transfertryk havde, da jeg besøgte fabrikken, ikke planer om produktion vha. inkjet,
men man holder øje med udviklingen. I det afsluttende afsnit begrunder direktør
Halbjørn Stenhaug, hvorfor han stadig foretrækker produktion på konventionelle
rotationsmaskiner.

3.2.1 Introduktion af transfermetoden
Transfermetoden er kendetegnet ved at være delt i to adskilte processer, der ikke
nødvendigvis følger direkte efter hinanden, eller foregår samme sted. Først trykkes
mønstret på papir, og efterfølgende overføres det til textil, i en særskilt proces kaldet
omtryk. Mønsterpapiret kan opbevares og sendes, hvilket giver produktionsmæssig og
geografisk fleksibilitet. Afhængig af hvilket materiale mønstret skal overføres til,
anvendes forskellige farvestoffer og specialpapirer i trykprocessen. Omtryk fra papir
til textil er enten en varm tør - eller en kold våd proces, og foregår enten vha. en
opvarmet tromlekalander, en flad varmepresse, en flad båndpresse der opvarmes, eller
ved at to kolde valser presses mod hinanden.206 Ved tør transfer er varen færdig efter
omtryk, mens våd transfer kræver en efterbehandling i form af vask og tørring.
Møsterpapiret til begge metoder kan udføres som fladfilmtryk, rotationsfilmtryk eller
med graverede kobbervalser. På nuværende tidspunkt er det kun papir til den tørre
transfermetode, der kan udføres på inkjet printere.

                                                  
205 I firmaets brochure og i udlandet forkortes navnet til Dansk. Jeg har valgt at benytte navnet Dansk
Transfertryk, som firmaet kendes under i Danmark
206 O. Flensborg Hjarlitz:"Transfertryk i teori og praksis". Textil-og beklædningsindustri juni 1972
s.172



85

Transfertryk på textil, blev udviklet i 1960erne til industriel produktion, og er derfor
en forholdsvis ny teknologi, sammenholdt med de øvrige trykmetoder. Men
termostatisk trykning, også kaldet heat transfer eller tør transfer, har været kendt siden
sidst i 1920erne, hvor firmaet British Celanese udtog to patenter på farvning af
organiske, cellulose derivater. Metoden blev ikke taget i anvendelse, men i 1950erne
begyndte tre franske firmaer at interessere sig for termostatisk trykning.207 De brugte
10 år til at udvikle et produktionssystem, som i 1960erne blev introduceret under
navnet Sublistatic metoden. På samme tid begyndte engelske firmaer også at
producere transfertryk efter en lignende metode.208 Den proces, der overfører farven
fra papir til stof, kaldes sublimation, fordi farven ved opvarmning går fra fastform til
gasform uden at passere et væskestadie. I gasfasen trænger farvestoffet ind i den på
forhånd blødgjorte fiber. Ved afkølingen går farvestoffet og fibren tilbage til fastform,
hvorved farvestoffet bliver fikseret i textilet. Herefter rulles stoffet op og er færdigt.

Til tør transfer er der i de senere år udviklet forskellige papirtyper, der kan
kombineres med farvekopimaskiner og inkjetprintere. Denne fremgangsmåde er
begrænset til tryk af mindre flader i A4 og A3 formater, og anvendes typisk på T-
shirts. Begge metoder er miljøvenlige og anvender papir, der er specialcoated med en
polyesterhinde. Motivet trykkes, og overføres til textilet vha. en varmepresse eller et
strygejern. Hinden fra specialpapiret løsnes under opvarmningen og limer
farvepigmenterne til textilet. Grebet er forholdsvis blødt, men holdbarheden i vask er
begrænset.209 Disse to transfermetoder kan udføres af alle uden forhåndskendskab til
textiltryk.210

En anden metode er våd transfer, der kan udføres enten med limbaserede
pigmentfarvestoffer, eller vandbaserede reaktive-, metalkomplex- og syrefarvestoffer
opløst i en fortykkelse. I førstnævnte tilfælde trykkes konventionelle pigmentfarver på
et specielt filmkacheret papir, hvorefter motivet overføres til textil vha. af to
opvarmede valser, der under tryk presser papir og stof mod hinanden. Denne proces
får det tyktflydende farvelag til at klæbe til stoffet. Papiret fjernes efterfølgende ved
nedsænkning i vand, og farven fikseres til slut ved en varmebehandling. Fordi
pigmentfarverne limes til stoffets overflade, bliver grebet mere eller mindre stift
afhængig af den lim pigmentfarverne er blandet med. Disse farvestoffer har ikke så
gode vaskeægtheder, men som regel høje lysægtheder. Ved denne fremgangsmåde
kan der være alvorlige miljømæssige belastninger, såfremt der anvendes plastisol
pigmentfarver, som er baseret på PVC.211 Disse pigmentfarvestoffer bruges ofte på
sweat-shirts og er karakteristisk ved en plastiklignende og stiv overflade, der i vask
krakelerer og smuldrer bort.

                                                  
207 I det følgende bruges betegnelsen tør transfer.
208 O. Flensborg Hjarlitz:"Transfertryk i teori og praksis". Textil-og beklædningsindustri juni 1972
s.168
209 Greb kan forklares som sansningen af textilet gennem hånden. Ved grebet bedømmes textilets
muligheder for anvendelse, fx dets draperingsevne, styrke og vægt. Ligeledes perciperes textilets
taktilitet, hvis evne til at vække behag, ubehag og erindring er en ikke uvæsentlig faktor i bedømmelsen
af ethvert textil.
210 Netop dette aspekt er væsentligt i forhold til designprofessionen, fordi der her sker en
demokratisering af adgangen til at dekorerer vha. digitale medier. Tiden vil vise om denne praksis vil
udvikle sig til også at omfatte de digitale storformat printere.
211 PVC kan ikke nedbrydes i naturen. Ved afbrænding udvikles bl.a. dioxin, der er kræftfremkaldende
og kan ødelægge forplantningsevnen, fordi det er hormonforstyrrende.
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Ved våd transfer med reaktive-, syre- og metalkomplexfarvestoffer trykkes motivet på
et specialpapir. Omtryk sker vha. fugtighed, kemikalier og ved at to kolde valser
under tryk presser papir og textil mod hinanden. Denne metode kaldes "cold pad
batch", og er oprindelig udviklet til trykning af ensfarvede flader.212 Farvestoffet
indgår under processen en kemisk forbindelse med textilfibren, det giver høje
vaskeægtheder, varierende lysægthed, men et blødt greb. Stoffet skal efter omtryk
vaskes og tørres.

Dansk Transfertryk anvender både sublimations- og cold pad batch metoden, det
uddybes nærmere i afsnittet om trykning.

3.2.2 Kort om firmaets historie
Dansk Transfertryk er vokset ud af Ikast Stofvæveri, som i starten af 1970erne
begyndte at købe mønstret transferpapir i udlandet til omtryk på de textiler,
virksomheden selv fremstillede.213 Grunden til denne nye aktivitet var et behov for
mønstrede varer hos kunderne. I 1975 købte virksomheden ca. 100 designskitser om
året fortrinsvis i Frankrig. Skitserne blev på fabrikkens tegnestue omarbejdet og
farvesat efter de internationale farvekort, som publiceres hver sæson. Firmaet
planlagde og kontrollerede dermed valget af farver og design i overensstemmelse med
kundernes smag før trykningen af mønsterpapiret i udlandet. Der blev udelukkende
omtrykt på forskellige polyesterkvaliteter, hvoraf størstedelen blev afsat til
kvindebeklædning. Firmaet var internationalt orienteret og afsatte i 1975 40 % af
produktionen til eksport.214

Det er på denne baggrund, at Dansk Transfertryk etableres i 1976 som Skandinaviens
første transfertrykkeri. Dermed blev virksomheden en ud af de kun 8-9 fabrikker i
verden, der på dette tidspunkt benyttede sublimationsmetoden.215 Til produktion af
mønsterpapir investerede man i en rotationsfilmtrykmaskine fra det hollandske firma
STORK. Det reducerede produktionstiden, fra design til færdig trykt stof, til ca. 2
uger. Tidligere kunne den være på op til 3 måneder, en alt for lang leveringstid for
trykte modestoffer, der på dette tidspunkt udgjorde 75 % af firmaets omsætning.
I 1983 arbejdede man på Dansk Transfertryk i 24 timers drift, men det var ikke
tilstrækkeligt for at imødekomme ordrerne, og fabrikken anskaffede derfor endnu en
STORK trykkemaskine. Omsætningen var samme år ca. 30 mill. kroner, og ca. 90 %
af  produktionen blev eksporteret til lande i Europa, USA, Afrika, Mellemøsten,
Australien og New Zealand. I 1983 var antallet af transfertrykkerier på verdensplan
vokset til 25.216 Dansk Transfertryk fokuserede fra midten af 80erne på at udvikle
miljøvenlige fremstillingsmetoder. Det førte bl.a. til at firmaet i 1992, efter otte års
udviklingsarbejde, udtog et patent indenfor våd transfer med reaktive farvestoffer.
Metoden fik navnet Cotton Art®

                                                  
212 O. Flensborg Hjarlitz:"Transfertryk i teori og praksis". Textil-og beklædningsindustri juni 1972
s.168 Hvornår cold batch er taget i brug til mønstrede varer oplyses ikke.
213 Det er i 70erne, at polyester begynder at få succes i moden, måske fordi kvinderne i denne periode
for alvor indtager arbejdsmarkedet. Polyester er nemt at vedligeholde, det kan vaskes i vaskemaskine,
hænges til tørre og skal ikke stryges.
214 "Ikast Stofvæveri har mere end fordoblet omsætningen". textil og beklædning 7/75 s.22
215 "Dansk Transfertryk A/S i drift". textil og beklædning 5/76 s.10
216 "Dobbelttryk på Ikast-virksomhed". textil og beklædning 8/1983 s.8



87

3.2.3 Virksomheden anno 2003
Dansk Transfertryks hovedaktionær er koncerndirektør Halbjørn Stenhaug, der er
bosat i Hong Kong. Den daglige ledelse af fabrikken i Ikast sker som et samarbejde
mellem virksomhedens afdelingsledere. Ifølge chefdesigner Lena Bøgh er det
Halbjørn Stenhaug's filosofi, at man som textilfirma må forsøge at se ti år frem i tiden.
Koncerndirektøren forudså, at store dele af textilindustrien ville flytte til Asien, og
startede derfor i midten af 90erne en fabrik i Shanghai, Kina. Samtidig etableredes
samarbejder med andre virksomheder i Østen. Fabrikken i Shanghai er dansk ledet, og
med Lena Bøgh's ord: 'et spejlbillede af fabrikken i Ikast'.

I Bangkok, Thailand samarbejdes i et joint venture med en fabrik, der omtrykker på
textil. Her kan p.t. ikke trykkes mønsterpapir, men virksomheden råder over det
samme digitale udstyr til designprocessen som i Ikast. Alt arbejde frem til gravering
af skabelonerne udføres derfor i Bangkok, hvorefter designene sendes på en CD rom
til Ikast eller Shanghai. Her kontrolleres de af designstudiet inden gravering og
trykning af mønsterpapiret, som sendes til omtryk i Bangkok. Fabrikken er
specialister indenfor tryk af sportstøj og har bl.a. Nike som kunder. Dansk
Transfertryk har yderligere et joint venture med en fabrik i Karachi, Pakistan.
Desuden samarbejdes med ca. 20 fabrikker rundt om i verden, som har licens på at
bruge Cotton Art® metoden.

Dansk Transfertryk ønsker ikke at oplyse omsætning og størrelsen af produktionen i
dag [2003]. Det er derfor ikke muligt at vurdere firmaets vækst i forhold til
omsætningen i 1983 der, som nævnt, udgjorde 30 mill. Men der er tale om en ganske
betydelig udvidelse af firmaets aktiviteter gennem de sidste tyve år, og dermed også i
størrelsen af omsætning og produktion.

3.2.4 Designernes uddannelse og arbejdsopgaver
Designstudiet har ialt fire designere og en medhjælper ansat. Lena Bøgh, Lisbeth
Lauritsen og Anna Eklöf er uddannet på henholdsvis Kunsthåndværkerskolen i
Kolding [Designskolen Kolding] og ved Högskolan i Borås, mens Anita Christensen
er oplært i firmaet. Den unge medhjælper Charlotte Poulman går til hånde og er under
oplæring. Det følgende bygger på interviews med Lena Bøgh og Anita Christensen i
april 2003.

Chefdesigner Lena Bøgh er født i 1960 og uddannet ved Kunsthåndværkerskolen i
Kolding på textilafdelingen 1980-84.217 Hun var fra 1985-88 ansat hos In-Wear og i
1988-89 en kort periode hos firmaet Mørup. I 1989 blev Lena ansat på Dansk
Transfertryk og et par år efter udnævnt til chefdesigner. Lena er ikke uddannet i
brugen af digitale medier, som skolerne på den tid ikke rådede over. Hun begyndte
først at arbejde på computer, da Dansk Transfertryk anskaffede det digitale
designsystem i 1992. Lena forholder sig helt igennem positivt til digitalteknologi men
siger, at der er udtryk, man ikke kan opnå, som da alt blev lavet i hånden. Her peger
hun specielt på, at det ikke er muligt at lave farveudskillelse til skabeloner lige så
nuanceret, som da dygtige håndværkere med dette speciale stod for processen. Til
gengæld er der andre fordele ved de digitale medier, bl.a. fleksibilitet i forhold til
ændringer i designet undervejs og hastigheden fra ide til færdigt textil.

                                                  
217 Kunsthåndværkerskolen i Kolding skiftede i 1998 navn til Designskolen Kolding
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Lenas arbejde består i at udvælge og indkøbe design, tilrettelægge kollektionerne,
samt deltage i og lede det daglige arbejde i designstudiet. Hendes specifikke
arbejdsområde i designprocessen er farvesætning og udarbejdelse af prøvetryk på
digitalprinteren. Derudover har hun ansvaret for kommunikationen med ledelsen,
produktionen og kunderne.

       
Lena Bøgh sender design til print på Mimaki               Anita Christensen arbejder med farvereduktion

Designer Anita Christensen er født i 1970 og er kontoruddannet.218 Hun har siden
1998 været beskæftiget i designafdelingen, hvor hendes arbejdsopgaver består i
rapportering, farveseperation og klargøring til lasergravering af skabelonerne.219 Anita
er oplært i firmaet, hvor hun fra starten har arbejdet på computer.

3.2.5 Før og efter det digitale designsystem
Lena fortæller, at man ved hendes ansættelse kun brugte analoge systemer, det betød
at alt arbejde fra design til trykskabelon blev udført i hånden. Rapportering og
farvesætning blev udført af designstudiet, og derefter sendt til Spanien, England eller
Holland, hvor man udførte farveseperation og film til trykskabelonerne. Der var 6-8
ugers leveringstid for et sæt film som straks, når de kom ind i huset, skulle
kontrolleres. Hvis der var fejl, blev filmene sendt retur. Det betød en forsinkelse på 2
uger, før prøvetryk kunne gå igang, for til den proces skulle der bruges et udsnit af de
originale film, som blev fotografisk overført til små trykrammer. Udfra farvekort
valgte designeren hvilke farver, der skulle prøvetrykkes. Men farverne kunne ikke
trykkes på transferpapir, som var for tyndt at håndtere. I stedet måtte man bruge
karton, som sugede farven, og i omtryk tog en stor del af varmen. Disse ting
tilsammen gav lysere farveudbytte end det, man siden opnåede i produktion. Brugen
af trykrammer gav pga. af gazetætheden heller ikke samme udtryk, som de færdige
skabeloner. Processen med prøvetryk var både langsommelig og upræcis.
I 1992 købte Dansk Transfertryk STORK´s digitale designsystem. Det blev valgt,
fordi man i forvejen havde to af deres trykkemaskiner, og fordi STORK havde
                                                  
218 Stillingsbetegnelsen designer bliver i industrien brugt i forhold til det arbejde man udfører, og
refererer ikke til hvilken uddannelse man har.
219 Ved rapportering bringes mønstrets motiv i en gentagende orden, som skal gå op i trykmaskinens
valseomkreds. Dernæst skal hver farve separeres, for at der siden kan laves skabeloner til trykningen.
De professionelle programmer, som benyttes i industrien, er specielt udviklede til at facilitere dette
arbejde.
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udviklet et computerprogram, der opfyldte de behov, som Dansk Transfertryk har i
forhold til designproces og produktion. Designsystemet bestod af computere, skærme,
en inkjet printer til prøver og et textilprogram med tre moduler til rapportering,
farvesætning og farveseparering. Skærmene blev ved opsætningen kalibreret i forhold
til printeren og kalibreres med jævne mellemrum. Lena Bøgh fortæller, at designerne
var begejstrede for det nye system, som de hurtigt lærte at betjene. De blev først
senere kritiske overfor designsystemmet og især inkjet printeren, der ikke levede op
til forventningerne. Lena siger, at STORK programmet er forholdsvis simpelt at lære.
Modulet til farvesætning er det enkleste, rapport- og farvesepareringsmodulerne er
lidt vanskeligere. Dansk Transfer kunne derfor efter 14 dage afskaffe den gamle
besværlige måde at fremstille prøvetryk, som nu kunne udføres digtalt. Der var dog
stadig nogle ugers forsinkelse mellem prøvetryk og produktion, idet gravering af
skabelonerne stadig foregik i udlandet frem til 1993.

Dansk Transfertryk fik installeret STORK´s TCP 2500 (TCP=True Color Printer), der
var den første digitalprinter i verden til prøvetryk på stof. Printeren var som tidligere
beskrevet i kapitel 2 lanceret på ITMA-messen i Hannover i 1991, og dermed ret
uprøvet. TCP 2500 kunne trykke i A0 format og anvendte reaktive farvestoffer, der
efter tryk skal dampfikseres og vaskes for at opnå de korrekte farvetoner. Men Dansk
Transfertryk har ingen damper, så man brugte printeren uden at fiksere farven.
Farvegengivelsen var derfor upræcis, og især de blå toner gav problemer. Et andet
problem var printhovederne, som ofte stoppede til, og derfor måtte renses eller i
værste fald udskiftes. TCP printeren var desuden dyr i drift. Designstudiet brugte ca.
20.000 kr. om måneden på de specielle reaktive farvestoffer, og prøverne blev ikke
meget bedre, end det man tidligere havde opnået i rammetryk. Alligevel var printeren
en klar forbedring, fordi man nu kunne se prøver samme dag og hurtigt skifte design.

I 1992 var dispersionsfarver endnu ikke udviklet til STORK's digitalprinter, så
designstudiet kunne kun bruge reaktivefarver. Grunden til at denne farvestofgruppe
først blev udviklet er bl.a. at antallet af trykkerier, som bruger dem, er langt større end
de få transfertrykkerier, der anvender dispersionfarver. Først i 1999 præsenterede det
japanske firma Konika dispersionsfarver til deres inkjetprinter på ITMA messen i
Paris.220 Det japanske firma Seiren havde, som nævnt i kapitel 2, i -90erne udviklet
dispersionsfarver til digitalprint, men ønskede ikke at sælge dem til andre firmaer.
Lena Bøgh siger, at det ikke er gået så stærkt med udviklingen af digitalprint, som
man troede for ti år siden, da Dansk Transfertryk købte den første TCP 2500.

I 1993 investerede Dansk Transfertryk i digitalstyret lasergravering til fremstilling af
skabeloner. Dermed fik man hele processen fra design til færdigtrykt vare i samme
hus. Det er en stor fordel for planlægning og et væsentligt element i optimeringen af
leveringshastighed. Næste skridt blev taget i august 1999, hvor designstudiet tog den
nye Mimaki TX- 1600 inkjet printer i brug til prøvetryk. Printeren trykker med
dispersionsfarver på transferpapir, og omtryk foregår i en varmepresse på 1x1,5 meter
eller i fuld bredde på kalanderen. Dermed er man kommet væsentlig tættere på
udtrykket i prouktionsprocessen, og kan nu trykke store prøver, som kan præsenteres
                                                  
220 "Points to concider, Special feature: Inkjet printing" - Senshoku Keizai Shimbun Co., Ltd.
textileinfo.com (d.25.7.05) http://textileinfo.com/en/manage/ronten/inkjet/page01.html
Imidlertid beskrives allerede i 1976 dispersionsfarvestoffer til inkjet i et britisk patent GB 1 527 396 af
firmaet Sublistatic Holding SA, kilde: Martial Blanc, Sensient Imaging Technologies ECS Division.
Han kan desværre ikke oplyse, om dette patent har været udviklet til inkjettryk på tæpper eller andet.
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for kunderne før en produktion sættes igang. I løbet af sommeren 2003 bliver alle
computere opdateret med den nyeste version af STORK programmet. I den tidlige
version af programmet gemmes filerne i forskellige formater i hvert modul og må
derfor konverteres for hver ny proces. Denne første version af programmet er nu
forældet, og Lena siger, designerne hele tiden laver 'work around' for at få maskinerne
til at fungere sammen. Designerne ser frem til at få den nye version af programmet,
hvor en af forbedringerne er, at alle filer gemmes i samme format. Det betyder en
hurtigere og mere forenklet arbejdsgang, der vil medvirke til at minimere fejl.
Designstudiets arbejde uddybes i et senere afsnit, men først beskrives, hvordan
kollektionerne bliver til og lidt om designæstetikken.

3.2.6 Kollektionerne
Inspiration til kollektionernes motiver og farvesætning hentes bl.a. fra historiske
dokumenter, mode- og interiørblade, besøg på messer, design købt af free-lance
designere, og gennem kommunikation med kunderne. Udfra disse informationer
tilrettelægger designstudiet to gange årligt farver og temaer for nye kollektioner. Til
hvert tema udarbejdes en fast kerne af mønstre, som løbende tilføjes nye design.

        
Inspiration: Art Noveau. Ill. 11      Inspiration: Art Deco og maleren Dufy's mønstre 1910-30. Ill. 12,13
2001                                                 1985                                                2000

Designstudiet skaber ikke mønstre på papir, men køber 'art work' [originale
håndmalede skitser] af free-lance designere. Men det hænder, at designerne maler
baggrunde, som scannes ind og sammensættes med eksisterende mønsterelementer til
et nyt design. Lena siger, at der også købes skitser udført på computer, hvis de passer
ind i kollektionernes temaer. Det er næsten udelukkende design til boligtextiler, som
købes, fordi modemarkedet skifter så hastigt, at man ikke kan nå at finde skitserne,
siger Lena. Det er derfor designstudiet og kunderne, der udvikler design til mode.
Desuden udfører studiet alle simple mønstre indenfor tern, striber og prikker. Dele af
ældre design genbruges, modificeres, sættes sammen med nye elementer eller får nye
farver. Striber, tern og prikker udarbejdes som regel direkte på computeren, mens
mønstre med organiske former og forestillende motiver altid scannes fra 'art work'.
Kollektionerne er rettet mod massemarkedet, og de afspejler forskellige målgruppers
smag. Sæsonens generelle trends og farver bruges til at udvikle et bredt udvalg af
mønstre i forskellige genrer og stilarter. De mest fremherskende mønstertyper er:
blomster og blade, geometriske-, etniske- og abstrakte mønstre, texturer og dyrepels.
De fleste mønstre dækker fladen med farve, mens kun få har motiver på hvid bund.
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Kollektionerne gennemspiller således de kendte textilgenrer, som de har foldet sig ud
gennem det 20. årh., men der er på ingen måde tale om avantgarde design.

          
Stiliseret, europæisk/asiatisk mix    Etnisk, afrikansk inspireret              Abstrakt maleri. Ill.14,15,16
2002                                                 1995                                                 1992

Mønstrene omtrykkes på glatte basiskvaliteter, som er uden specielle taktile
karakteristika. Men for det meste leverer kunderne selv stof til omtryk og bestemmer
derved de textile egenskaber, taktiliteten og designets udtryk i samspil med disse.
Kollektionen afspejler transfermetodens tekniske muligheder, som er velegnet til
gengivelse af motiver med mange farvenuancer, fine mønsterdetaljer, maleriske
effekter og fotografiske motiver. Mønstre af denne art gengives bedst på glatte
stofkvaliteter. Texturerede og hårede overflader kan anvendes til omtryk, men
indfluerer i høj grad på motivet.

            
Geometri med stribeeffekt.              Computergenereret 3-D effekt        Abstrakt camuflage Ill.17,18 19
1998                                                 1998                                                 1998

I kollektion ses få design med store ensfarvede flader, og mønstre på hvid bund
forekommer sjældent. Det kan skyldes, at der i sådanne mønstertyper let kan opstå
fejltryk i form af skjolder og afsmitning. Sådanne fejl ses ikke i fladedækkende
mønstre med mange nuancer, her bliver de blot en del af designet. Denne type
mønstre nedsætter derfor antallet af reklamationer både i produktion og salg af den
færdige vare. Lena Bøgh siger, at det ganske vist er teknisk korrekt, men hvis
kunderne efterspørger mønstre med ensfarvde flader og på hvid bund, så vil man på
fabrikken løse eventuelle produktionsproblemer. Dansk Transfertryk strækker sig
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således til det yderste for at løse tekniske problemer og imødekomme kundernes
ønsker om bestemte æstetiske udtryk. Illustrationerne i dette afsnit er stofprøver
undtagen ill. 18, alle er fra Dansk Transfertryks kollektioner af beklædningstextiler.

3.2.7 Designernes daglige arbejde
Designstudiet arbejder på både Mac, PC og Unix computere. I det daglige arbejde
medfører det mange små detaljer, som designeren skal huske fx konvertering af filer
og arkivering. Men ingen af disse ting er nedskrevet, de indlæres hen ad vejen ved, at
nye ansatte spørger og får instruktion af designerne med erfaring. Der arrangeres ikke
efteruddannelseskurser, men nye rutiner læres gennem det daglige arbejde. Når der
kommer ny teknologi i huset, er alle i designstudiet nysgerrige, og den implementeres
derfor hurtigt, fortæller Lena. Designprocessen tilrettelægges efter, om det er
kundeopgaver eller firmaets egen kollektion, der skal udføres. Ved kundeopgaver får
designstudiet enten et originalt design fra kunden, eller man diskuterer, hvad kunden
søger, hvorefter der udarbejdes nogle forslag.

     
2003. Kundeopgave, beklædningstextil 2 papirforslag og en farvestilling. Ill. 20, 21

Det første designeren gør er at indscanne det originale design i 1:1. Det sker i en
opløsning på mellem 8 - 20 linier pr. mm, hvilket svarer til ca. 203-508 DPI på
computerskærmen. Opløsningen vælges udfra designets karakter. Fine linier, mange
detaljer og farvetoner kræver den højeste opløsning. Hvis originaldesignet er udført på
computer, beder designstudiet om at få det på en CD i tiff format og i mindst 254 DPI.
Men det er ikke alle kunder, der kan forstå nødvendigheden af at overholde disse
krav. Derfor må designstudiet nogle gange bede om et bedre materiale for at kunne
udarbejde designet til tryk. Efter scanning eller åbning af CDen, skal designet
konverteres til STORK programmets filformat for at kunne viderebearbejdes. Nu skal
filen farvereduceres fra de 21.000 farvenuancer, der ligger i designet efter scanningen
og konvertering. Først reduceres til 256 farver, som derefter i flere omgange bringes
ned til de 5, 6 eller 8 farver, som maskinerne kan trykke med. Anita Christensen
fortalte, hvordan hun arbejder med farveseperation: Designets mange farvetoner
omsættes til det, som kaldes 'shading'. Den proces tager udgangspunkt i files første
konvertering med de 21.000 farver. 'Shading' kan max. bestå af 256 gråtoner, der
lægges ind som skygger i hver farve, som er valgt til tryk. Det betyder, at der kan
være fx 256 grønne toner, men de er altid toner af den samme farve. Man har desuden
mulighed for at 'shade' mellem to farver, som ligger nær hinanden i farvecirklen fx gul
og orange. I de farveseparerede filer kan man efterfølgende i programmet korrigere
'shadingen' ved at stille på kontrasterne.
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Næste trin er rapportering af mønstret, som nøjagtigt skal tilpasses skabelonens
omkreds og bredde. Dernæst skal mønstret farveseperareres, og en overlapning på 0,5
mm lægges til, hvor farverne mødes, for at undgå mispasning i tryk. Det færdige
mønster skal fungere som en sammenhængende flade, hvor overgangen mellem de
enkelte rapporter ikke ses. Derfor printes mønstret undervejs ud på papir for at
bedømme, om der danner sig 'uheldige' linier eller 'huller' ved gentagelse af rapporten.
Maskinerne kan trykke forskellige rapportstørrelser og antal farver. Tryk kan udføres i
tre rapportstørrelser med henholdsvis fem, seks og otte farver:

• 64 cm max. 8 farver
• 82 cm max. 6 farver
• 91,4 cm max. 5 farver

Efter 'shading', rapportering og farveseperation gemmes filen på fællesserveren, hvor
den kan hentes til udarbejdelse af en række farvestillinger. De laves enten på
baggrund af kundens ønsker eller udfra de paletter, der er fastlagt for kollektionen.
Filen gemmes igen på fællesserveren, hvor den nu er klar til prøvetryk på papir eller
stof og til slut gravering. De fleste prøver trykkes på papir i A3 format på en
farvekopimaskine. Prøver der skal omtrykkes til stof, udføres på inkjetprinteren.
Næsten alle design til interiør prøvetrykkes og præsenteres på stof, mens design til
mode som regel trykkes på papir. Grunden er, at mønstre til mode ofte er mindre
motiver, hvor det er muligt at se mønstrets repetition på et A3 ark. Mønstre til
boligtextiler har derimod ofte store rapporter på 64 X 69 cm og trykkes derfor på stof.
Farvekopimaskinen gengiver ikke altid farverne konsistent, derfor opbevares en
master af hvert design i kollektionens prøvemapper. Det er altid denne master
trykkeriet blander farver efter og ikke den prøve, som har været tilsendt kunden.
Papirprøver trykker man mange af, dem kan kunden rekvirere gratis sammen med
stofprøver på design, der er i produktion. Prøvetryk med inkjet er mere kostbart og
tidskrævende, og derfor må kunden betale. Det koster p.t. i fuld rapport ca. 1500 kr.
Til firmaets egne kollektioner trykkes inkjetprøver også med omtanke, derfor findes
kun to sæt prøver, ét på fabrikken og ét hos en sælger.

De færdige design arkiveres i programmet ACDSee, hvor man senere kan søge
mønstre udfra ord, der referer til motiver som fx. small flowers. Det er praktisk, hvis
et ældre design skal bruges som inspiration for et nyt, eller hvis det skal genoptrykkes.
Kollektionen brændes på CD og sendes til Dansk Transfertryks samarbejdspartnere i
Asien, således at de også kan trykke kollektionen.

3.2.8 Prøvetryk og skabelonfremstilling
Mimaki TX-1600 er en inkjet printer, der kan trykke 150 cm bredt og i en papirrulles
længde. Som regel trykkes ikke større end 1 x 1,5 m, som er det mål varmepressen til
prøver kan omtrykke. Men er der behov for større prøver, kan de omtrykkes på en af
kalanderne i produktionen. Til modedesign printes i 360 DPI/UNI mode, som er en
tilstrækkelig opløsning i forhold til at gengive det færdigproducerede stof. Printeren
kan max. køre i 720 DPI, men valget af 360 DPI bevirker, at den kører hurtigere, til
gengæld nedsætter valget af UNI mode hastigheden. UNI mode betyder, at
printhovederne kun sprøjter farve ud, når de passerer papiret den ene vej. UNI mode
mindsker risikoen for at farven løber, og giver dermed skarpere detaljer. Alligevel er
der til tider problemer med at papiret buler, det sker typisk ved design i mørke og
mættede farver. Buler i papiret kan medføre at printhovederne kommer i berøring med
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det og derved tværer farven ud. Lena siger, at det ikke kan nytte at sætte
dækningsgraden ned, da der så ikke opnås samme farvedybde, som man efterfølgende
får i produktion. Dækningsgraden er den mængde farve, som sprøjtes ud af
digitalprinterens hoveder. Printeren kører med syv farver: sort, grå, blå, lys blå, rød,
lys rød og gul. Der findes et lille udvalg udover disse syv farver, men de valgte
anbefales af leverandøren af RIP programmmet Hightex.221 Farverne købes hos
samme firma, som leverer farvestoffer til produktionen.

Om digitalprinteren, siger Lena, at den er følsom overfor støv, temperatursvingninger
og luftfugtighed - forhold der kan medvirke til blokering af printhovederne. Hun lader
derfor ikke printeren køre om natten, da den må tilses ret ofte. Hvis et printhoved
blokeres, opstår der fejltryk, og maskinen må stoppes for at gennemgå RIP
programmets automatiske renseproces. Dispersionsfarverne er lang tid om at tørre på
papiret, og printeren har ikke monteret en tørremekanisme. Lena mener iøvrigt, at det
kun ville give andre problemer, fordi varmen ville få printhovederne til at tørre ud og
dermed blokere dem. Papiret er således fugtigt, når det kommer ud af printeren, og må
håndteres forsigtigt, fordi farven i den tilstand let smitter af eller tværes ud.

Design sendes til prøvetryk fra STORK programmet, men filerne skal konverteres til
tif, der kan læses af Hightex-programmet, som styrer digitalprinteren. Designstudiet
og Niels Grønbæk, der har ansvaret for graveringsprocessen, har til prøvetryk udviklet
en måde at bruge Photoshop til simulering af det færdigtrykte stof. Det giver et godt
resultat, men der er stadig nuanceforskelle i visse farveområder. Forskellen skyldes
blandt andet, at digitalprinteren kører med de samme 7 farver i alle design. I
produktionen har man et større udvalg af farver, hvorfra man kan vælge de mest
egnede til gengivelse af designets originale udtryk. Ved at kunne blande udfra flere
forskellige farver opnås, som tidligere omtalt i kapitel 2, en større farvegamut i
produktion. Men Lena pointerer, at digitalprinten på trods af de omtalte ulemper har
betydet en stor forbedring af prøvetryk. Inden gravering af skabeloner godkender
designstudiet prøvetryk, og ved opgaver skal prøven tillige godkendes af kunden.

Skabelonerne, som er en tynd pereforeret metalcylinder påført en coating,
lasergraveres. De farveseparerede filer - en for hver farve - hentes på fællesserveren,
og data omsættes til hver sin skabelon. Det sker, ved at en digitalstyret laserstråle
fjerner coatingen, hvor farven skal trykkes. Fremstilling af skabeloner er en
betragtelig omkostning. Prisen beregnes dels udfra ordrens størrelse, og udfra hvor
hyppigt kunden afgiver ordre. Men som en grundregel koster en skabelon 4.000 kr.
Dvs. at kunden ved et mønster, der farvesepareres i 6 farver, må investerer 24.000 kr.
i startomkostning alene for skabelonerne. Det er derfor vigtigt, at designfilen, inden
den sendes til lasergravering, er checket for mulige fejl. Designeren skal bl.a. huske at
gemme mønstret spejlvendt, da det i processen med tryk og omtryk vendes. Ligeledes
skal filen være gemt i et af STORKS formater GRT eller SEP, som kan læses af
graveringssystemets computerprogram.

                                                  
221 Rip er en forkortelse af Raster Image Processor
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Niels Grønbæk indstiller lasergraveringsmaskinen                            Prøvetryk på Mimaki TX-1600

3.2.9 Trykning og omtryk
Der fremstilles både tør- og våd transfer - på fabrikken kaldet heat transfer og Cotton
Art®. Mønsterpapiret trykkes på de to STORK maskiner, som kan køre med
henholdsvis 6 og 8 farver. Men af tekniske grunde foretrækkes at køre med max. 6
farver. Trykkehastigheden varierer i forhold til antallet af farver og mønstrets
kompleksitet, men gennemsnitligt ligger den på 80 m pr. minut. Til omtryk på
syntetfibre blandes trykpastaen udfra et sortiment på omkring 25 dispersionsfarver, og
til naturfibrene har man et udvalg på 12 reaktive farver.

Trykkeriet

Heat transfer trykkes på to forskellige typer papir. Det ene er åbent og ubehandlet, det
andet er et lukket papir, som er coated på bagsiden. De to papirtyper anvendes i
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forhold til designets farvemættethed. Ved mørke og mættede farvetoner anvendes det
lukkede papir for at modvirke et fejlfænomen, der kaldes 'ghosting'. Fænomenet
opstår, når mønsterpapiret efter tryk rulles op. I denne proces kan farven trænge
gennem papirets bagside og i omtryk vise sig som et underliggende spøgelsesmønster
på stoffet, deraf navnet 'ghosting'. Før omtryk skal stoffet være forberedt til tryk, dvs.
at det skal være udvasket og forkrympet - en proces der sker udenfor virksomheden.

Omtryk foretages på tre tromlekalandere, som anvendes til både tør- og våd transfer.
Hastigheden er her væsentlig lavere end ved trykning af mønsterpapiret.
Omtrykshastigheden afhænger bl.a. af stofkvaliteten, og af om det er tør - eller våd
transfer. Ved omtryk af heat transfer passerer mønsterpapiret og stoffet, som en
sandwich, gennem en opvarmet tromlekalander i 25 sekunder ved 210 grader.
Farvestoffet går derved fra fastform til gasform, og overføres fra papiret til stoffet.
Ved afkølingen går farvestoffet tilbage til fastform og er fikseret i stoffet. På
fabrikken kan man omtrykke omkring 200-400 m i timen pr. tromlekalander. Der
kræves ingen efterbehandling, og stoffet er nu klar til levering.

     
Mønsterpapir rulles op                                                  Skabelonlager

Dansk Transfertryk udtog i 1992 patent på Cotton Art® metoden efter otte års
udviklingsarbejde. Det er en speciel miljøvenlig fremgangsmåde indenfor våd
transfer. Her trykkes med reaktive farvestoffer, der giver brilliante farver, et blødt
greb, høje vaskeægtheder og høj kvalitetsgengivelse i forhold til det originale design.
Cotton Art® trykkes på et specialcoated papir udviklet og patenteret af Dansk
Transfertryk, og omtryk foregår som cold pad batch [våd transfer]. Ved omtryk af
Cotton Art® passerer textilet først et bad med kemikalier, denne proces kaldes pad
batch. Derefter passerer stoffet i fugtig tilstand sammen med mønsterpapiret ind
mellem to kolde valser under tryk, derved presses mønstret over på stoffet.
Omtrykshastigheden er her ca. 600 m i timen pr. tromlekalander. Stoffet rulles op og
pakkes ind i plastik, og ligger nu i 12-24 timer for at fuldende fixeringen af farven i
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textilet. Til slut sendes Cotton Art® produktionen ud af huset til et farveri, hvor
stoffet vaskes og tørres.

Fordelen ved Cotton Art® metoden er, at farveoverførselen fra papir til stof er på
95%, og fikseringsgraden ligger på 90-98%. De to faktorer tilsammen giver en
usædvanlig høj udnyttelse af farvestoffet sammenlignet med andre trykmetoder, som
anvender reaktive farvestoffer. Pga. den høje farveoverførsel og fikseringsgrad bliver
skylleprocessen kort, det sparer betydelige mængder vand og energi.222 Men som
tidligere nævnt foregår det meste af Cotton Art® produktionen på licens hos andre
trykkerier forskellige steder i verden.

I Ikast produceres mest mønsterpapir til heat transfer, og størstedelen af denne
produktion sælges til senere omtryk hos kunderne. Forudsat af mønsterpapiret lagres
koldt og mørkt, kan det opbevares i op til to år før omtryk. Dansk Transfertryk
garanterer imidlertid kun seks måneders holdbarhed, fordi man ikke ved, hvordan
kunderne opbevarer papiret. Desuden har det vist sig, at flytransport nedsætter
holdbarheden, men man ved ikke hvorfor.

3.2.10 Økonomiske og miljømæssige fordele
Transfertryk giver en række økonomiske og miljømæssige fordele sammenlignet med
andre trykteknikker både for trykkeriet og kunderne. Den største fordel ligger i
transfermetodens to delprocesser: tryk på papir og omtryk. Det betyder, at det kun er
mønsterpapiret, der går til spilde, hvis designet ikke falder i kundernes smag. Derved
minimeres spild af textilmaterialet, som udgør den største økonomiske- og
miljømæssige omkostning i trykprocessen. Med digitalt prøvetryk, kan designet idag
testes på markedet inden produktion. Disse omstændigheder mindsker yderligere den
økonomiske risiko og sparer ressourcer. For konfektionsfirmaer og deres
underleverandører er fordelen, at de opnår en højere grad af fleksibilitet, fordi de
løbende kan omtrykke i takt med efterspørgslen på de enkelte tøjmodeller og
mønsterdessiner. Ligeledes giver det større fleksibilitet, at samme design kan
overføres til forskellige stofkvaliteter. Endnu et økonomisk og miljømæssigt aspekt
er, at tør transfer ikke kræver vask eller tørring som efterbehandling. Der spares
derfor ressourcer i form af energi og vand, som er to væsentlige miljøbelastninger ved
textiltryk. Våd transfer kræver udvaskning, men Cotton Art® udnytter farvestoffet
optimalt og bruger derfor et minimum af vand og energi sammenlignet med andre
trykmetoder, der anvender reaktive farvestoffer. Dansk Transfertryk har derfor også
modtaget miljøpriser for udviklingen af Cotton Art® metoden. Dansk Transfertryk er
et eksempel på, hvordan miljøhensyn indgår som en integreret del af produktionen.
Til trykning anvendes dispersionsfarvestoffer uden indhold  af tungmetaller, og man
kan ved en udvælgelse indenfor de reaktive farvestoffer også undgå tungmetaller. Det
brugte transferpapir afhentes, for enten at blive genanvendt til papir eller at blive til
fjernvarme på kommunens forbrændingsanlæg.

Det er vanskeligt at finde ulemper ved transfertryk i Danmark, men ved metodens
brug i udlandet kan der være miljømæssige problemstillinger, som det ikke gennem
denne case er muligt at gennemskue og redegøre for.

                                                  
222 Jensen Almind:"Cotton Art - en verdensnyhed", textil og beklædning 4/92, s.12
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3.2.11 Afsætning og samarbejde med kunder
Dansk Transfertryk eksporterede i 2002 over 80% af produktionen til kunder i hele
verden, hvor de største markeder udgøres af USA og Tyskland. Virksomheden
arbejder tæt sammen med sine kunder, og der tages hensyn til den enkelte kunde, når
prisen på en ordre forhandles. Det kan derfor være vanskeligt at beskrive pris og
minimumsmængder for en ordre præcist, men i Ikast arbejder man udfra følgende
generelle ordrebetingelser: Minimum for en ordre på et nyt mønster til mode i Europa
skal være på 3000 m og 4500 m til levering i USA. Indenfor boligtextiler skal ordren
være på 4500 m til Europa og 6000 m til USA. Kunden kan i særtilfælde bestille 500
meter af et design, men må da betale en højere pris. Hvis valserne findes, men
designet ikke er på lager, skal ordren være minimum 500 m. Kunderne kan imidlertid
købe mønsterpapir, som er på lager fra kollektionen helt ned til 10 m. Prisen på
mønsterpapir til tør transfer ligger på 4-8 kr. pr. meter. Design, som er på lager,
sendes straks ordren er modtaget. Ordre på nye design kan, om nødvendigt produceres
på 2 dage, når de er godkendt af alle parter. Men normalt er produktionstiden fra ide
til færdigt tryk 7-10 dage.

Nye kollektioner præsenteres løbende af to rejsende sælgere og en sælger med base i
Ikast. Kollektionerne vises i prøvemapper, og er udtryk for designernes tolkning af
sæsonens fremherskende farver og trends. Sælgeren registrer kundernes respons og
ønsker, som han formidler til designstudiet. Hvis kunden ønsker det, kan designstudiet
ændre eller udvikle nye design udfra kundens ideer. Kunderne kan også selv levere
'art work', og endelig tilbyder designstudiet at tage på messer med kunden for at
vejlede i køb af design. Designstudiet søger på denne måde, både at foreslå hvad de
ser som trenden, og at tilpasse sig kundens behov og ønsker. Via internettet
kommunikeres omkring forslag til ideskitser og mønstervariationer. Men man
afholder sig fra godkendelse af farver, fordi de ser forskellige ud fra skærm til skærm.
I USA er kunderne vant til at arbejde via nettet, men i Europa er kunderne mere
tilbageholdende. Hovedparten af kunderne forlanger stadig at se papirprint eller
stofprøver, før de afgiver ordren.223

Lena Bøgh har noteret sig, at der ikke længere er så mange designere ansat i
konfektionsindustrien. Det medfører, at det i højere grad er indkøbere og sælgere, som
tager stilling til designet, før ordren afgives. Indkøbere og sælgere besidder imidlertid
ikke den samme forestillingsevne som designere. De kan derfor ikke nøjes med at se
en skitse og nogle farveprøver, men forlanger at se mønstret, som det vil tage sig ud
på det færdige textil. Derfor benyttes digitalprint i stigende grad til prøver, og alle
hængere til boligtekstiler trykkes som stofprøver på digitalprinteren.224 Kunderne
tøver ikke længere med at afgive bestilling på dette grundlag, hvilket er en stor
økonomisk og tidsmæssig besparelse for Dansk Transfertryk. De digitale prøvetryk
betyder også, at sælgerne hurtigt kan komme ud med nye design.

Der afgives afgives stadig færre ordrer på 10.000 meter pr. design, men der bliver
flere og flere på 500 meter. Prisen presses nedad hele tiden, hvilket medvirker til
manglende designudvikling i konfektionsindustrien, siger Lena. Indkøbere og sælgere
ønsker design, som ligner de varer, der er i butikkerne og hos konkurrenterne for at
                                                  
223 Der eksisterer idag flere forskellige programmer til digital farvekommunikation, men Dansk
Transfer og deres kunder benytter sig endnu ikke af disse programmer. Det ville også kræve en form
for standard kalibrering af skærme hos alle parter.
224 Hængere er de textilprøver, som sælgerne rejser rundt med og præsenterer for kunderne.
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være med på den 'bølge', som sælger her og nu. For at imødekomme dette behov er
der brug for hurtig respons og fleksibilitet i design- og produktionsprocessen. Lena
mener ikke, at indkøbere og sælgere har visioner, men det har designere. De tør godt
tro på deres egen fornemmelse for fremtidens trend. Resultatet er derfor et stadig
stigende antal kopier af kopier, hvilket hun synes er trist og ikke altid lige sjovt, at
forholde sig til som designer.

3.2.12 Sammenfatning
Som det fremgår, ligger virksomhedens kundekreds indenfor et massemarked, hvor
der først og fremmest konkurreres på pris, en tolkning af mainstream trends, hurtig
levering og fleksibilitet. Design er vigtigt, men det er som regel ikke avantgardistiske
og eksperimenterende udtryk, der her er afsætning for. De digitale medier ser ikke ud
til at påvirke designæstetikken, der stadig forholder sig til textilbranchens 'arketyper'.
Denne vurdering baserer jeg på gennemsyn af et større antal kollektionsmapper og
stofprøver. Imidlertid findes enkelte design med 'digitale spor', det viser illustration
15. Men hvis kunderne ønsker design med 'digitalæstetik', vil man, ifølge Lena Bøgh
og Halbjørn Stenhaug, undersøge, hvad fabrikken kan levere udfra økonomien i
ordren. Det står således klart, at det primært er kundernes efterspørgsel, der regulerer
udviklingen af 'nye' æstetiske udtryk - hvilket ikke er overraskende i en virksomhed,
som hovedsaglig er ordreproducerende. I både produktion og design anvendes den
digitale teknologi primært som et redskab for at optimere processerne. Som det også
fremgår, er der hos Dansk Transfer en stadig udvikling i brugen af digitale medier og
en stor åbenhed overfor omstilling og nye krav i forhold til markedet. Virksomheden
overvejer imidlertid ikke pt. at investere i digitalprint til små eksklusive produktioner,
og ser ingen trussel i at nogle af deres kunder, evt. vil anskaffe digitalprintere.
Direktør Halbjørn Stenhaug mener ikke, at digitaltryk har samme pålidelighed i
farvegengivelse ved genoptryk som konventionelt transfertryk. Det ser derfor ud til, at
digitaltryk i den nærmeste fremtid vil forblive en måde at fremstille prøver på hos
Dansk Transfertryk.

At virksomheden imidlertid regnes som en mulig konkurrent til udviklingen af
digitaltryk i Japan, fremgår af artiklen "Points to Concider".225 Her peges der på, at
man hos Dansk Transfertryk, kan købe de sidste nye europæiske design til omtryk på
både syntet- og naturfibre.226 Det er her underforstået, at prisen på rotationstrykt
transferpapir er langt billigere end det digitalt fremstillede. Sidstnævnte har imidlertid
den fordel, at kunden kan få trykt få eller mange meter af forskellige design til samme
pris, som beskrevet gennem fimaet Beta Management Team i kapitel 2. Dansk
Transfertryk kan som tidligere nævnt levere ned til 10 meter af design, der er på lager,
men mønstret er så ikke eksklusivt. Direktør Halbjørn Stenhaug understreger, at
minimumsmængder udelukkende fastsættes udfra kommercielle hensyn ikke
teknologiske. Man kan derfor, hvis markedet er villige til at betale en højere pris
fremstille mindre mængder. Af Stenhaugs kommentar fremgår det ikke, hvor få meter
han mener, at der kan trykkes i konventionelt transfertryk.

Forskellen på konventionelt - og digitalt transfertryk ligger først og fremmest i
mønsterpapirets pris og minimumsmængder. Digitaltryk har større fleksibilitet, andre
                                                  
225 "Points to concider, Special feature: Inkjet printing" - Senshoku Keizai Shimbun Co., Ltd.
textileinfo.com
(d.25.7.05) http://textileinfo.com/en/manage/ronten/inkjet/page07.html
226 ibid
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æstetiske muligheder, giver yderligere miljømæssig optimering og forkorter
leveringstiden. På denne baggrund er det rimeligt at antage, at der generelt i
textilindustrien vil ske en stigning i produktionen af digitaltrykt transferpapir i takt
med at digitalprinterne forbedres.



101

3.3: Ege-tæpper

3.3.0 Indledning
Ege-tæpper adskiller sig først og fremmest fra Dansk Transfertryk ved det produkt,
der fremstilles. Gulvtæpperne har en grov ujævn overflade, og de funktionskrav der
stilles til dem er meget forskellige fra bolig- og beklædningstextiler. Modsat Dansk
Transfertryk som anvender konventionelle maskiner i produktionen, foregår den hos
Ege-tæpper på et digitalstyret inkjetanlæg. Der er således her tale om en højere grad
af digitalisering, der tillader en langt mere fleksibel produktion.

Eksemplet beskriver de digitale mediers anvendelse i design-, produktions- og
kommunikationsfaserne. Designfasen defineres her, som det arbejde designeren
udfører, hvad enten der er tale om bearbejdning af allerede eksisterende design, nye
design til kollektionen eller kundeopgaver. Produktionsfasen er fremstilling af tæppet
fra designet modtages på computeren i produktionshallen til det forlader fabrikken.
Kommunikationsfaserne omfatter den mundtlige, skriftlige og visuelle
kommunikation, der løbende foregår mellem sælgere, kunder, designere, ekspedienter
og de ansatte i produktionen omkring pris, mængder, levering, tæppekvalitet, design,
farver, produktion, ordrehåndtering etc.

Studiets sigte er at bidrage til forståelsen af, hvordan de digitale medier giver
mulighed for udvikling af design- og forretningskoncepter som individuel
customization og mass customization.227 Desuden kan det være med til at belyse nogle
af de parametre, der influerer på designets æstetiske udtryk, eksempelvis firmaets
designstrategi, kunderne, designerne, internationale tendenser og den digitale
teknologi. Udfra et designsynspunkt er Ege-tæpper interessant, fordi hele firmaets
koncept er afhængigt af de design, som trykkes på  de hvide tuftede grundkvaliteter.
Disse grundkvaliter er intet i sig selv og ville være umulige at sælge.

Ege-tæpper anskaffede i 1977, som omtalt i kapitel 2, et af verdens første CAD/CAM
anlæg baseret på inkjeteknologi. Dette teknologiske skift fra vævede til trykte tæpper
fik vidtrækkende konsekvenser ikke alene i produktionen men i høj grad også for
designprocessen og udviklingen af nye forretningskoncepter. Med lanceringen af
kollektionen Highline Express i 1986 blev Ege-tæpper det første - og hidtil eneste -
textilfirma i Danmark, der tog mass customization i brug som forretningskoncept.
Highline Express er opbygget således, at kunden indenfor nogle givne rammer kan
vælge farvesætning og kombinationer af ornamentik, før designet sættes i produktion.
Kollektionens forskellige temaer fornys løbende, og nye temaer tilføjes med jævne
mellemrum. Det flexible produktionsapparat giver også mulighed for at producere
helt individuelle løsninger på kundeopgaver, der ofte udføres i samarbejde med
arkitekter og designere. For yderligere at vise Millitron anlæggets potentiale har Ege-
tæpper løbende givet muligheder for kunstneres og designeres eksperimenter.
                                                  
227 Mass customization er en bredt baseret terminologi, der omfatter skift i fremstilling, distribution og
levering af produkter. Begrebet tages første gang i brug af S.M. Davis i bogen Future Perfect fra 1987,
og er sammensat af de to modstridende begreber masseproduction og costomized goods. Termen
dækker over en strategi, hvor informationsteknologi bruges til effektivt at producere tilpassede varer og
tjenester med maximum af differentiering gennem billig produktion.
Anderson, Brannon, Ulrich, Marshall, Staples, Grasso, Butenhoff, Beninate: "Discovering the Process
of mass Customization: A Paradigm Shift for Competitive Manufacturing"
(d. 2.1.06) http://www.p2pays.org/ref/08/07124.pdf



102

I fremstillingen fokuseres på designafdelingen og produktionen, som har det daglige
ansvar for tæppernes æstetiske udtryk. Men også logistik- og marketingsafdelingerne
inddrages, fordi udarbejdelsen af nye kollektioner altid foregår i dialog med dem.
Teksten bygger på interviews og iagttagelser fra besøg på fabrikken i Herning
henholdsvis marts og november 2002. Endvidere anvendes informationer fra
virksomhedens web-site, brochurer, artikler i dagspressen, tidsskriftet Textil og
Beklædning og biografien Lille bid af ægget, Mads om  grundlæggeren af Ege-tæpper
Mads Eg Damgaard.

3.3.1  Forhistorien
Ege-tæpper er grundlagt af Mads Eg Damgård, der sammen med en kompagnon
startede et væveri med to maskinvæve i 1933. Damgaard overtog efter få år
virksomheden, der de næste 20 år fremstillede både beklædnings- og boligtextiler.
Væveriet overlevede 2. verdenskrigs materialemangel bl.a. ved at anvende alternative
materialer som papirgarner. I efterkrigstiden var der god omsætning, fordi alt kunne
sælges til det hungrende hjemmemarked, bl.a. fordi  Koreakrigen forlængede
importrestriktionerne. Men i 1953 fik Damgaard på fornemmelsen,228 at der snart ville
blive fred, og det, mente han, ville medføre et mere åbent marked, hvor de danske
textilvarer ikke kunne konkurrere med de billigere og bedre udenlandske. Udfra disse
overvejelser bestemte han sig for at satse på ét produkt i høj kvalitet. Derfor sælger
han alle væve, undtagen to Axminstervæve229 til gulvtæppefabrikation. Damgaard fik
ret, Koreakrigen sluttede, og Danmark blev oversvømmet af importerede textiler.
Mange firmaer måtte lukke, men Ege-tæpper overlevede, fordi gulvtæppemarkedet
viste sig at være stigende.

Gennem 50erne voksede fabrikken, og i begyndelsen af -60erne havde man 44
Axminstervæve, som kørte i døgndrift. Imidlertid var der på tæppeområdet i udlandet
sket en revolution, idet tuftemaskinen230 i -50erne var blevet fuldt udviklet og kørte
med en hastighed, der langt overgik de traditionelle tæppevæve. Damgaard blev klar
over, at den hurtigere maskine ville udkonkurrere Axminstervævene. Han købte
derfor i 1957 én tuftemaskine, 231 der kunne producere lige så meget som de 44
Axminstervæve tilsammen. Damgaard fortsatte med at købe tuftemaskiner og udvide
produktionen, men i 1973 kom den første oliekrise og dermed en nedgang i forbruget.
Det var bl.a. med til at skubbe Ege ud i en økonomisk krise, som nær var endt i fallit.
Damgaard havde i en længere årrække overladt ledelsen til sine sønner, mens han sad
i folketinget. Men i 1974 overtog han igen ledelsen, foretog en gennemgribende
omstruktureringen og i maj 1975 gav firmaet igen et beskedent overskud.232 I dag har
Ege-tæpper datterselskaber i England, Tyskland, Frankrig, Schweitz, Norge og
Sverige, desuden er der agenter i det meste af Europa, Mellemøsten, Fjernøsten og i
Canada. Firmaets omsætning var i regnskabsåret 2000/01 på 640.480.000 kr.,
                                                  
228 Damgaard bruger selv denne vending i biografien: Lille bid af ægget, Mads
229 Axminstervæven blev opfundet i USA af Mr. Skinner omkring 1880, og kom ca. 1890 til
Kidderminster i England. Axminstervæven er en luvvæv, der har tre kædebomme, hvoraf den ene er
jute (fyldkæde), og de to er bomuldskæder, der arbejder som bindekæde. De tre bundkæder dækkes af
uld i skudet, det er et mere kostbart materiale end jute og bomuld. Axminstervæven er mere økonomisk
end Wiltonvæven, der også er en luvvæv, fordi den anvender mindre garn.
Aage Jespersen:"Gulvtæpper nu og i fremtiden", Tidsskrift for textilteknik årgang 22, 1964 s. 43
230 Tuftemaskinen blev opfundet af Cobble Brothers Machinery Co., Tennesse i 1945. ibid.
231 De første tuftede tæpper i Europa blev fremstillet i 1955 og i Danmark i 1957. ibid
232 Dette afsnit bygger, hvor intet andet er angivet på bogen: En lille bid af ægget, Mads - Mads Eg
Damgaards erindringer fortalt til Hans Arne Hansen, Gyldendal 1990, og på www.egecarpets.com
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egenkapitalen udgjorde 173.996.000 kr. og nettoresultatet efter skat 11.797.000 kr.233

Virksomheden har løbende arbejdet på at forbedre produkter, miljø og services, den er
således både ISO 9001 kvalitetscertificeret og ISO 14001 miljøcertificeret, begge
standarder er internationalt anerkendte.234

3.3.2 Ege satser på trykte tæpper
Tuftemaskiner kan enten fremstille mønstrede gulvtæpper med indfarvede garner eller
ensfarvede varer til indfarvning eller tryk. De første år brugte Ege tuftemaskinerne til
fremstilling af tæpper i de to førstnævnte kategorier. Men i 1972 investerede
virksomheden i et trykanlæg, der kunne trykke med op til 6 farver.235 Maskinen - et
Multicolor Crawford/Pickering anlæg - var ikke særlig gennemprøvet, for det var kun
det andet, som den engelske virksomhed Edgar Pickering havde bygget. På Ege havde
man besvær med at få anlægget installeret, men endelig i midten af 1975 kunne det
indvies efter 3 års arbejde og en investering på 10 mill.236 Ifølge ingeniør Reno
Raakjær kom Crawford/Pickering anlægget aldrig rigtig til at køre, og allerede året
efter i 1976 besluttede Mads Eg Damgaard at investere 14 mill. i et Millitron anlæg.237

      
2 design til kontraktmarkedet omkring 1983             Ill. 22, 23

Damgaard tog beslutningen på stedet, da han fik demonstreret anlægget under en rejse
i USA.238 Men før det kunne indstalleres, måtte fabrikken udvides, og i 1977 blev det
indviet. Millitron anlægget er betegnelsen for hele produktionsenheden, der består af
forbefugtning, inkjetanlæg, dampfixering, vaske-og tørreanlæg. Anlægget er

                                                  
233 (30.1.02) http://www.egecarpet.com/group.html
Det er for Ege-tæpper et forholdsvis lille overskud, som bl.a. skyldes de store investeringer i det nye
Millitron anlæg, og en vis træghed i markedet. Hansen Flemming, Larsen Vibeke: "Egetæpper ser
fremad" Herning Folkeblad 11.7.01
234 www.egecarpets.com. ISO står for International Organization for Standardization, har 140
medlemslande og blev etableret i 1947 for at fremme udveksling af varer og tjenester.
235 Tryk på tuftede tæpper udvikles i begyndelsen af 1970, da der på markedet er interesse for
mønstrede tæpper, som simulerer vævede Axminster tæpper. Kathryn L. Hatch: Textile Science,West
Publishing Company 1993 s. 454.
236 "Egetæpper klar med sit trumfkort", textil og beklædning 6/75, s.11
237 "Egetæpper med nyt trumfkort", textil og beklædning 4/76 s. 17
238 Millitron anlægget er, som nævnt i kapitel 2, udviklet af det amerikanske firma Milliken, som også
har patent på metoden. Det betyder, at der skal betales licens til Milliken i forhold til den mængde, som
produceres på anlægget.
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fuldstændig digitalstyret og kendetegnet ved sin produktionshastighed og fleksibilitet
med hensyn til skift af design. I dag [2002] har Ege-tæpper eget spinderi, 42
tuftemaskiner fordelt på flere fabrikker, et højt specialiceret CAD/CAM system,
farveri og et nyt Millitron anlæg, der blev taget i brug i 2001. Tilsammen udgør dette
produktionsapparat et af de mest sofistikerede indenfor gulvtæppefremstilling.
Globalt findes kun ét anlæg mere af denne type, mens der af den ældre type findes 4-5
stykker.

3.3.3 Virksomheden i Herning
Ege-tæpper's hovedsæde og trykkeri ligger i Birk lige udenfor Herning i lave
bygninger, der strækker sig langt ud i det åbne landskab.

Hovedindgangen

        
Fabrikken set fra luften                                                                    Showroom, stueplan 2002

Administrationsbygningen er i to etager med reception, kantine og showroom i
stueplan. Showroomet er fordelt over de to etager i et åbent plan forbundet med en
trappe midt i rummet. Trappen fører op til en balkon, hvorfra der er forbindelse til
designstudiet, logistikafdelingen, salgs-, marketings- og direktionskontorerne. Bag
rækken af kontorer løber et åbent gangareal, hvorfra der flere steder er adgang til
produktionshallen via trapper. Der er således fri adgang mellem alle afdelinger på
Ege-tæpper, og når opgaverne kræver det, kan personalet let bevæge sig på tværs i
bygningen.
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Showroom i Herning 2002

Designstudiet og logistikafdelingen blev efter en ombygning i 2000 rykket sammen i
ét lokale. Det har givet en mere direkte kommunikation mellem ekspedienter og
designere, men sammenlægningen har både fordele og ulemper, fortæller designerne.
Det åbne lokale har dårlig akustik og giver mere uro, men på den anden side er
kommunikationen mellem de to grupper blevet optimeret. I den ene side af det store
lokale er der to mindre rum, hvor scanner, papirprintere og kopimaskiner befinder sig.

Design- og logistikafdelingen 2002

Chefdesigneren har et separat kontor, der for det meste fungerer som en integreret del
af design- og logistikafdelingen. Men når der afholdes møder eller arbejdes i et
mindre team, kan rummet lukkes af med en skydedør.
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Chefdesigner Kirsten Dana Andersen 2002                                     Designer Karen Kirkebye 2002

3.3.4 Design- og logistikafdelingen
Ege-Tæpper har 10 fastansatte designere på fabrikken i Herning og 4 i henholdsvis
England, Frankrig og Tyskland. Den faste stab løser dagligt kundebestillinger,
specialopgaver og udvikler nye design hovedsaglig vha. af programmet Sketch, som
er specielt udviklet til tæppedesign og produktion på Millitronanlægget. Men Ege-
tæpper køber også design på messer i ind-og udland, og af free-lance designere, der
opsøger firmaet. Nogle gange bestilles også design hos free-lancere, hvis ikke
designstudiet har tid til at udvikle tilstrækkeligt mange nye design. Fælles for design
købt af 'løse' free-lance designere er, at de må bearbejdes før produktion. Det er
derimod ikke tilfældet med de design, der leveres af de fast tilknyttede udenlandske
designere, der alle er i daglig on-line kontakt med designstudiet i Herning. Siden 1999
har man brugt internettet til udveksling af design og informationer. Før da sendte
designerne filer på diskette med posten. De udenlandske designerne har på deres
computere installeret Sketch programmet, den fastlagte farveskala og via internettet
har  de adgang til den fælles server i Herning. De har et indgående kendskab til
produktionsapparatet, og deres design afleveres klar til produktion. Designerne
arbejder tæt sammen med Ege-tæppers showrooms i de enkelte lande, og kan på
denne måde løse kundeopgaver. Fordelen ved at have designere på de store markeder
i Tyskland, Frankrig og England er, at de tolker den smag, som er karakteristisk for
disse lande. Endvidere er de med til at formidle tidens kulturelle strømninger fra
udlandet til designstudiet i Herning. Samtidig bidrager de til en større mangfoldighed
i kollektionernes æstetiske udtryk.

Logistikafdelingen har 10 ansatte ekspedienter, der styres af en logistikchef.
Afdelingens arbejde består i at modtage ordre fra sælgerne i ind- og udland,
uddelegere og prioritere dem, følge op på ordrene, kontrollere at kunden får det, der er
bestilt, og at tæpperne leveres til tiden. Ekspedienterne er således bindeled mellem,
salg, design, produktion og distribution. Logistikchefen har bl.a. ansvar for at styre
haste- og specialordre igennem systemet, således at både designere og produktionen
får besked om hvilke ordre, der til enhver tid har første prioritet. Logistikchefen skal
ligeledes i samråd med produktionen kunne forudse, om der skal arbejdes over i
skiftehold eller i week-enden for at kunne opfylde leveringsfristerne. 90% af
produktionen fremstilles i dag på bestilling. For at udføre disse kundeopgaver arbejder
ekspedienter og designere i små team, der hver har ansvar for at betjene bestemte
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lande. Det har den fordel, at de er i løbende kontakt, og at begge parter kender til
netop disse landes smagspreferencer. Samtidig opbygges personlige relationer internt
og til sælgere udenfor huset. Netop det er en vigtig ting, fordi sælgeren fungerer som
konsulent for kunden, der kan vælge at sammensætte farver og kombinere mønstere
udfra nogle givne parametre inden ordren afgives. Når kunden har besluttet sig,
sendes ordrespecifikationerne via internettet til logistikafdelingen i Herning. De fleste
ordre afgives udfra de eksisterende kollektioners mange hundrede design, men
designstudiet udfører også løbende specialopgaver.

Når designeren modtager en ordre på et design fra kollektionernes 'mønsterbank', er
det hendes opgave at udarbejde designet udfra ordrens specifikationer. Alle design i
kollektionen er specifiseret ved et bogstav og et nummer, som skal fremgå af
ordresedlen sammen med eventuelle ændringer i forhold til farver, proportioner og
mønsterkombination. Filen hentes fra serveren og bearbejdes, men inden den sendes
til produktion mailes den til kunden, som godkender eller ber om eventuelle rettelser.
Hvis der er tale om ordre på standarddesign i de givne farvekombinationer, henter
sælgeren designet fra Ege's fællesserver via internettet, printer det ud på papir og får
en foreløbig godkendelse af kunden. Men kunden godkender altid et papirprint fra
designstudiet før produktion, fordi computerskærme og printere på salgskontorerne og
i designstudiet ikke er ensartede239. I øjeblikket arbejdes der på at udvikle et program
til fælles farvestyring og kalibrering, som kan løse problemet.

I nogle tilfælde ønsker kunden et prøvetryk for bedre at kunne vurdere samspillet
mellem materialet, design, farver og skala på det færdige tæppe. Det må kunden
betaler et pristillæg for. Prøver trykkes i 1 x1 meter på en lille maskine. Når designet
er endelig godkendt sendes filen til produktion via det interne netværk. Alle
nødvendige produktionsdata er lagret i denne fil, og det er derfor vigtigt, at designeren
fuldt ud forstår produktionsspecifikationerne for at undgå fejl. Ege-tæppers
fejlprocent lå i november 2002 totalt på omkring 2%, men overalt i virksomheden
arbejdes konstant på at nedbringe denne i øvrigt lave fejlprocent.240

3.3.5 Designernes uddannelse og arbejdsområder
Designerne har forskellig uddannelse og derfor også forskellige specialer. Nogle
arbejder i perioder med udvikling af nye design til kollektionen og farvepaletter,
andre er involveret i design af Eges web-site og tilrettelæggelsen af salgsbrochurer,
messestande ect. En anden side af designerens arbejdsfelt er specialopgaverne, der
spænder fra logodesign til samarbejder med billedkunstnere, indretningsarkitekter,
designere og arkitekter. Eksempler på forskellige opgaver beskrives i det følgende,
der bygger på interviews med 5 af designerne. De er udvalgt på baggrund af deres
forskellige uddannelse, varierende længde af ansættelse hos Ege, aldersspredning og
som repræsentanter for forskellige arbejdsområder i designafdelingen.

Chefdesigner Kirsten Dana Andersen er uddannet ved Kunsthåndværkerskolen i
Kolding fra textillinien i 1975. Hendes første job var hos Scandinavisk Miljødesign,
en afdeling under Nordisk Textil i Kokkedal, hvor hun i tre år tegnede mønstre til
                                                  
239 Ved kalibrering justeres farverne mellem de forskellige skærme og printere, således at de fremtræder
ens. Kalibrering må foretages løbende, da både skærme og printere i brug forandre farvegengivelsen.
240 Som nævnt i kapitel 2  lå fejlprocenten for konventionelt tryk gennemsnitligt på 4-5% i år 2000.
Samme år havde Seiren Viscotec en fejlprocent på 1,4%. Det er inkjetteknologien, hos både Seiren og
Ege, der er med til at minimere fejlprocenten.
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sengetøj, skjorter og natkjoler. I 1978 gik hun 6 mdr. på tilskærerakademiet, og blev
ansat på deltid hos trykkeriet Inkaprint i Glostrup, hvor hun var et år. Næste stop var ti
måneder hos modedesigneren Margit Brandt, og i 1979-80 arbejdede hun hos
tapetfabrikken Fiona. Fra 1981-84 arbejdede Kirsten som free-lance designer for 6
firmaer i Danmark med kollektioner til beklædnings- og boligtextiler. Ege-tæpper var
en af hendes kunder, og i februar 1984 blev hun fastansat i firmaet. Her kom Kirsten
for første gang til at arbejde på computer. Som chef for designafdelingen udstikker
hun retningslinierne for de nye kollektioner, og fungerer som bindeled mellem
ledelsen, salgs- og marketingsafdelingen og produktionen.

Da Kirsten tiltrådte, havde tegnestuen 3 ansatte, der var oplært i firmaet. De tegnede
først på patronpapir og anvendte motiverne fra de vævede Axminstertæpper, som
udgangspunkt for trykte design. Hun fortæller, at deres arbejdsmetode stort set var
uændret fra før firmaet fik computer. Kirsten så nye muligheder i at bruge
computeren. Hun foreslog derfor, at designstudiet skulle arbejde på et koncept med
udgangspunkt i, hvad der kunne matche Laura Ashley's kollektioner, hvor mønstrene
kan sættes sammen på mange måder.241 Ideen vandt genklang i ledelsen, og
designstudiet gik igang med at udarbejde et ideoplæg. Det blev i første omgang til 36
koordinerede design, der kunne kombineres, fordi de tog udgangspunkt i temaer og
kombinerbare farvepaletter. Konceptet blev godkendt, og mass customization med
Highline Express kollektionerne tog sin begyndelse.

Helle Lykke Jensen er uddannet på TEKO-Centret som produktudvikler/designer fra
1985-89. Før hun i 1993 blev ansat hos Ege-tæpper havde hun ikke brugt computer.
Det tog ca. 8 måneder at blive 'mester' i designprogrammet Sketch, som hun lærte
gennem daglig brug. Udover Sketch bruger Helle Lykke nu også dele af Photoshop,
som hun finder omfattende, og derfor lærer sig lidt efter lidt. Som arbejdsområde har
hun Holland, Danmark, Belgien, Tjekkiet og Ungarn, hvoraf de to førstnævnte udgør
de største markeder. I tillæg udfører hun også specielle opgaver. I den forbindelse
kommer kunderne ofte på besøg hos Ege-tæpper for at snakke om dekorationer og
farver før designprocessen går igang. Er der tale om store projekter for danske kunder,
udarbejder hun 'mood boards' og et idéoplæg, men det er der som regel ikke tid til i
forhold til udenlandske kunder. Helle Lykke synes, at plancherne er en bedre måde at
kommunikerer på end vha. 3D simuleringsmodulet i Sketch programmet. Plancherne
er mere overskuelige end et skærmbillede eller et A4 papirprint, for på dem kan hun
vise forskellige idéer til mønstre, farvesætning og proportioner på samme tid. Helle
Lykke sætter pris på at arbejde direkte med kunden, uden at der er en sælger imellem,
for som hun siger, er det direkte kommunikation og derfor langt hurtigere. Hun synes
at specialopgaver for arkitekter i Danmark er ret kedelige, fordi de overvejende
vælger striber og prikker. Imidlertid har hun bemærket, at der hos de yngre arkitekter
er en større lyst til eksperimenter.

Helle Lykke viste 2 kundeopgaver uden rapport udført for tegnestuen Hoogeveen til et
kontormiljø og for designeren Bas van Tol til forsikringsselskabet Interpolis i Tilburg.
I førstnævnte er der tale om en gigantisk forstørrelse af et motiv, som minder om grå
størknede lavamasser, og i sidstnævnte er udgangspunkt et forstørret motiv fra et
orientalsk tæppe, som er computermanipuleret i forhold til farver og former.

                                                  
241 Laura Ashley 1925-85 engelsk textildesigner med stor kommerciel succes. Mønstre inspireret af
folklore og historiske motiver, hvor interiørtextiler og tapeter er koordineret i farver og motiver.
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Kundeopgave papirprint, skitse til 43,2 x 14,69 m tæppe for tegnestuen Hoogeveen, 2002. Ill. 24

     
Det færdige tæppe, tegnestuen Hoogeveen 2002         Ill. 25, 26

Bas van Tol, forsikringsselskabet Interpolis i Tilburg, 2003. Ill. 27

Helle Lykke fortalte også mere detaljeret om udviklingen af to andre kundeopgaver.
Den første udførte hun i 2001 for tegnestuen Hoogeveen B.V., der som optakt til
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samarbejdet besøgte fabrikken i Herning. Under en rundvisning blev de så begejstrede
for trucksporerne i produktionshallen, at de bad om at få udviklet design med dem
som udgangspunkt.

     
Kundeopgave for Tegnestuen Hoogeveen, 2001         Ill. 28, 29

For at kunne tage billeder af sporerne, måtte en kran køres ind i produktionshallen.
Fra den kunne Helle Lykke fotografere gulvet højt oppefra med et digitalkamera.
Siden blev billederne overført til computeren og bearbejdet til forskellige forslag.
Arkitekterne ønskede et utraditionelt tæppedesign uden umiddelbart synlig
gentagelse. Derfor blev motivet tilpasset Millitron anlæggets trykbredde på 4 meter og
i længden først gentaget efter 11 meter. Helle Lykke sendte sine forslag til tegnestuen
via internettet, så de kunne tage filerne ind i et 3D program og 'lægge tæppet på' i en
virtuel indretning. Derefter blev der trykt 3 farveprøver med et udsnit i 1:1, tegnestuen
godkendte prøverne og tæppet sendt videre til produktionen.

Den anden kundeopgave var til et nyt bibliotek tegnet af Rem Koolhaas i Seattle. Her
blev tæpperne designet af den hollandske interiør og landskabsarkitekt Petra Blaisse,
der leder tegnestuen Inside-Outside.

 
Kundeopgave for tegnestuen Inside - Outside, 2002    Ill. 30, 31
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Tegnestuen ønskede, at der skulle bruges fotomotiver af blade, græs og planter, som
blev mailet til Helle Lykke. Motiverne blev sat sammen på den mest enkle måde, over
og under hinanden og uden bearbejdelse af overgangene. De står derfor som markante
rektangler på tæppet. De tydelige overgange bryder med en af mønsters grundfæstede
regler, der består i at bearbejde motivet, så det fremstår som et homogent, harmonisk
forløb på fladen. Tæppet er således mere beslægtet med popkunstens brug af
fotografiske gentagelser end med den ornamentale tradition. Man fristes til at spørge,
om der her er tale om et bevidst greb fra arkitekternes side som et opgør med
konventioner, eller om dispositionen skyldes uvidenhed om den ornamentale tradition
og mønsteropbygning. Helle Lykke kunne ikke give noget svar, men eksemplet peger
i retning af, at æstetiske spørgsmål af denne karakter ikke længere står i centrum for
en diskussion mellem textildesigneren og kunden i en tid, hvor de digitale medier kan
betjenes af alle.

Stina Kruse Kidmose er uddannet på Skolen for Brugskunst på textillinien 1984-88.
Fra 1989-99 var hun ansat hos Scanlace i Viborg, hvor hun arbejdede hun på
computer fra dag ét. Firmaet brugte programmet Design Scope i kombination med et
teknisk tegne- og simuleringsprogram udviklet af E.A.T. i Tyskland. I april 2001 blev
hun ansat hos Ege-tæpper, hvor det tog hende ca. en måned at lære Sketch
programmet. Photoshop lærte hun på et fem ugers DTP kursus, og Stina bruger det
både i sit arbejde og privat. Alligevel mener hun, at der er dele af programmet, hun
endnu ikke har udforsket. Hun behersker til en vis grad programmerne Adobe
Illustrator, Painter, Corel Draw og Paint Shop Pro.

Primært arbejder Stina med opgaver for kunder i Norge, Polen og Rusland. Hendes
kunder ønsker som regel ikke at at få trykt prøver, før tæppet produceres. Stina mener,
at det skyldes to ting, dels at de ikke er så følsomme overfor eventuelle afvigelser
mellem papirprint og det færdige tæppe, og dels at de ikke ønsker at betale det ekstra,
som prøverne koster. Stina viste bl.a. eksempler på papirprint til et russisk diskotek og
en tysk bilforhandler. Begge motiver leder tanken hen på science fiktion film, og
bryder med vante forestillinger om gulvtæppedesign. Disse to eksempler illustrerer
inkjetteknologiens specifikke muligheder for at gengive detaljer og farvegradueringer.

     
Design til tysk bilforhandler, papirprint, 2002              Russisk diskotek, papirprint, 2002. Ill.32, 33
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Ved siden af designopgaverne har Stina det sidste års tid arbejdet med at udvikle
farvepaletter i Photoshop, som matcher paletterne i Sketch programmet og Millitron
anlæggets farver. Det er et vigtigt stykke arbejde, som nu kan bruges af alle
designerne, når de veksler mellem at bruge Photoshop og Sketch i samme opgave.
Hun fortalte, at designstudiet nu har haft det andet kursus i Photoshop, hvor der bl.a.
blev undervist i programmets forskellige farveprofiler. Stina pegede på, at der nu skal
arbejdes med at 'opdrage' kunderne, så de digitale filer, designerne får tilsendt, er
brugbare. Fx kommer filen ofte i for lav DPI, så motivet ikke kan forstørres og
trykkes på tilfredsstillende måde. Ligeledes er kunderne ikke bevidste om de
ændringer, som kan opstå, når der skiftes mellem forskellige farveprofiler i
programmerne. Der er ikke nogen form for indbygget farvestyring i Sketch, og Stina
siger, at farver i papirprint er én ting, men at designet altid vil ændre farve, når det
printes på tæppet. Det skyldes ikke mindst tæppets luvoverflade, der reflekterer lyset
på en helt anden måde end papir.

Stina udfører ofte kundeopgaver med billogoer, og mens jeg talte med hende, løste
hun sammen med Charlotte Skak sådan en opgave til et firma i Norge. Det foregik på
følgende måde: Stina spurgte Charlotte, om hun ville hente nogle forskellige udgaver
af billogoer til hende fra et web-site i Rusland.242 Da Stina havde modtaget logoerne
via det interne netværk, valgte hun ét ud og satte det hurtigt i rapport vha. Sketch
programmet. Da jeg spurgte om copy right, svarede Charlotte, at logodesignene er til
fri afbenyttelse. Og hun tilføjede, at hvis hun 'planker fotos', manipuleres de til
uigenkendelighed og transformeres til design, som ingen vil forbinde med de
oprindelige billeder.243

Charlotte Skak er uddannet på Designskolen Kolding på  textillinien 1994-1999.
Umiddelbart efter sin afgang begyndte hun at arbejde som free-lance designer for to
designstudier og Ege-tæpper, som i september 2001 fastansatte hende. Charlotte
tilhører den generation af textildesignere, der i uddannelsen er blevet undervist i
brugen af computer. Det første kursus fik hun i 1995, og lige siden har hun udvidet sit
kendskab til forskellige programmer. Charlotte har efteruddannet sig i design af
hjemmesider og behersker udover Sketch programmet: Photoshop, Illustrator,
Streamline, ModaCad, Apso, InDesign, Flash, Director, Quark Express og Fireworks.
Det tog omkring 2-3 måneder for hende at lære Sketch, men nærmere 2 år at mestre
Photoshop, for som hun siger, det er et langt mere komplekst program. I
designprocessen foretrækker hun at bruge Photoshop, Streamline og Illustrator, og når
hun scanner motiver ind fra bøger, arbejder hun i et transparent lag for at rentegne
motivet til videre bearbejdning. Men alle design må til sidst omkring Sketch
programmet og gemmes i et format, der kan læses af computeren i produktionen.

Da Charlotte blev ansat, fik hun til opgave at færdigudvikle Aparte kollektionen, der
består af afgrænsede tæpper. Nogle af dem skulle være runde med en diameter på 2
meter med enkle geometriske design eller store fotografiske blomstermotiver.
Sidstnævnte blev scannet ind i en opløsning på 1540 dpi, for når motivet forstørres,
mindskes antallet af dpi tilsvarende. Blomsterne blev derpå bearbejdet i Photoshop og

                                                  
242 Stina har ikke adgang til internettet fra sin computer, det har kun Charlotte og Kirsten. De øvrige
designere er koblet på det interne netværk, og kan herigennem sende e-mails og filer via internettet.
243 At hente ting på nettet og bruge dem som udgangspunkt kalder Charlotte 'at planke den'.
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eksporteret til Sketch, hvor farverne blev reduceret til 256 nuancer, og gjort klar til
tryk på Millitron anlægget.

     
Runde tæpper fra Aparte kollektionen, Poppy             Dart, 2002. Ill. 34, 35

I designprocessen foretrækker hun at bruge Photoshop, Streamline og Illustrator, og
når hun scanner motiver ind fra bøger, arbejder hun i et transparent lag for at rentegne
motivet til videre bearbejdning. Men alle design må til sidst omkring Sketch
programmet og gemmes i et format, der kan læses af computeren i produktionen.
Charlottes arbejdsområde og måden at arbejde på adskiller sig fra de øvrige
designeres. Hun er den eneste, der ikke er tilknyttet en sælger, og har derfor heller
ikke kunder, som skal betjenes hver dag. Men hvis designstudiet har meget travlt,
hjælper hun med at få opgaverne løst til tiden. Hun har fra sin arbejdsstation adgang
til internettet, og bruger en del af sin tid på sammen med en ekstern tegnestue at
udvikle Ege-tæppers nye web-site. Charlotte benytter også internettet som inspiration,
og som tidligere nævnt til 'at planke den'. Hun sætter pris på, at billedmaterialet her er
ucensureret, og kalder livsstilsblade, som fx Wall Paper, for 'visuel censur'. Charlotte
er den yngste designer, og det præger hendes tilgang til designprocessen. Hun er også
den, der behersker flest programmer, og benytter som den eneste, internettet som
inspirationskilde. Hun er ikke imponeret af Stylist bureauet Peclers årlige
trendpræsentation, som hun godt nok kun har overværet én gang. Men denne
præsentation kunne ikke tilfredsstille en dreven og rastløs billedforbruger som
Charlotte, der også giver udtryk for skuffelse over Peclers manglende teoretiske
analyse i trendpræsentationen.

Karen S. Kirkebye er uddannet på Handelsskolen i kontorfag, og blev ansat hos Ege-
tæpper i exportafdelingen oktober 1989. Karen har ingen designuddannelse, men fik i
1999 lyst til at prøve kræfter med et nyt arbejdsområde og søgte derfor over i
designafdelingen. Her begyndte hun for første gang at bruge computer til design. Det
tog hende 6-12 måneder at lære Sketch, som er det eneste program hun benytter. Det
tog også tid at lære at bedømme skalaspringet fra skærmen til det færdige tæppe,
fortæller Karen. Hendes arbejdsområde er Schweitz og Tyskland, som hun deler med
Bodil Mortensen, der for det meste arbejder hjemmefra. Karen foretrækker opgaver,
der er lidt matematiske, og er glad for at arbejde med kollektionens eksisterende
design, som sættes sammen og farvesættes efter kundernes ønsker. Hun siger selv, at
hun ikke er særlig god til at få vilde ideer og betragter ikke sig selv som en skabende
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designer. Karen er for nylig begyndt at arbejde med Auto Cad, det kan bruges til
visualisering af tæpper i rum, hvor bygningen endu ikke er opført. Derved kan
designstudiet bedre samarbejde med arkitekter, der foretrækker at sende skitser i Auto
Cad, som udgangspunkt for ideoplæg til specialopgaver.

Karen viste, hvordan hun ændrede borten på et eksisterende design, der skulle trykkes
i et nyt format. Denne type opgave er et pillearbejde, for borten skal passe nøjagtigt
hele vejen rundt, og især hjørnerne kan være vanskelige at beregne. Men Karen ved,
hvordan hun kan rette mønstrene til ved at tilføje elementer og indsætte ekstra pixels
her og der, så det færdige tæppe fremstår som en helhed. Når hun skal vurdere, om
detaljer fra skærmen kan omsættes til tæppet, er der ifølge Karen den hovedregel, at
der mindst skal være 2 x 2 pixels, for at et punkt kan ses på det færdige tæppe. Men
det afhænger også af farverne i designet, tæppekvaliteten og indstilling af
farveprocenten. Designerne hjælper gerne hinanden med at løse opgaver, som fx da
Karen skulle løse en kundeopgave med helvetica skrift. Denne skrifttype findes ikke i
Sketch, så hun bad Charlotte om at skrive teksten i et af de grafiske programmer og
sende det til hende. Først prøvede Charlotte at skrive teksten i Photoshop, men da
Karen forstørrede den, gav det alt for takkede kanter. Det skyldes at Photoshop er et
pixelbaseret program, hvor punkterne i store forstørrelser træder frem. Derfor bad hun
Charlotte om at bruge Illustrator, hvor skalering ikke giver problemer, fordi det er
vektorbaseret. 244 Da Karen modtog Illustrator filen, lagde hun farver ind og
forstørrede uden problemer teksten, så den passede i tæppets specificerede mål.

3.3.6 Programmer og farvestyring
Sketch programmet er 'hovedredskabet' i designafdelingen, mens Photoshop og
Illustrator bruges som supplement. Sketch er specielt udviklet af Milliken til design af
tæpper og til at kunne udveksle data med Millitron anlægget. Programmets manual
kan hentes på fællesserveren og printes ud. Designstudiet giver løbende feed-back til
Millikens programmører, og er på den måde med til at udvikle og forbedre
programmet. Stina Kidmose udtrykte imidlertid utilfredshed med, at der går lang tid
før de foreslåede ændringer bliver implementeret i en ny version af Sketch.  Sketch
arbejder i 20 DPI og max. 256 farver, den lave opløsning er tilstrækkelig til tryk på
tæppernes grove overflade, hvor det mindste punkt, der kan trykkes, er 2,5 x 2,5 mm.
Der arbejdes altid i 1:1, og alle mål omregnes til punkter, hvor 1 cm = 8 punkter.
Sketch har 8 forskellige rapporterings muligheder, og indeholder de gængse CAD
værktøjer. Rapporten kan bearbejdes individuelt i højden eller bredden, og når der
tegnes et sted gentages det automatisk i alle rapporter. Der kan max. indscannes i 300
DPI i Sketch, så hvis designeren har brug for en højere opløsning bruges et
indscanningsprogram fra Epson sammen med Photoshop. Sketch kan gemme i
forskellige filformater bl.a. bmp, eps, tiff og jpg, som kan exporteres og importeres til
og fra andre programmer.

Sketch indeholder også et 3D modul, der kan visualisere tæppedesignet i rum. Men
det bruges sjældent, fordi designstudiet til en god  3-D simulation skal bruge et foto af
det specifikke rum, hvor gulvfladen er lys og ensfarvet. Det er imidlertid sjældent at
                                                  
244 Vector grafik programmes udfra geometriske former og optager meget lille plads i computerens
hukommelse. Vektor grafik kan skaleres uden, at der opstår takkede kanter. Raster eller bitmap grafik
programmeres udfra et grid af pixels, hvor hver pixel adresseres individuelt. Antallet af pixels i et
billede afgør dets kvalitet, jo højere opløsning jo mere computerhukommelse kræves der. Men
rastergrafik vil altid i store forstørrelser pixelere og vise takkede kanter.



115

designeren har sådanne fotos til rådighed. Det er endvidere en tidskrævende proces,
og ofte opnås ikke et tilfredsstillende resultat. Rummet og tæppet kan kun ses på
computerskærmen eller printes i A3 format, og det giver i de fleste tilfælde ikke
mening at se tæpperne så småt. Det er ikke muligt at opfatte de stærkt formindskede
former og farver, som flyder sammen til en ubestemmelig struktureret flade, hvor de
ikke skiller sig ud enkeltvis. Men Helle Lykke fortæller, at flere arkitekttegnestuer nu
får filerne sendt, så de kan bruge dem til virtuelle 3D præsentationer af indretning.
Her er det mere den overordnede stemning og farverne, fremfor dekorationens
detaljer, der er vigtige. Ege har fornylig anskaffet Auto-CAD, så tegnestuen nu kan
modtage grundplaner fra arkitekter, og Karen Kirkeby har været på Auto-CAD kursus
hos Milliken i USA for at lære, hvordan de bruger det sammen med Photoshop.
I 1999 begyndte designstudiet at bruge Adobe Photoshop, som primært er udviklet til
billedmanipulation. Photoshop blev introduceret gennem et kursus med Charlotte
Skak som underviser. Kirsten Dana Andersen havde siden 1996 ønsket at
implementere programmet som et supplement til Sketch, fordi hun, under et besøg hos
Milliken i USA, havde set, hvordan designerne brugte Photoshop til at udvide de
visuelle udtryk i tæppedesign. Photoshop åbner for helt andre måder at arbejde på,
idet man her kan manipulere med foto og visuelle efekter, der 'ekkoer' grafisk design
fra bl.a. livsstilsmagasiner som Wall-Paper, Frame, TV, musikvideo og internettets
billedvæld. Ikke alle designerne hos Ege bruger Photoshop, for mange af de daglige
opgaver løses hurtigst i Sketch. Det kniber også med tid til at øve sig i programmet,
siger nogle af designerne, men andre foretrækker at bruge Photoshop, som de finder
har et bedre interface end Sketch. I 2001 fik designstudiet installeret Adobe Illustrator
på computerne. Men på nuværende tidspunkt er der få som mestrer programmet, for
der har ikke været afholdt kursus i det. Men de der kender det fra deres uddannelse
eller tidligere job benytter det især til at løse opgaver med tekst.

Imellem arbejdet på computerskærmen og det færdige tæppe er der et stort
skalaspring, og farverne er både på skærmen og som papirprint anderledes end det
færdige tæppes matte, hårede overflade. Disse forskelle stiller krav til designerens
forestillingsevne og proportionssans, som det tager tid at opøve, fordi de udelukkende
kan opnås gennem erfaring. I arbejdsprocessen støtter designeren sig til papirprint i
A4 og prøvetryk på 1 x 1 m, som er udsnit af tæppet i 1:1. Der findes ingen
nedskrevne retningslinier, som forklarer hvilke informationer designfilen skal
indeholde før den sendes til produktion. Det instrueres den nyansatte designer
mundtligt i af de erfarne kolleger, der kender rutinerne.

Kirsten Dana Andersen fortæller, at der er sket store forbedringer mht.
farvegengivelse i papirprint og på skærmene, siden hun blev ansat. Dengang i 1984
havde designstudiet en A4 blækprinter, som hverken kunne gengive skærmens eller
tæppets farver troværdigt. Derfor måtte designerne tage fotos af skærmen med et
polaroidkamera, når de skulle præsentere oplæg for kunderne.245 Omkring 1994  fik
studiet en bedre printer, og idag har man to HP Color LaserJet 4500 papirprintere, en
storformat papirprinter og en farvekopimaskine, der også kan bruges som printer. I
2002 er man gået igang med at implementere farvestyring bl.a. ved at kalibre
skærmene og papirprinterne, så de nu stemmer bedst muligt overens.246 Et externt
konsulentfirma er også ved at udvikle et program til farvestyring, der kan anvendes

                                                  
245 Printere var på den tid generelt dyre og dårlige i farvegengivelsen.
246 Kalibrering betyder farvejustering af to enheder i forhold til hinanden.
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ude på salgskontorerne. Når det tages i brug, vil sælgernes computerskærme og
papirprintere kunne gengive de samme farver som designstudiets. Det vil spare tid i
forhold til arbejdet med kundens godkendelse af design og farver, og samtidigt lette
kommunikationen omkring farver mellem sælgere, ekspedienter og designere.
Designstudiet har tillige i 2002 anskaffet et spectrometer [et instrument til digital
farvemåling], det kan aflæse farver fra alle mulige overflader. Vha. et medfølgende
computerprogram oprettes paletter, der baserer sig på de aflæste farver, og
efterfølgende kalibreres skærme og printere således, at de scannede farver gengives
ens i de forskellige medier. Stina Kidmose påpeger, at der nok vil gå et stykke tid,
inden spectrometeret bliver en fuldt integreret del af hverdagen. Hun siger, at man
som designer mangler generel viden om digital farvehåndtering og forståelse for,
hvordan de indbyggede farveprofiler i forskellige programmer påvirker designet. Men
Stina er glad for, at man i designstudiet nu har taget fat på at arbejde med disse
problematikker.

3.3.7 Før designet sendes til produktion
Før designet sendes til produktion, skal designeren i Sketch definere farvernes
'outlines' i procent, hvilket svarer til den farvemængde, der sprøjtes ud af anlæggets
dyser. Ved skarpt afgrænsede design, der består af farveflader, kan man nedsætte
mængden af hver farve individuelt. Det er vigtigt ikke mindst i tæpper med en mørk
bund og lyse fine detaljer, der nemt kan forsvinde, hvis farveprocenten er for høj. Ved
fotografiske motiver kan mængden kun reguleres samlet, dvs. at hvis farvemængden
nedsættes et sted, reguleres farverne automatisk i hele tæppet. Det er ikke altid lige
heldigt, og designeren må derfor i Photoshop arbejde med farvebalancen i motivet, før
det eksporteres til Sketch. Farveprocenten skal ikke kun tilpasses motivet men også
den tæppekvalitet, der trykkes på. I den forbindelse er det vigtigt for designeren at
kende kvaliteternes forskellige sugeevne, for på nogle har farverne tendens til at flyde,
hvis farveprocenten er for høj. Det er også designeren, der i Sketch programmet
definerer, hvordan farverne blandes, - en vurdering hun foretager udfra motivet og
dets farver. I trykprocessen kan farverne blandes på tre måder: top on top, side by side
eller som et baggrundsmønster. Bruges alle tre måder samtidig, fås det der kaldes
megapixels. Disse forskellige måder at 'lægge' farven på tæppet har betydning for
motivets detaljeskarphed, farvenes renhed og melerethed.

Det er ligeledes designeren, der checker, at alle farver i designet kan gengives på
Millitron anlægget. Farverne skal holdes indenfor en af de fast definerede paletter
eller det nye system bestående af 100 farver, og ved specialopgaver skal farverne
kunne rammes i produktion. Designet må max. indeholde 256 farvenuancer, og der
skal tages højde for, at tæppet krymper ved dampfixering og i vask. Ved indkøringen
af det nye Millitron anlæg har især krympeberegninger givet vanskeligheder. Disse
beregninger skal være så præcise som muligt for at undgå, at designets proportioner
forvrænges. Designstudiet og produktionen har arbejdet på at løse problemet, og i
marts 2002 var designerne så småt ved at vænne sig til de nye omregningstabeller.
Men de var enige om, at det var besværligt, for de havde stadig de gamle tabeller på
rygmarven. Det sidste designeren checker inden produktion er, at designet matcher
kundens ordre 100%.

Det kræver erfaring at gennemskue, hvordan farverne omsættes til Millitron anlægget,
så designerne spørger ofte hinanden til råds og trækker på de fælles erfaringer. Det
sker også, at en af de erfarne folk fra produktionen hentes for at diskutere den rette
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farveprocent eller andre tekniske detaljer. Er man usikker på beregningerne, trykkes
en farveprøve for at se om farveprocenten og blandingsmåden er rigtigt bedømt. Der
findes ingen nedskrevet viden om disse processer. For både designstudiet og
produktion har overgangen til et nyt Millitron anlæg i juli 2001 betydet
længerevarende omstruktureringer af flere processer - ikke mindst i forhold til
arbejdet med farver. Det gamle anlæg trykte med 8 farver og havde 18.000 dyser. Til
det havde Ege udviklet 8 standardpaletter med 8 farver i hver, som blev brugt til alle
kollektionerne. Men da det nye anlæg kører med 12 farver og har 36.000 dyser, måtte
der udarbejdes et nyt farvesortiment. Det skulle både sikre kontinuitet i levering af
design fra kollektionerne i de 'gamle' farver, men også pege frem mod fornyelse og
tilgodese kundernes ønske om flere og mere fleksible farvevalg. Designstudiet tog fat
på denne opgave ved at udvælge 36 farver fra de 'gamle' paletter, som blev sat
sammen i 3 standardpaletter med 12 farver i hver - primært til design indenfor
kontraktmarkedet. Derudover skabte man 1 farvepalet til brug for kollektioner, der
retter sig mod det private marked. Samtidig begyndte et hold designere at udarbejde et
farvesystem på 100 standardfarver. Dette system giver langt større valgmuligheder for
kunderne, som her frit kan vælge 12 farver uden pristillæg, forudsat at ordren er på
minimum 300 m2. Også de nye standardpaletter giver kunden en bedre service, fordi
de nu ved valg af farver indenfor disse kan få trykt helt ned til 4 x 4 m uden tillæg. Et
design kan, udover de 12 farver, indeholde blandinger mellem disse, dog højest 256
farvenuancer. Men blandingsfarver kan ikke bruges som bundfarve, fordi de har
tendens til at stribe. De kan kun trykkes i områder på max. 10 x 10 cm og bruges
derfor typisk i design med fotografiske motiver.

3.3.8 Produktionen
Produktionen i Herning ledes af elektroingeniør Reno Rokkjær, der har været ansat
på Ege-tæpper siden 1972. Alle oplysninger  vedrørende produktionen bygger på
samtaler med Reno Rokkjær d. 19.3-02 og 4.11.02.

Ege-tæpper har sit eget spinderi i Wittrup ved Vejle, hvor der dagligt spindes ca. 50
tons garner til tæppeproduktion på 3 fabrikker. Garnerne spindes af 100% uld, 100%
nylon og i forskellige kombinationer af de to fibre. Udover de trykte tæpper, der
udgør hovedparten af Ege-tæppers produktion, fremstilles garnfarvede tuftede tæpper
i Holstebro, og på tæppefabrikken i Gram tuftes forskellige kvaliteter til
differentialfarvning.247 De 3 fabrikker har tilsammen 42 tuftemaskiner, hvoraf de 20
befinder sig i Herning. Hovedparten af dem bruges til at fremstille de ensfarvede
hvide varer til tryk. Men nogle få maskiner anvendes stadig til fremstilling af
småmønstrede, garnfarvede uldne tæpper, som især afsættes på det engelske
kontraktmarked. De hvide grundkvaliteter til tryk tuftes i 7 forskellige kvaliteter med
henholdsvis løkker og opskåret luv [velour]. Forskellen mellem kvaliteterne opnås
gennem kombinationer af fibersammensætning, længden af luven og tuftningens
tæthed. Der bruges overvejende nylon 6.6 filamentgarner,248 men til enkelte kvaliteter

                                                  
247 Til differentialfarvning tuftes tæppet af garner i to forskellige fibre, og i farvebadet anvendes to
forskellige farvestofgrupper, der trækker på hver sin fiber. Differentialfarvning bruges for at opnå et
ensartet meleret udtryk på tæppet.
248 Nylon 6.6 har et højere smeltepunkt, end nylon 6, det har betydning i forhold til brandkrav. Nylon er
en af de stærkeste  textilfibre med en muskellignende struktur, der resulterer i meget høj slidstyrke,
fibren kaldes også the "strong man" fiber. Kathryn L. Hatch: Textile Science, West Publisching
Company,1993. Ifølge ingeniør Reno Rokkjær opnås bedre farveægthed på nylon 6.6 end på  nylon 6,
men tilgengæld har farvestoffet sværere ved at trænge ind i nylon 6.6.
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anvendes spun nylon og uldgarner. Kvaliteterne har forskellige egenskaber i forhold
til slid, smuds, brandhæmning og 'sansning ved betrædelse'. Nogle kvaliteter er hårde,
andre bløde at gå på, det skyldes ikke kun tuftningens tæthed, men også de forskellige
bagsidebelægningerne, som lægges på til sidst efter tæppet er trykt.

       
Tuftemaskiner. Forbom med den færdige varer.         Bagbom med kædetråde

Produktionen modtager via det interne netværk computerfilen fra designstudiet, der
samtidig i fysisk form leverer et papirprint, hvor farvenumre og kundespecifikationer
er angivet. Disse informationer checkes, og design der benytter samme farvepalet
organiseres, så de trykkes sammen. Ege trykker med spotcolor, fordi det giver en
smukkere farvegengivelse især i mønstre med større ensfarvede flader. Men det
betyder, at Millitron anlægget skal renses for hver gang, der skiftes farvepalet.249

Millitronanlæggets farve- og returtanke

                                                  
249 Hos Milliken i USA trykkes med proces color, dvs. at det altid er de samme 12 farver, der trykkes
med. Det giver mere grumsede farver og et 'prikket' udseende i større farveflader.
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Medarbejderne i farvekøkkenet er ansvarlige for udregning af dyecalculations
[farveberegninger] for hver af de 12 spot farver, som designet skal trykkes med.
Farvernes mættethed bestemmes gennem den mængde farvestof, der tilsættes
farveblandingen. I lyse farver blandes minimum 1 g pr. liter, og i fuldfarver maximum
7 g pr. liter. Alle farver blandes udfra de 4 grundfarver: Gul, rød, blå og sort. Det
giver imidlertid en begrænset farvegamut. Som beskrevet i kapitel 2, udvides
farverummet [gamutten] betydeligt ved at bruge 6 farver, og for hver farve, der
tilføjes, øges antallet af farvenuancer. Til gengæld kan Ege, ved altid at bruge de
samme 4 farver, genanvende overskudsfarve 100%. Det sker ved at pumpe farven
tilbage i returtanke, hvor man vha. computerstyring kan aflæse tankens procentvise
indhold af hver farve. Udfra disse oplysninger tilføres nye farveblandinger som
udgangspunkt altid en vis mængde returfarve. Reno Rokkjær startede omkring 1990
på at udvikle metoden, og i dag er der én ansat på fuld tid, som holder styr på
returfarven. Det er både en stor økonomisk og miljømæssig fordel at udnytte
returfarven, men det er også en besparelse at bruge de samme 4 farvestoffer til
blanding af alle farver, fordi man kun skal lagerføre få farver.

Det nye Millitron anlæg - en investering på omkring 100 mill. kr. - blev opført ved
siden af det gamle anlæg for ikke at stoppe produktionen. Det tog 8 mdr. - dobbelt så
lang tid som beregnet - før det endelig stod færdigt og var kørt ind. Først da kunne
nedtagningen af det gamle anlæg begynde.

Produktionshallen med Millitronanlægget 2002

Det nye Millitron anlæg kører med en højere hastighed, anvender som nævnt 12
farver og kan med sine 36.000 farvedyser trykke langt mere detaljeret. Anlægget
betjenes - på trods af sin størrelse og kompleksitet - af kun 4 operatører, assisteret af 3
ansatte i farvekøkkenet. Foruden disse 7 medarbejdere er 2 mand beskæftiget med
prøvetryk, og 2 medarbejdere varetager planlægningen af produktionen. Millitronens
trykhastighed afhænger af, hvor hurtigt farverne sprøjtes ud af dysserne [fireing time].
Fireing time er afhængig af varens kvalitet, som varierer fra 600 g til 1400 g pr. m2.
De tykke kvaliteter kører langsommere i produktionen. Hastigheden for henholdsvis
600 g og 1400 g er 48 og 24 m2 pr. minut, svarende til 2880 - 1440 m2 i timen. Det
var imidlertid ikke for at opnå en øget hastighed, at Ege anskaffede det nye anlæg.
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Men fordi det giver en større fleksibilitet i forhold til design, farver og produktion af
mindre mængder. Tæpper kan nu leveres helt ned til 4 x 4 meter med et individuelt
design. Det hvide tuftede tæppemateriale køres ind i den ene ende af Millitronen,
gennemgår en række processer og kommer ud i den anden ende klar til
bagsidebelægning. I den første proces køres tæppematerialet igennem et
forbefugtningsbad, som forbereder fibren til at modtage farven. Badet indeholder
blødgører, fortykkelse og lidt syre. Dernæst følger trykningen med syrefarvestoffer,
som giver dybe intense farver. De har desuden en god egaliseringsgrad, der gør, at
farven trænger jævnt ind i fibrene uden at give skjolder. Forskellige kvaliteter giver
nuanceforskelle, som skyldes de forskellige fiber- og garntyper, der sammen med
kvaliteternes konstruktion indvirker på farvestofoptagelsen. I farveopskrifterne kan
der til en vis grad kompenserers for disse farveforskellene, men ikke alle design kan
trykkes på alle kvaliteter. Efter tryk passerer tæppet ind i et dampkammer, hvor farven
fixeres,  efterfølgende vaskes og tørres varen. Den sidste proces før tæppet gennemgår
er opklæbning af bagsidemateriale. De store tæpperuller transporteres med truck til en
tilstødende produktionshal, hvor opklæbningsmaskinen befinder sig. Der anvendes 3
materialer til bagsider: Hessian, skum og filt. Alt efter tæppets konstruktion,
bagsidematerialet og de brandkrav tæppet skal leve op til, vælges en af de 12 limtyper
til opklæbning.

          
En CAM kontrolpost i produktionshallen                     2 design på vej ind i Millitronens fixeringsanlæg

Reno Rokkjær udtaler, at det nye Millitron anlæg har styrket virksomhedens
konkurrenceevne, fordi det har et lavere vand- og energiforbrug, og derfor kan
producere til lidt lavere omkostninger. Endvidere påpeger han, at det vigtigste
konkurrenceparameter er logistikken - fra salg over design til produktion og levering.
Den velorganiserede logistik sikrer, at Ege-tæpper kan levere varen på meget kort tid,
og det er efter Rokkjærs mening mindst lige så vigtigt som designets æstetik.

3.3.9 Miljø
Når der i dag tales kvalitetskrav, handler det ikke kun om slidstyrke, lysægtheder,
leveringstid og design. Miljøhensyn er også blevet et krav og konkurrenceparameter.
Ege-tæpper lever fuldt ud op til de lovmæssige miljøkrav, men er også hele tiden
opmærksom på, hvordan påvirkninger af miljøet yderligere kan minimeres. Ege var i
1991 blandt de 19 virksomheder, som tog initiativ til at stifte GuT, der står for
Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden. Det er GuT's formål at sikre, at
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medlemmerne kan producere og sælge tæpper, som ikke har skadelig indvirkning på
miljøet. Derfor bliver alle kvaliteter fra medlemsvirksomhederne testet for skadelige
stoffer på 3 områder:

• Indhold af miljøfarlige stoffer.
• Emission af farlige stoffer som styren, toluen, vinylcyclohexen, 4-

fenylcyclohexen og giftige organiske stoffer.
• Lugtafgivelse.

Endvidere skal der foretages en gennemgang af produktionsanlægget og gives en
miljøgodkendelse. Der gennemføres løbende kontrol, som sikrer at
produktionsanlægget tilpasses og udvikles i takt med den teknologiske udvikling på
miljøområdet.250 Organisationen har omkring 75 europæiske tæppefabrikanter som
medlemmer, og derudover er 30 virksomheder med relation til tæppebranchen
tilsluttet foreningen.

Millitronens trykenhed med et kig ind til dyser og farvetilførsel

Internt arbejder Ege-tæpper løbende på at forbedre miljøtiltagene. Reno Rokkjær
fortæller fx, at hvor det er muligt, undgår man at anvende sort, fordi dette farvestof
indeholder tungmetal, der er skadeligt for miljøet. Men på nuværende tidspunkt kan
der ikke opnås holdbare lysægtheder for den sorte farve uden brug af tungmetal.251 De
tre grundfarver rød, blå og gul, som Ege har valgt at bruge, er derimod helt fri for
tungmetal. I det nye Millitron anlæg bruges vandet to gange, og ligesom i det gamle

                                                  
250 Anna Bertelsen:"GuT-miljøvenlige tæpper"Textil og Beklædning no. 6 1992, s.7
251 Ved afbrænding af affald udvikles røggas og slagger, der indeholder tungmetaller.
Røggassen udledes til atmosfæren, og slaggerne må deponeres på steder, hvor
nedsivning til grundvandet ikke kan forekomme. Tungmetaller kan ikke nedbrydes i
naturen og ophobes derfor i fødekæden, de påvirker stofskiftet og hjernen, bl.a. er det
konstateret, at blyforgiftning kan fremkalde sindsyge. Kilde: Textilingeniør Joy
Boutrup.
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anlæg opsamles og genanvendes al restfarve. Virksomhedens tæppeaffald sendes til
termisk genanvendelse, dvs. på forbrændingsanstalt, hvor varmen fra forbrændingen
bliver til fjernvarme.

På Ege har man også udviklet bagsidebelægninger uden miljøgiftigt PVC. 252 Reno
Rokkjær fortæller, at mange andre tæppefabrikanter, som fx det amerikanske firma
Interface, stadig har PVC i deres tæpper. Han mener, det er derfor, Interface har et
genanvendelsesprogram. Via det markedsfører Interface sig som en miljøbevidst
virksomhed. Firmaet arbejder med et servicekoncept, hvor kunden lejer tæpperne, og
løbende får dem vedligeholdt ved udskiftning af slidte steder, eller får lagt nye
tæpper. Samtidig indsamles de gamle tæpper til genanvendelse. Men som Rokkjær
påpeger, er det alligevel ikke så miljøvenligt et koncept, som hvis de helt afskaffede
brugen af PVC. Interface er et af de største tæppefirmaer i USA.

Som led i en bedre markedsføring blev Ege-tæpper i 1992 ISO 14001 certificeret. ISO
14001 er en internationalt gældende standard for miljøledelse udarbejdet af den
Internationale Standardiserings Organisation [ISO]. Formålet med miljøledelse er at
sikre løbende forbedringer gennem en styring af miljøindsatsen med udgangspunkt i
lovmæssige og andre krav fra omgivelserne, men også egne krav og forventninger
blandt medarbejdere og kunder.253 Den normale leveringstid, ifølge Eges ISO
standard, er på 10 dage, fra ordren modtages, til kunden har tæppet. Denne
leveringstid gælder såfremt, det er et design fra kollektionen og indenfor standard
farverne. Det er virksomheden selv, der har specificeret den korte leveringstid, som er
et klart konkurrenceparameter. ISO kontrollerer bl.a. om leveringstid og kvalitet
overholdes, og hvis ikke det er tilfældet, risikerer Ege at miste sin certificering.

3.3.10 Marketing og salg
Marketingschef Charlotte Skov har en tæt dialog med sælgerne, og hun beskriver sit
arbejde, som primært formidling af Ege's produkter og services, men hun deltager
også i dialogen om udvikling af nye temaer i kollektionen. Charlotte Skov kigger
sammen med sælgerne og designstudiet på, hvor der evt. er et 'hul' i markedet, som
Ege-tæpper skal forsøge at udfylde. Charlotte Skov mener, at design skal pege frem i
tiden, men at man skal passe på ikke at være for langt fremme. Hun fremhæver, at
virksomhedens image har rykket sig mod kvalitet koblet med design og funktion, hvor
man tidligere fokuserede mere entydigt på funktion. Charlotte Skov siger, at
tendensen på markedet lige nu er, at designet 'slides' op, før tæppet er slidt op. For at
imødekomme dette behov har Ege bl.a. lanceret de 2 nye kollektioner On the rugs og
Aparte til privatmarkedet. Begge kollektioner er rettet mod en yngre målgruppe, der
lige er flyttet hjemmefra, og som har lyst til at købe løse tæpper i et moderne look. On
the rugs kom på markedet i august 2001 og Aparte i april 2002. De 2 kollektioner
sælges primært til tæppebutikker, men de lagerføres ikke, og kunden skal bestille
min.10.000 meter. Der er således tale om et andet salgskoncept end det mere
fleksible, som anvendes i Highline Ekspress. Charlotte Skov fortæller, at før Aparte
kollektion blev sat i produktion, valgte man at teste et større antal design på to
grupper af unge. Den ene var en gruppe studerende fra eksportskolen i Herning, den
anden bestod af unge ansat hos Ege. Det er første gang, at virksomheden benytter

                                                  
252 Ved afbrænding af PVC udvikles bl.a. dioxin, der er kræftfremkaldende og kan ødelægge
forplantningsevnen, fordi det er hormonforstyrrende.
253 "ISO 14001 - Miljøledelsessystemer" (25.8.05) http://www.startogvaekst.dk/sw2487.asp
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fokusgrupper. Men da det har givet et godt fingerpeg, vil Ege fremover oftere benytte
denne testmetode for bedre at ramme konkrete målgrupper, udtaler Charlotte Skov.

On the rugs, Flying objects, 2001. Ill. 36

Ege-tæpper går ikke på nuværende tidspunkt efter at udvikle et koncept, hvor kunder
på privatmarkedet kan designe deres eget tæppe, selvom teknologien og internettet
gør det muligt. Charlotte Skov understreger, at kun arkitekter, indretningsarkitekter,
designere og kunstnere får mulighed for at komme med forslag til specialtegnede
tæpper. Hun mener, at disse grupper har en æstetisk forudsætning, som gør, at man
ikke risikerer at sætte firmaets image over styr.

Aparte, Slum og Slam, 2001. Ill. 37

Et helt særligt image som progressiv sponsor for kunsten, har Ege opbygget ved at
samarbejde med billedkunstnere, der i tidens løb har fået frie hænder til at
eksperimentere. Et af de seneste projekter er udført for billedkunstneren Michael
Kvium til udstillingen 'Socle du Monde' på Herning Kunstmuseum i 2002. Sådanne
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samarbejder profilerer virksomheden, og fører til specielle kundeopgaver, som fx
tæpperne til en udstilling i det franske stormagasin Printemp.

   
Printemps, Paris, design Adriene Gardere, 2002       Michael Kvium, detalje af tæppe fra udstilling på
Ill. 38                                                                          Herning Kunstmuseum 2002. Ill. 39

En anden opgave, udført med billedkunstnere og designere er tæpperne til Hotel Fox i
København udført i 2005. Her har 21 forskellige kunstnere designet interiøret i 61
individuelt indrettede værelser. Hotel Fox blev renoveret for at danne rammen om
lanceringen af en ny VW bil.254 Sammenkædningen af design, kunst, hotelindretning
og den nye bil var med til at give en omfattende pressedækningen - og dermed også
exponering af Ege-tæpper.

     
Hotel Fox, København, design billedkunstner            Hotel Fox,København, design af billedkunstnerne
Birgit Amadori 2005. Ill. 40                                        Antoine et Manuel 2005. Ill. 41

Ege-tæpper har få konkurrenter i Europa, for der findes kun to ældre Millitron anlæg i
henholdsvis Frankrig og Holland. Kirsten Dana Andersen mener, at Ege
designmæssigt distancerer sig markant fra andre tæppevirksomheder, og siger at
mange har forsøgt at efterligne deres koncept, men at det ikke er lykkedes. Fabrikken
har en fordel ved at være den eneste i Europa, der har det nye Millitron anlæg. Men
                                                  
254 "En Fox oplevelse" (8.11.05) http://www.woco.dk/show.asp?id=1442&templateid=4
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der findes efterhånden adskillige Cromojet anlæg, som også anvender inkjetteknologi.
De er nu udviklet til et teknisk niveau, der nærmer sig Millitron anlæggets, og dermed
kan det tænkes, at man i fremtiden vil få konkurrenter. Men både Kirsten Dana
Andersen og Charlotte Skov peger på, at virksomheden er veletableret på markedet,
og med en kraftig satsning på markedsføring og løbende fornyelse af firmaets
kollektioner og designprofil, mener de, at Ege-tæpper er godt rustet til at imødegå
konkurrenterne.

3.3.11 Inspiration til kollektionerne
Kirsten Dana Andersen pointerer, at Ege markedsføres i kraft af innovation og design.
Det er derfor vigtigt løbende at forny kollektionerne. Som chefdesigner har hun
indflydelse på alle beslutninger vedrørende æstetikken i udformningen af design,
brochurer, indretning af showrooms og messestande. Sammen med salgsdirektøren
træffer hun, på baggrund af møder med sælgere, marketingsfolk og designere
beslutning om, hvordan kollektionerne skal udvikles. De fleste designere er
beskæftiget med at løse de daglige kundeopgaver, men inddrages punktvis i
udviklingen af nye design, og enkelte har som hovedopgave at forny kollektionerne.

Inspirationen til kollektionerne er mangfoldige, men en af de faste kilder er
trendbureauet Peclers i Paris, hvis service designstudiet abonnerer på. Det indebærer
besøg af Pecleres agent, som briefer designerne omkring de temaer og farver,
bureauet lancerer for den kommende sæson, og at Ege modtager bureauets
trendbøger. Desuden hentes inspiration gennem rejser, besøg på messer,
kunstudstillinger, i mode-, interiør- og livsstilsblade såvel som gennem bøger.
Kirsten Dana Andersen rejser flere gange om året på inspirationsture bl.a. til London
design-week. I den uge holder alle showrooms åbent, og hun kan få stofprøver fra de
forskellige kollektioner. Om efteråret ligger design-week samtidig med iteriør
messerne 100% design og Focus. Disse besøg tjener til at koordinere Ege's
kollektioner med de internationale trends indenfor boligtextiler, møbler og belysning.

Som inspirationskilde bruger designstudiet også deres omfattende bibliotek, der
indeholder forskellige typer bøger deriblandt mange om historiske textiler fra hele
verden. Ligeledes orinterer designerne sig i design- og arkitekturtidsskrifter. I marts
2002 var Kirsten Dana Andersen optaget af Rem Koolhaas' indretning af Prada's nye
butik i New York, som hun ønskede at besøge fordi, som hun udtrykte det: "alle
snakker om den". Butikkens indretning må, som tidligere omtalt i kapitel 1, betragtes
som stilskabende og er derfor vigtig i forhold til udviklingen af nye æstetiske udtryk
også hos Ege. Arkitekturens udformninger og indretning er et væsentligt parameter i
design af tæpper, fordi de skal spille sammen med bygningens materialer og
formsprog. Det søger Ege at illustrere i brochurernes billedmateriale gennem de
lokaliteter, møbler, designobjekter, fotomodeller og tøj, der er valgt til præsentation af
de forskellige tæppekollektioner. I udarbejdelsen af brochurer og andet PR materiale
samarbejder designstudiet med en ekstern stylist og en fotograf.

3.3.12 Kollektionernes opdeling
Kollektionerne er overordnet delt op i tæpper til henholdsvis privat- og
kontraktmarkedet. Der er forskellige funktionskrav til de to markeder, og de visuelle
udtryk moduleres i forhold til de interiører, som tæpperne skal indgå i. Der er
imidlertid ikke altid en helt klar afgrænsning mellem de 2 grupperingers temaer og
farvevalg. Den største og mest omfangsrige af kollektionerne er Highline Express,
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som primært henvender sig til offentlig indretning af bl.a. kontorer, lufthavne, hoteller
og skibe. Kollektionen bygger på 3 standardpaletter, 7 forskellige tæppekvaliteter og
mere end 600 design fordelt på de 4 temaer:

• Imperial Collection
• Erté Collection
• Buisness Collection
• Modular Collection

Med introduktionen af de 100 custom colors i 2002 findes der nu endnu flere
valgmuligheder for farvekombinationer. Highline Express giver, som tidligere nævnt,
kunderne mulighed for at vælge design og farvesætning udfra et tilrettelagt mass
customizations koncept, hvor mønstre, borter og farver kan kombineres på mange
forskellige måder.

Imperial Collection betegnes i brochuren således:"Stylish, elegant patterns designed
to create exceptionel interiors with a welcoming atmosphere".255 Kollektionen har en
palet i lidt støvede farver, med grøn, rød og blå som de dominerende bundfarver. De
fleste af kollektionens design er baseret på historiske ornamenter. Her anvendes
traditionen fra tidligere tiders vævede tæpper, hvor kompositionen sammensættes af et
all-over mønster kombineret med borter. Imperial kollektionen giver et konservativt
indtryk, og sælges især til indretning af hoteller og skibe.

                            
Imperial Collection, 2002                                               Imperial Collection, 2002. Ill. 42, 43

Erté Collection er, som navnet siger, blevet til på baggrund af den russiske kunstner
og modeillustrator Ertés formsprog. Erté [1892-1990] havde stor indflydelse på Art
Deco stilen, og er almindelig kendt fra sine mange plakater. Ege-tæpper har købt
rettighederne til at anvende Ertés design som inspiration. Resultatet er en kollektion,
som stilmæssigt ligger mellem Imperial Collection's klassiske ornamentik og Buisness
Collection's modernistiske udtryk. Erté Collection kan karakteriseres som art deco
retro,og blandt mønstrene findes både små og store motiver. Farvepaletten indeholde
mere rene farvetoner end Imperial og giver derfor et mere livligt udtryk. Kollektionen
er i brochuren vist i hotelindretninger, men kan, alt efter kundens valg af tæppets
grundkvalitet, anvendes bredt på kontraktmarkedet.
                                                  
255 Ege-tæpper brochure i brug 2002 uden trykkeår
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Erté Collection, 2000                                           Erté Collection, 2000. Ill. 44, 45

Buisness Collection beskrives som:"Strict squares & dots, traditional plait and
wickerwork designs, lines, abstracts, natural structures, modern flowers, classic
fabric, expressive retro, daringly easterns."[sic!]. Kollektion fremtræder diskret og
retter sig primært mod kontorindretning. Paletten er dæmpet og domineret af grå,
gyldne og beige toner. Der signaleres modernitet gennem den beherskede
farveholdning, små abstrakte- og geometriske mønstre. Buisness collection er tæpper i
metermål, der udelukkende indeholder design med all-over mønstre.

  
Buisness Collection, 2002                                      Modular Collection, 2000. Ill. 46, 47

Modular Collection består af kvadratiske tæppefliser, der kan kombineres.
Farvepaletten er i dæmpede grå, blå og grønne toner og mønstrene små strukturer. De
forskellige design kan sammensættes med ensfarvede fliser, og kunden kan på
bestilling få trykt motiver, der kan nedfælles i tæppet som markeringer. Modular
Collection er primært designet til kontormiljøer, og fordelen ved den er, at slidte
partier let kan udskiftes. I 2005 er kollektionen blevet udvidet med carré, der består
af 3 design i 9 farvekombinationer trykt på en specialudviklet tæppekvalitet med
løkker. Designene er henholdsvis et stribemønster, en bølgestruktur opbygget af
prikker og en struktur af uregelmæssige firkanter. De to sidstnævnte virker pga.
farvefordelingen som diskrete vibrerende flader, mens stribemønstret er markant,
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fordi det har flere farvekontraster i de smalle striber. Ved at vende striberne hver
anden gang, kan fliserne lægges så de danner et større, markant fletmønster.
Farvepalletten til carré indeholder røde, grønne, blågrønne, okker, brune og grå toner,
og den fremstår mere livlig end de tidligere design i Modular Collektionen.

Ege-tæpper har til det private boligmarked de 4 kollektioner: Atmosphère, Dream
Collection, On the rugs og Aparte.

Atmosphère II er en kollektion af væg til væg tæpper med små all-over mønstre, der:
"er designet til den moderne landlige boligstil".256 Farvepaletten er udformet i lyse og
varme mellemtoner, hvor beige, rød, gylden, blå og grøn dominerer. De fleste design
er holdt i 2 eller 3 farver, og kollektionen indeholder simple geometriske mønstre,
motiver inspireret af indiske textiler og blomstermotiver fra vævede kinesiske
brokadestoffer. Kollektionens forskelligartede formsprog holdes sammen af en
farvekoordinering på tværs af motiverne.

      
Atmosphere Collection Indian Flower                         Chinese Silk, 2001. Ill. 48, 49

Dream Collection er, som navnet antyder, specielt designet til soveværelser.
Mønstrene er proportioneret i forhold til to standard sengemål, og alle design har et
indrammet felt, der fremkommer ved skift i farver og/eller mønster. Sengen anbringes
i dette felt, som understreger og markerer dens placering i rummet. Synsmæssigt
opleves det, som om to tæpper der ligger ovenpå hinanden - en illusion som antyder
overflod og luksus. De 16 motiver i kollektionen præsenterer og blander bl.a. så
forskellige stilarter som minimalisme, scandinavisk folklore, etnisk, dyreskind og
klassisk inspirerede udtryk. Som nogle eksempler kan nævnes: The Bachelor Room,
The Swedish Room og The Manor Suite. I kollektionens Out of Africa, kombineres et
leopardagtigt mønster med en ramme af to beige og en mørk brun farve. Brochuren
præsenterer tæpperne i sengemiljøer, der lægger op til valg i forhold til forskellige
livsstilstableauer.

                                                  
256 Ege magasinet: Inspiration til boligen 2002
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Dream Collection The bachelor Room                          The Manor Suite, 2001. Ill. 50, 51

On the rugs kollektionen består udelukkende af afgrænsede tæpper, og fås i seks
størrelser, hvoraf den største er 400x600cm og den mindste 165x235cm. I denne
kollektion findes både motiver i abstrakte asymmetriske kompositioner og
symmetriske med etnisk inspiration. On the rugs henvender sig til et yngre publikum
med en vis interesse for design. Det kan aflæses i brochurens styling, hvor unge
fotomodeller ligger henslængt i designermøbler eller på gulvet. Kollektionen
præsenteres under følgende temaoverskrifter: Dining, working, dancing, loving,
drinking, relaxing, playing, sleeping og dreaming.  Dreaming låner inspiration fra
javanesisk batik og orientalske tæpper, motiverne er kraftigt forstørret og fremtræder
noget 'altmodish'. Men brochurens stylede fotos med moderne møbler og fotomodeller
bringer dem ind i et nutidigt univers. Overordnet har On the rugs kollektionen et
grafisk indtryk, som får tæpperne til at manifestere sig i rummet.

On The Rugs Batik tulis, 2001. Ill. 52

Aparte er også en kollektion af afgrænsede tæpper, men her findes forskellige ydre
former: Cirkelrunde, firkantede, aflange med runde hjørner, bølgeformede, og amorfe
former a la Jean Arp. Kollektionen kan inddeles i fire temaer: Et stærkt
grafiskgeometrisk, et støvet kulørt geometrisk, der formidler en form for retro-look, et
"Jean Arp" tema i gult, grønt, orange og sort, og et tema med fotografiske blomster i
kæmpe forstørrelse. Kollektionen udstråler individualitet, og programmet Photoshop
føles meget præsent i visse dele af æstetikken, ligesom et link til den grafiske lay-out i
livsstilsblade som fx Wall-Paper fornemmes, dette understreges yderligere af
brochurens styling.
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APARTE Hommade                                                  Bolster stripe, 2002. Ill. 53, 54

Soft Landscapes er den seneste kollektion fra 2005. Ege-tæppers kollektioner har
hidtil været præsenteret uden at nævne hvem, der har designet dem. Kollektionerne er
blevet markedsføret samlet under ét eller flere temaer, og designet som teamwork -
ofte på baggrund af historiske dokumenter og 'art work' købt af free-lance designere.
Med  Soft Landscapes - der er udviklet i samarbejde med den kendte italienske
designer Marco Piva - har virksomheden lanceret sin første 'designerkollektion'.
Sammen med en ny brochure, der viser en række unikke kundeopgaver, markerer
denne kollektion en ny marketingsstrategi, som i højere grad lægger vægten på at
præsentere Ege som en virksomhed med 'fingeren på pulsen'.

                
Soft Landscapes, Spectrum                                                Beating Heart, 2005. Ill. 55, 56

I brochureteksten til Soft Landscapes dyrkes forestillingen om designeren som
kunstner ved at fokusere på Marco Piva. Han fortæller i detaljer om, hvordan han har
skabt motiverne, sin inspiration og tanker omkring kollektionen. Men i en kort
passage nævner han også - og det er faktisk overraskende - at skitserne er blevet
bearbejdet til mønstre i samarbejde med Ege. Derved udtrykker Piva, at han er klar
over, at realiseringen af denne tæppekollektion hviler på virksomhedens
designkompetance. Men 'kunstnermyten' er stadig virksom i markedsføring, det ved
både Marco Piva og Ege. Om designprocessen fortæller Piva bl.a., at den begyndte
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som en leg med malede penselstrøg på papir i et mix af farver og bølgelinier. Det blev
en proces med udgangspunkt i Piva's fantasi og erindring om steder og rum, som,
siger han:... 'ved en grafisk gestus transformeredes til nye abstrakte territorier'. Senere
fortæller han, hvordan at de originale motiver i samarbejde med Ege blev bearbejdet
vha. computerprogrammets grafiske filtre, gentaget, spejlet og modificeret:.... 'så de
originale farver og bølger gradvist antog nye dimensioner og intensitet'.257

                   
Shores                                                                                  Walkways, 2005. Ill. 57, 58

Soft Landscapes er en farverig, livlig og grafisk kollektion, der fornyer Highline
Express konceptet og tilfører det ny dynamik. Piva's kollektion trækker på referencer
fra det 20. årh.'s formsprog i design og kunst bl.a. Bauhaus, abstrakt maleri og
textildesign fra 40-50erne med bl.a. 'skriblerier' og brudte geometriske former i
opløsning.258 Soft Landscapes spiller derved på genkendelige referencer, men viser
også computerens formsprog gennem brugen af Photoshop filtre. Det ses fx  i
mønstrerne Electronic Laguna og From Space.

                     
Electronic Laguna                                                                  From Space, 2005. Ill. 59, 60

                                                  
257 Ege-tæpper brochure: Soft Landscapes by Marco Piva, s.4
258 Eksempler på denne type design fx findes i Meller & Elffers: Textile Design, Harry N. Abrams,
Inc.,Publishers, New York. s.140 illustration 2&3
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Kollektionen består af 15 forskellige design, hvor hvert mønster kan vælges i 4
forskellige størrelser: small, medium, large og xlarge.259 Kunden kan vælge farver
udfra 3 faste paletter, og der er ikke noget krav om bestilling af en
minimumsmængde. Der er valgfrihed mellem 6 forskellige tæppekvaliteter, og
indenfor 24 timer kan kunden få tilsendt en trykt prøve. Leveringstiden for det
færdige tæppe er på under 2 uger.

3.3.13 Sammenfatning
I dag udgør tuftede tæpper mere end 95% af verdens tæppeproduktion.260 Mads Eg
Damgaard var således fremsynet, da han i 1957 købte den første tuftemaskine. I 1977
var han også på forkant med den teknologiske udvikling, da han investerede i
Millitron anlægget med dets digitale inkjetteknologi. Siden da er Ege-tæpper vokset
til en international virksomhed med salgskontorer over det meste af verden.

Men virksomhedens succes skyldes ikke udelukkende teknologien, lige så centralt er
Ege's designkoncept indenfor mass customization og customization. Indførelsen af
denne struktur i 1986 har betydet en minimal lagerføring, og i dag produceres 90%
som kundeordre enten udfra kollektionernes 'mønsterbank' eller som unikke
kundeopgaver. Som casen viser, er kollektionerne udarbejdet, så de dækker et bredt
marked med forskellige smagspreferencer. Nye design, der afspejler samtidens
visuelle udtryk, tilføjes løbende, men de farvesættes med en palet, der også kan
rumme design af mere konservativ karakter. På den måde sikres at design, der måske
ikke bestilles i så store mængder, kan trykkes samtidig med 'bestsellere'. Det udnytter
Millitron anlæggets kapacitet, og farvepalettens sammensætningen er derfor et
centralt udgangspunkt for design af nye kollektioner. Sagt på en anden måde er de 12
farver i paletten nøglen til den enkelt kollektions variationsmuligheder.

På trods af at der er gået omtrent 30 år siden CAD/CAM blev implementeret, viser
kollektionerne ikke i udpræget grad en særlig 'digitalæstetik'. Først i de seneste
kollektioner: Aparte fra 2002 og Soft Landscapes fra 2005 ses udtryk, der afspejler
anvendelsen af digitale medier. Flere af kundeopgaverne viser inkjetteknologiens
potentiale for anderledes og 'nye' motiver, men langt fra alle har et decideret
'computer look'. På denne baggrund kan man konkludere, at brugen af CAD/CAM
ikke er afgørende for frembringelsen af 'digitalæstetik', den produceres først, når
markedet er parat og efterspørger dem.

Som vi har set spænder designernes arbejde vidt, og de forskellige typer opgaver
fordels mellem dem udfra deres uddannelse og interesser. Ege's mass customization
koncept betyder, at mange af de daglige opgaver ikke handler om at udvikle nye
design udfra kunstneriske kriterier. For ved ordre på design fra 'mønsterbanken', kan
designet umiddelbart klargøres til produktion i de bestilte mål. Her skal designeren
ikke tage stilling til det æstetiske udtryk, for det er allerede fastlagt. Man kan derfor
med en vis ret hævde, at disse opgaver ikke er design, men snarere må henregnes
under en slags teknisk tilrettelæggelse for produktion. I de ordre, hvor der i designet
skal ændres farver og/eller kombines mellem flere motiver, er der en grad af æstetisk

                                                  
259 Der spilles her uden tvivl på Rem Koolhaas og Bruce Mau's bog S,M,L,XL, der blandt arkitekter og
designer har opnået kultstatus.
260 Kathryn L. Hatch: Textile Science, West Publishing Company 1993
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bearbejdning. Designeren skal her bl.a. tilpasse hjørner, så de ser 'pæne' ud og fordele
de nye farver på en 'smuk' måde.

Når designstudiet udvikler 'nye' design til kollektionen, er det udfra fastlagte temaer.
Designeren har her en vis indflydelse på processen og kan tage en række selvstændige
kunstneriske beslutninger - men altid indenfor en given ramme. Hvor udgangspunktet
for 'nye' design er 'art work' købt af free-lance designere, ligger opgaven i at bearbejde
disse forlæg, så de glider ind i kollektionernes temaer og lever op til de
produktionstekniske krav. Dette arbejde kræver æstetisk sans, hvis ikke designets
originale kunstneriske kvalitet skal forringes.

Ved specialordre, kommer kunden enten med et oplæg, eller designstudiet udarbejder
nogle forslag. I det første tilfælde er det designerens opgave, at bearbejde det givne
materiale til en form så det kan produceres. Graden af 'frihed' for designerens
bearbejdelse afhænger af forlægget, og kundens forestillinger om resultatet.  I det
andet tilfælde har designeren større indflydelse på det æstetiske udtryk, og hun kan
tillade sig at arbejde kunstnerisk med oplægget, men altid i forhold til den ramme
kunden har givet.

Som det fremgår, omfatter designerens arbejde 'teknisk tegning' og grader af
kunstnerisk bearbejdning udfra givne parametre. Hendes 'æstetiske råderum' er, på
trods af den digitale teknologi, stadig snævert. De digitale medier har ændret arbejdet
ved at automatisere mange processer og flyttet dem fra den fysiske verden ind i
computerens virtuelle univers. Der findes ikke farver, pensler og papir i designstudiet
hos Ege, derfor kan der ikke her frembringes håndmalet 'art work'. Denne forskydning
af den kunstneriske process, er, som nævnt i kapitel 2, en udvikling af en allerede
eksisterende tendens fra 1930erne da rammetrykket slog igennem. Men de digitale
medier sætter så at sige 'kronen på værket', for nu har den fastansatte designer
overtaget den tekniske tegners arbejde, og de kunstneriske opgaver er i vid
udstrækning udliciteret til free-lance designere.
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3.4: Textildesigner Helle Abild

3.4.0 Indledning
Det sidste eksempel handler om designeren Helle Abild. Til forskel Loka Lagerlöf
Spanner, der sælger mønstre på free-lance basis, har Helle Abild i lange perioder
arbejdet som fastansat. Først nævnte har specialiceret sig i design til boligtextiler,
mens Abild har designet både mode- og boligtextiler, grafik til Internettet, udført free-
lance opgaver og arbejdet med unika. Helle er uddannet 11 år tidligere og har derfor
en længere karriere bag sig. Loka er den 'fastboende', som har en større mængde
digitalt udstyr installeret i sit studie. Fra sin faste base drager hun ud i verden og
sælger design. Helle derimod er en slags moderne nomade i 'den digitale tidsalder'.
Med sin bærbare computer har hun rejst og arbejdet 10 år i USA. Siden 2002 har boet
fast i Danmark, men foretrækker stadig at arbejde på en bærbare computer med få
perifere enheder. Mestring af teknologien har spillet en væsentlig rolle for Helle
Abilds karriere som designer. Selv opfatter hun hardware og programmer, som både
redskaber og medier. I design som efterfølgende skal produceres på traditionel vis,
bruger hun hardware og programmer som redskaber, mens hun i sine projekter med
digitaltryk ser dem som medier, der kan frembringe specielle udtryk. Som en af de
første danske designere fik hun trykt stofbaner på en inkjet printer i USA i 1996.
Siden har hun fulgt teknologiens udvikling og haft lejlighed til at afprøve den i flere
projekter. Hun har gennem årene løst opgaver i ind-og udland både til det
kommercielle marked, designer lables og eksperimenterende design til promovering
af digitaltryk. Derudover har hun udstillet og lavet 'digitalt kunsthåndværk' til bl.a.
Crafts Collection. Helles arbejde spænder vidt, og de eksperimenterende udtryk
lægger op til forsøget på at indkredse, om der kan identificeres en specifik
'digitalæstetik' indenfor trykte textiler. Det følgende bygger på et interview med hende
i januar 2004.

Helle Abild er født i 1964, og uddannet på Skolen for Brugskunsts textillinie i
perioden 1985-89 [Danmarks Designskole fra 1990]. I sit afgangsprojekt arbejdede
hun med håndtrykte stoffer i forskellige specialteknikker. Under uddannelsen var der
endnu ingen undervisning i brugen af digitale medier, da textillinien endnu ikke havde
computere til rådighed på trykafdelingen. Fra 1989-91 efteruddannede hun sig på
Kunstakademiets Arkitektskole, afdelingen for Industrielt design og afdelingen for
Møbel og Rum. Heller ikke her fik hun undervisning i computer, som først lige var
ved at blive taget i brug på de største grafiske tegnestuer og blandt arkitekter i
Danmark. 261

3.4.1 Tilegnelse af digitale medier
Det første møde med en computer havde Helle omkring 1987-88, hvor hun tog et kort
kursus på TIC, et kommunalt center til formidling af Teknologi og Informatik i
Ravnsborggade. Hun udtaler, at dette kursus ikke rigtig sagde hende noget, og at
tegneprogrammet var primitivt. Udprintene var takkede og på ingen måde æstetisk
tilfredsstillende sammenlignet med, hvad der kunne opnås ved design udført i hånden.
Efter sin afgang i 1989, begyndte Helle dog at interessere sig for brugen af computer,
og fik en periode mulighed for at benytte scenografen Steffen Årfing's maskine.
Ligeledes prøvede hun at arbejde på min computer med de programmer, der var
                                                  
261 Teksten bygger på et interview med Helle Abild d. 16.1.04. Det bør nævnes, at jeg har undervist
Helle Abild på Skolen for Brugskunst, nu Danmarks Designskole, og har fulgt hendes arbejde siden.
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installeret på den. Samtidig undersøgte hun mulighederne for at købe en brugt
computer, for prisen på en ny lå omkring 80.000 kr. I 1990 købte hun så en brugt
Apple Macintosh IICX med 40mb ram, og installerede det grafiske tegneprogram
Studio 8. Helle fortæller, at det var nysgerrighed og lysten til at eksperimentere, der
fik hende til at anskaffe computeren. Et af de første projekter, hun gik igang med, var
udarbejdelse af design til en portefolie i 1991. Den skulle bruges til en jobsamtale hos
In-Wear, der søgte en designer til 'Radio' kollektionen. Helle tog udgangspunkt i
radiokomponenter, som hun scannede ind og satte sammen til mønstre.

Scannede radiokomponenter, 1991. Ill. 61

     
Udsnit af mønstrene Tromler og R-tråd forslag til Radio herrekollektion, 1991. Ill. 62, 63
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Mønstrene printede hun ud på transferpapir i en fotokopimaskine, og overført til stof i
en varmepresse. Helle ler og siger, at hun dengang nærmest syntes, det var lidt snyd,
at komme frem til et design på den måde. Hun fik ikke jobbet, men istedet free-lance
arbejde på en børne-tv produktion. Senere fra februar til september 1992 arbejdede
hun som grafisk designer, koordinator og planlægger i Kunstforeningen Gl. Strand. I
begge job fik hun god brug for sit computerkendskab. Men et fast job, som
textildesigner i Danmark, var der ikke udsigt til, og derfor begyndte Helle at overveje
mulighederne for at søge arbejde i USA.

3.4.2 Textildesigner i New York
For at arbejde i USA skulle Helle på forhånd kunne dokumentere en ansættelse. Den
sikrede hun sig i løbet af sommeren ved at få job hos trendbureauet Here&There, og i
efteråret 1992 solgte hun sin computer, pakkede og flyttede til New York. Hos
Here&There startede hun med at scanne fotos fra modeshows, som senere blev sat
sammen med tekst i en af firmaets mange trendbøger. Here&There printede selv
trendbøgerne fra computer. Udover dette arbejde nåede Helle at designe nogle få
mønstre, inden hun efter kort tid sagde op. Hun trivedes ikke med arbejdet og firmaets
atmosfære.

Efter sit engagement hos Here&There begyndte hun i starten af 1993 at arbejde free-
lance for tegnestuen Off-The-Wall, der blev drevet af to grafiske designere i New
York. På tegnestuen brugte de ikke computer, og Helle arbejdede også i hånden.
Blandt de opgaver hun udførte hos Off-The-Wall, var design for Disney og mønstre til
børnetøj.

     
Off-The-Wall design for Disney, 1993, Ill. 64, 65

Helle ville gerne eje en bærbar computer for at kunne rejse og tage arbejdet med. Så i
foråret 1993 købte hun Apple's første bærbare med farveskærm - Powerbook 165C -
til en pris af 3200$. Senere samme år købte hun en A3 BJC 820 Cannon farveprinter
til 1600$. Med den bærbare blev hun mobil, og den nye printer gjorde det muligt at
arbejde med free-lance opgaver hjemmefra. Hun installerede Photoshop og lærte
programmet gennem at arbejde med det. Helle siger, at da hun købte Powerbooken,
følte hun sig på mange måder stadig som 'computernovice' - bl.a. i forhold til at bruge
Internettet. Computeren havde indbygget modem, og hun oprettede en e-mail adresse,
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selvom hun ikke kendte nogen, der havde e-mail, og iøvrigt ikke vidste hvad hun
skulle bruge internettet til.

Helle arbejdede fortsat free-lance for tegnestuen Off-The Wall, indtil hun fik fast job
hos mode- og textildesigneren Jhane Barnes i oktober 1993. Men først måtte hun
igennem to jobsamtaler, hvor især hendes kendskab til computer og de håndtrykte
prøver fra skoletiden blev udslagsgivende for ansættelsen. Jhane Barnes har skabt sit
eget brand indenfor herretøj  og boligtextiler, og leder en større tegnestue i New York,
hvor også textilerne designes. Jhane Barnes designer også boligtextiler for det kendte
interiørfirma Knoll International. Denne type opgaver afregnes ved royalty, som er
med til at give økonomisk basis for udvikling og eksperimenter med egne
kollektioner. Barnes får bl.a. trykt og vævet i Japan og Korea og strikket i Peru. Som
en af de første designere producerede hun i 1997, en digitaltrykt kollektion af
herreskjorter i Japan.262

For Jhane Barnes kom Helle til at designe både vævede, strikkede og trykte textiler.
Hun lærte at beherske mange forskellige programmer, og at klargøre design til
produktion. I designstudiet foregik alt på computer uden forudgående skitsering i
hånden, og designerne benyttede en blanding af grafiske- og professionelle
textilprogrammer. I samarbejde med matematikeren Dana Cartwright og
programmøren Bill Jones fik Barnes udviklet specielle funktioner i programmet
WeaveMaker. Programmet bruges, til design som skal producers på skaftevæve
[dobby looms].263 Udfra Barnes's interesse for tilfældighedsgenerering og fraktaler
udviklede Cartwright og Jones senere programmer, som blev brugt til design af
jacquardvævede stoffer. Designstudiet brugte også de grafiske programmer
Superpaint og UltraPaint, hvor der kunne arbejdes med både vektor- og bitmap grafik
i samme program. Men også mønstergenereringsprogrammer, som Symmetry og
Surface Magic blev benyttet i designfasen. Ved automatgenerering i Surface Magic
valgte designeren et udsnit af mønstret til videre bearbejdning. Men Helle synes, der
var meget arbejde med at få et godt mønster ud af det.

      
Mønstre til herreskjorter for Jhane Barnes, 1994          Ill. 66, 67

                                                  
262 Catherine Amidon:"Materializing the Invisible",Surface Design Journal, Summer 2002 s. 32-33
263 Skaftevæve har max. 24 skafter, dvs. 24 forskellige muligheder for at løfte eller sænke trådene. I
jacquardvæv kan hver tråd løftes eller sænkes individuelt, det giver større kunstnerisk frihed.
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Indenfor de professionelle textilprogrammer brugte designstudiet AVL til tryk og
jacquardvæv, WeaveMaker til skaftevævning og Color In til farvestillinger. Helle
fortæller, at alle programmer var ret simple dengang, og fx arbejdede Color In kun i
72 DPI. Men tilsvarende havde computerne mindre hukommelse og lagerplads end
idag,. Til gengæld havde disse programmer ofte gode, praktiske funktioner, som i
opgraderingerne nogle gange forsvandt. Helle fortæller, at det i AVL's
jacquardprogram var muligt med et penneværktøj at farvesætte de enkelte kædetråde,
men at det i en senere version blev ændret til, at man skulle taste tal ind for
fordelingen af farverne - en typisk programørmåde at tænke på, siger hun. Designerne
brugte stort set ikke de professionelle programmer i designfasen, men derimod til
farvesætning og udprint på papir.

Designstudiet havde fem Canon FP 510 fotoprintere, som kørte med 8 farver og
derfor kunne gengive mange farvenuancer. Printerne var et vigtigt led i arbejdet med
sæsonens fastlagte farvepalet, som blev printet ud og hængte op ved siden af
computeren. Designerne brugte paletten til at vælge farver, der var fysisk mulige at
gengive, og samtidig sikrede paletten, at de alle brugte samme farver uden hensyn til,
hvordan den enkelte skærm viste farven. Det færdige design blev printet ud og
sammen med farveprøver sendt til produktion. Helle fortæller, at fabrikkerne endnu
ikke kunne modtage design som digitale filer, men at teknikere omarbejdede
designene fra computerprint til produktion.

Ved siden af sit faste job arbejdede Helle free-lance med opgaver for bl.a. firmaet
Dansk, der producerer dekorerede tallerkener. Derved fik hun lejlighed til også at
udforme egne designidéer, noget hun iøvrigt gennem hele sin karriere har søgt.

3.4.3 Søgen efter nyt job
Efter et par år i New York var Helle træt af de kolde vintre og lange, stressede
arbejdsdage hos Jhane Barnes, og begyndte at se sig om efter job i Californien. Der
var en ledig stilling hos Esprit i San Francisco, så hun kontaktede dem. I første
omgang stillede firmaet hende en designopgave, som hun sendte ud til dem. Esprit var
begejstrede, og de tilbød at betale flybilletten, hvis hun ville komme til jobsamtale.
Det gjorde hun i foråret 1995, og da samtalen gik godt, fik hun tilbudt fast job. Men
Helle takkede nej, fordi hun fandt ud af, at arbejdet mest bestod i at tegne
blomstermønstre, som ikke er hendes foretrukne genre. En anden ting, som spillede
ind på hendes beslutning var, at designstudiet hos Esprit endnu ikke brugte
computere. Jobbet var derfor ikke attraktivt, for hun ønskede at udvide sine
kompetancer indenfor computerdesign. Desuden syntes hun, det var spild af tid at
håndmale farvestillinger, når man på computeren kunne udføre denne funktion langt
mere effektivt og hurtigt. Helle vendte derfor tilbage til New York og genoptog
arbejdet hos Jhane Barnes.

Men San Francisco havde gjort indtryk, så et halvt år senere planlagde hun
jobsamtaler med en række firmaer og fløj ud for at mødes med dem. På vej til en
samtale med Deepa Textiles fór hun vild, og måtte gå ind et sted for at spørge om vej.
Det var tilfældigvis et T-shirt trykkeri, og her faldt hun i snak med ejeren. Han ville
også gerne se Helles portefolie, så de aftalte, at hun skulle komme forbi på
tilbagevejen. T-shirt trykkeren syntes godt om hendes design og henviste til sine
bekendte Joel og Mimmie, der producerede slips og boxershorts for Esprit. Turen til
San Francisco resulterede ikke i et job, men Helle var stadig opsat på at bo i byen. Så
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da en af hendes venner i maj 1995 flyttede fra New York til San Francisco, besluttede
hun at flytte med. Hun havde nu været hos Jhane Barnes i halvandet år og var træt af
at arbejde 40-50 timer om ugen. For selv at kunne bestemme arbejdstiden planlagde
Helle at free-lance et stykke tid, og hun begyndte at designe for Joel og Mimmie.
Disse design kom til at indgå i Esprit's Dr. Seuss serie med boxershorts og slips.

3.4.4 Grafiskdesigner: CNET.com og CAPUT
I San Francisco så Helle et nyt TV-program om brugen af Internettet produceret af
CNET.com. Programmet oplyste, at man kunne få CNET's nyhedsbrev som e-mail.
Hun tilmeldte sig denne service, og nogle måneder senere så hun, at CNET søgte en
grafisk designer. Hun kontaktede dem og kom til jobsamtale. Direktør Fred
Sutherland blev imponeret af hendes stofprøver og computerdesignede mønstre. Han
mente, at hvis hun kunne skabe sådanne design, kunne hun også lave grafik til
internettet. Straks efter - i juni 1995 - begyndte Helle som grafisk designer hos CNET.

     
CNET illustrationer 1995-96. Ill. 68

I midten af -90erne boomede internetbranchen, og CNET var et af de nystartede
firmaer, som specialicerede sig i grafik til internettet. Desuden producerede de et
ugentligt TV-program, om hvad 'almindelige mennesker' kunne bruge det nye medie
til. Hos CNET var der en arbejdsdeling, hvor fem designere løste den grafiske side af
sagen, programører tog sig af den tekniske del, mens journalister skrev og redigerede
de historier, som skulle formidles. Her kom Helle for alvor til at lære de grafiske
programmer Photoshop og Illustrator, som hun siger 'the hard way' under stress, mens
opgaverne skulle løses. Hos CNET fandt hun sin egen grafiske stil i form af et
humoristisk, tegneserieagtigt udtryk. Oveni de lange arbejdsdage fortsatte hun
hjemme med free-lance opgaver for textilbranchen og holdt derved sine kontakter ved
lige.264

                                                  
264 Helle havde nu ud over sin bærbare også en stationær Mac 7100, som kørte på en 33 MHZ
processor, 256 MB ram og en 1.2 GB harddisk.
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Efter et stresset år trængte Helle til en pause. Hun opmagasinerede sine ting,
fremlejede lejligheden i San Francisco ud og rejste i maj 1996 til Danmark for at være
med til at starte firmaet Caput i København med Mikkel Svane. Han havde den
danske webportal Forum med bl.a. køb, salg, nyheder og temahistorier. Forum
mindede om CNET, og Mikkel bad Helle skrive om brugen af internettet i USA, mens
hun stadig arbejdede for CNET. Da hun kom til København, grundlagde de sammen
Caput, som specialiserede sig i design af hjemmesider. Helle stod for den grafiske del,
mens Mikkel og et par medarbejdere tog sig af programmering og salg. Imidlertid var
hun endnu ikke parat til et liv i København og savnede, som hun siger: 'at formgive
noget fysisk'. Så da hun efter ca. syv måneder fik en e-mail med et jobtilbud fra
Deepa Textiles i San Francisco, besluttede hun at tage jobbet og flytte tilbage. Men
først var hun, takket være et rejselegat, en tur i Japan, hvor hun besøgte en del
textilfirmaer, og bl.a. så digitalprint på stof hos Canon.

3.4.5 Textildesigner i San Francisco
Helle startede hos Deepa Textiles i juli 1997. Firmaet er specialiseret i at designe,
producere og markedsføre vævede boligtextiler til kontraktmarkedet [offentlige rum].
Deepa Textiles fokuserer hovedsagelig på møbel- og skærmvægsstoffer, der
fremstilles af forskellige væverier i USA, Europa og Australien.

     
Freee-lance for DuPont, inkjet på silke, 1998              Deepa kundeopgave, jacquardvævet møbelstof
Ill. 69, 70

Da Helle startede, havde designstudiet én computer med væveprogrammet AVL til
brug for fem designere. Hun havde ingen erfaring med dette program, men efter at
have arbejdet med det var hun ikke imponeret. Så da hun fik ansvaret for at udvikle
designstudiets brug af digitale medier, foreslog hun at skippe det dyre AVL program
og istedet købe computere til alle designerne og installere de billige grafiske
programmer Photoshop og Illustrator. Det blev vedtaget, og Helle begyndte at
undervise sine kolleger i programmerne og i de arbejdsmetoder, hun efterhånden
havde udviklet. Næste skridt var at få væverierne til at modtage design som digitale
filer. Helle fortæller, at en del af dem stadig ikke brugte computere, og derfor heller
ikke kunne modtage design som digitale filer. Det var derfor besværligt, og specielt et
firma havde svært ved at omstille sig til den nye måde at arbejde på. Men efterhånden
blev væverierne også koblet på internettet og kunne modtage design som vedhæftede
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filer. Helle var ansat hos Deepa Textiles til marts 2000, og i denne periode fik hun
udvidet sin viden om design og produktion af vævede interiørtextiler.
Ved siden af sit faste job hos Deepa udførte hun free-lance opgaver, bl.a. en
kollektion til digitaltryk for DuPont, som producerer inkjet printere. DuPont bestilte
mønstre, der skulle vise de nye muligheder med denne teknologi, og Helle fik frie
hænder til at eksperimentere.

Mens Helle arbejdede for Deepa, blev hun kontaktet af konkurrenten Maharam, der
spurgte, om hun ville designe en kollektion til digitaltrykte møbelstoffer. Det var hun
lidt betænkelig ved, men det var en spændende opgave, så aftalen blev, at hun tog den
uden at nævne det for sin arbejdsgiver. Da Deepa Textiles iøvrigt ikke har trykte
textiler i deres kollektion, kunne det på ingen måde skade firmaets omsætning. Helles
design for Maharam skulle produceres på Seirens nyetablerede digitaltrykkeri i New
Jersey. Maharam valgte, at designene skulle trykkes på uld. Men undervejs opstod der
så mange samarbejdsproblemer med Seiren, at Maharam tilsidst valgte at opgive
projektet. Helle mener, at Seiren i New Jersey helst bare ville trykke badetøj og
bilindtræk på glatte syntetstoffer. Hun vidste, at Seiren i Japan tidligere havde
digitaltrykt på uld for Jhane Barnes. Firmaet havde altså den fornødne tekniske viden
ihvertfald hos moderselskabet i Japan, men fandt måske opgaven for Maharam for
krævende og besværlig. Helle var ærgerlig over, at designene ikke kom i produktion,
men da hun havde fået betaling for skitserne, betød det ikke et økonomisk tab.

       
Computerskitser til digitaltryk for Maharam 1999      Ill. 71, 72

For firmaet Crane, der producerer gavepapir, notesbøger, postkort og brevpapir,
udførte hun også en free-lance opgave. Til deres Artist Collection designede Helle
omslag til notesbøger og brevpapir. Mønstrene blev en videreudvikling af den serie,
hun tidligere havde udarbejdet for DuPont til digitaltryk.

I San Francisco begyndte Helle også at undervise en aften om ugen på California
Academy of Art i brugen af computer til textildesign. Hun havde ikke troet, at
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undervisning var noget for hende, men til sin forbavselse viste det sig, at hun var ret
tålmodig, siger hun og ler.

3.4.6 Farvel til fast job
Efter to et halvt år hos Deepa Textiles besluttede Helle i marts 2000 at sige op. Hun
havde nu opbygget en kundekreds og havde en del free-lance opgaver forude bl.a.
design af vævede boligtextiler for Maharam. Hun overvejede at vende tilbage til
Danmark og tog derfor på et kort visit i maj. Under sit ophold besøgte hun bl.a.
Designskolen Kolding, hvor hun fik en tre måneders projektansættelse med start fra
juni 2000. Helles opgave var at beskrive den digitale udvikling indenfor textildesign
og -produktion i USA, og præsentere resultatet i en skriftlig rapport. For at samle
yderligere viden om emnet rejste hun de følgende måneder rundt i USA, hvor hun
besøgte textilvirksomheder og producenter af digitalprintere, orienterede sig om
software og deltog i konferencer. På denne rejse besøgte hun bl.a. STORK's
udviklingsafdeling for digitaltryk i North Carolina. Sammen med en medarbejder fik
hun lejlighed til også at besøge Spring Industries, hvor digitalteknologi er fuldt
implementeret. Her så hun, hvordan designstudiet brugte STORK's programmer
sammen med Photoshop og Illustrator, samt programmet U4ia til simulationer af det
færdige produkt i et sengemiljø. Designene blev prøvetrykt på en af firmaets tre
STORK TCP 4002 digitalprintere, syet op og præsenteret i sengemiljøer for kunderne.
Ordre på designet, blev efterfølgende sat i produktion på fabrikkens konventionelle
trykmaskiner. Helle fik på rejsen indblik i nogle af de problematikker, der knytter sig
til implementeringen af digitaltryk. Ligeledes indsamlede hun brochurer på de
forskellige digitalprintere og programmer, der var på markedet. Hendes indtryk er
nedfældet i rapporten: Digital textildesign, en inspirationsrapport, for Designskolen
Kolding, om nye tendenser og værktøjer indenfor textilindustrien.265 På baggrund af
Helles undersøgelse afholdt Designskolen Kolding i december 2000 en konference
om emnet, og indkøbte en Mimaki TX-1600 inkjet printer med Sophis RIP program.

I oktober 2001 flyttede Helle tilbage til København 'på prøve', og efter ca. et halvt år
besluttede hun i maj 2002 at bosætte sig permanent. Hun havde fået et godt netværk i
USA, og kunne fortsætte med at designe free-lance for kunder derovre. Udover disse
opgaver har hun undervist på designskolerne, TEKO i Herning, Hellerup Tekstil
Akademi og e-navigator uddannelsen på Bornholm. Hun har arbejdet som konsulent
og udstillet i ind-og udland, og i 2003 modtog hun et arbejdslegat fra Statens
Kunstfond til eksperimenter med digitaltryk. Fra januar 2004 har Helle været ansat
som koordinator af et nyt videnscenter for design og teknologi oprettet af Hellerup
Tekstil Akademi og Ballerup Handelsskole. På centret skal der eksperimenteres og
opbygges viden om digitaldesign i bred forstand indenfor textil og beklædning, og
afholdes kurser. Centret har indkøbt en Mimaki TX2-1600  digitalprinter, og Helle er
netop nu [d. 16.1.04] i gang med at planlægge et kursusprogram, som skal tilbydes
virksomheder og designere indenfor textil- og bekædningsindustrien. Kurserne vil
omfatte forskellige computerprogrammer, digitaltryk, iværksætter kurser samt en
række foredrag. I maj 2004 deltager Helle i konferencen ”Creativisty and technology”
på University of Philadelphia, hvor hun skal tale om sin digitale arbejdsproces.

I det foregående har jeg søgt at give et indblik i, hvordan Helles omfattende kendskab
og mestring af digitale medier har spillet en afgørende rolle i forhold til de job, hun

                                                  
265 Rapporten findes på Designskolen Kolding
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har haft. I det følgende beskrives, hvorfra Helle henter inspiration, og hvordan hun
konkret bruger de digitale medier.

3.4.7 Arbejdsmetoder
Som fastansat har Helle arbejdet udfra firmaernes overordnede designprofil. Men i
sine free-lance opgaver tager hun som regel udgangspunkt i en ide eller et tema, hun
selv finder inspirerende. Hun benytter ikke trendpublikationer eller mode- og
interiørblade, men følger med i hvad der sker generelt. Helle finder det vanskeligt at
blive inspireret af noget, der allerede er mønstre, og foretrækker at finde inspiration i
bøger om bl.a. kunst, design, botanik, fotos og i sin store samling af postkort.

Nogle gange arbejder hun med udgangspunkt i et tema fra kunden, som fx i opgaven
for Dansk med dekorationer til tallerkener. Firmaet var betaget af nogle af hendes
mønstre med stiliserede blomster i et digitaltrykt textil, og bad hende om at lave noget
i den retning. Som udgangspunkt valgte hun en bog om botanik med stiliseringer af
blomster, udfra den skitserede hun direkte i programmet Illustrator. Skitserne blev
siden bearbejdet til mønstre og farvelagt i samme program. Et andet eksempel på
temaer er de to opgaver, hun har udført for et væveri i USA. I den første fik hun blot
tilsendt et katalog med møbler og fik at vide, at designene skulle passe til møblernes
stil. I den anden opgave blev hun bedt om at tage udgangspunkt i en bog om den
amerikanske textildesigner Alexander Girard og hans design.266 Helle siger, at hendes
egen stil minder lidt om Girard's, og at væveriet måske derfor har valgt hende til den
opgave. Hun synes, at hun har fundet sin egen stil, og ønsker ikke at løse opgaver i
alle mulige stilarter. Men gør også opmærksom på, at hun altid har været heldig at
arbejde steder, der sætter en ære i at lave originale design og ikke kopiere andre og
tilføjer, at det ellers er det mest almindelige i textilbranchen.

Helle bruger computeren på forskellige måder, alt efter hvilken type opgave, der skal
løses. Når det er design, som skal omsættes til traditionelle produktionsformer, tager
hun udgangspunkt i produktionsapparatets begrænsninger, og hvad designet skal
anvendes til. Hendes digitaltryk har derimod en mere eksperimenterende karakter,
som søger at udnytte teknologiens potentiale med effekter, der kun kan laves digitalt.
Imidlertid pointerer hun, at det ikke er effekterne for effekternes egen skyld, hun
søger. Hun bruger sjældent de indbyggede filtere i programmerne, men foretrækker
selv at skabe effekter. Hun bryder sig ikke om at arbejde uden et bestemt formål og er
ikke optaget af tilfældighedsgenerering, men foretrækker at have fuld kontrol over
designprocessen. Hendes foretrukne program er Illustrator suppleret af Streamline og
Photoshop. Helle foretrækker at arbejde med en mus, som hun bruger skiftevis med
højre og venstre hånd.

Når der skal laves en præsentation, scannes skitser eller fotos ind. Det kan fx være en
opgave med design til kontorindretning, hvor skitsen af en skærmvæg scannes og
efterfølgende transformeres til vectorgrafik i programmet Streamline. Filen åbnes
herefter i Illustrator, hvor Helle giver skærmvæggen de korrekte mål og arbejder med
forskellige mønstre og farver, som til slut lægges på skærmvæggen. En anden type
præsentation kan tage udgangspunkt i et foto. Helle fortæller, hvordan hun fx brugte
sit digitalkamera til at fotografere sin seng med hvidt sengetøj. Digitalfotoet blev
overført til computeren og åbnet i Photoshop, hvor hun arbejdede med at lægge

                                                  
266 Se: Leslie Pina: Alexander Girard Designs for Herman Miller. Schiffer Publishing 2002
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mønstre på sengetøjet. Skyggerne i det hvide sengetøjs folder kommer dermed frem
under mønstret, og på den måde kan designene præsenteres virtuelt i et sengemiljø.
Præsentationer og designforslag printes ud og forevises kunden eller sendes digitalt
via internettet, en praksis Helle ofte benytter. Således kan hun føre en dialog med
kunden i designprocessen, før de endelige forslag udarbejdes.

Til skitsering og rapportering af mønstre har Helle udviklet sin egen metode og
opbygget et system til farvepaletter. Paletter konstrueres i Illustrator, hvor hun først
definerer 2 farver i hver sin firkant. Derefter bruger hun programmets stepfunktion til
at lave fx 12 blandinger mellem de 2 farver i en vandret række, derefter udbygges
paletten ved at lave nye farverækker. Paletterne printes ud og arkiveres i en mappe. På
den måde opbygges set arkivsystem, svarende til colorbooks i de professionelle
textilprogrammer. Helle vælger altid farver i forhold til deres fysiske gengivelse, ikke
som de ser ud på computerskærmen. Hun arbejder generelt i 150 DPI, hvis designet
skal trykkes digitalt i 1:1, og sjældent over 200 DPI for at filen ikke skal blive for
stor. Filerne gemmes i Tiff format, der kan læses af alle programmer, og hun arbejder
altid i RGB, som på tryk ligner skærmbilledet mest. I Photoshop anvender hun
farveprofilen Adobe RGB 1998. Mønstre til tryk opbygges enten udfra håndtegnede
skitser, der scannes ind, eller de tegnes direkte i Illustrator. Udtrykket i trykmønstrene
er ofte bevidst computeragtigt og stiliseret. Hun arbejder tit med elementer, der kan
indgå i flere mønstre, og bruger samme palet i forskellige kombinationer. Derved
kommer mønstrene til at fremstå som en kollektion, der udtrykker en fælles ide.
Til vævede design foretrækker Helle som regel et mere organisk udtryk, og de tegnes
altid i hånden først, efterfølgende scannes skitserne og bearbejdes i computeren.
Nogle gange lægges vævebindinger på i Photoshop for at simulere det færdige stof.
Men det sker kun, hvis kunden har svært ved at forestille sig, at hver farve
repræsenterer en forskellig vævebinding.267

Helle mener, det er en klar fordel, at hun er god til at arbejde på computer, og tilføjer:
'Det er jo mit værktøj, og på sin vis det jeg lever af'. Hun siger også, at computeren
bruges til at formidle et budskab og visualisere hendes tanker. Hun konstaterer, at jo
bedre designeren behersker computeren og programmerne, jo nemmere er det at finde
de redskaber og funktioner, der skal bruges for at opnå bestemte udtryk. Som
eksempel fortæller hun, hvordan hun for en gangs skyld, har brugt et filter i et
mønster, ikke ved tilfældigt at klikke rundt, men fordi hun vidste, at et bestemt filter
ville give det ønskede 'look'. Videre udtaler Helle, at hvis man ikke er skrap til sit
værktøj, computer eller andet, så begrænses de kunstneriske udfoldelsesmuligheder.
En sådan begrænsning kan nemt ende med at styre, hvad designeren laver, fordi hun
må 'nøjes' med det, hun teknisk kan finde ud af, siger hun. De professionelle
textilprogrammer har visse fordele, når et design skal omsættes på de konventionelle
maskiner i industrien. Programmerne er hurtigere og nemmere til fx farvestillinger og
farvereduktion. Hun kalder dem forarbejdningsværktøjer og ser dem som ledet
mellem håndtegning og produktion. Men programmerne er alt for lidt egnede til en
kreativ designproces, mener hun. Helle er ikke interesseret i at bruge mange
forskellige programmer, men ønsker at gå i dybden med sine favoritter Illustrator og
Photoshop. Hun opdager stadig nye ting i dem bl.a. gennem undervisningen, hvor hun

                                                  
267 Vævebindinger genereres ved, at de lodrette og vandrette tråde løftes og sænkes i forskellige
kombinationer under vævningen. Derved fremkommer forskellige strukturer og farvespil i stoffets
overflade.
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udfordres af de studerendes spørgsmål. Ind imellem bruger Helle programmet Painter,
men synes at interfacet er så dårligt, at hun ikke vil bruge tid på at lære det i detaljer.
Hun har udviklet sine egne måder at bruge Photoshop og Illustrator på og siger, det er
skønt, at de to programmer uden problemer kan 'snakke' sammen. Hun synes, de er
uovertrufne og vil derfor gerne engang lave en bog om dem til inspiration for
designere. Hun gider ikke selv læse manualer og har derfor lyst til at udforme bogen
som en række interessante visuelle eksempler, hvor arbejdsprocessen beskrives.
Omkring kalibrering mellem skærme og printere siger Helle, at det er et helt kapitel
for sig, som hun aldrig rigtig har haft tid at sætte sig ind i. Hun påpeger, at der er flere
faktorer, som spiller ind ved kalibrering bl.a. at lyset skal være konstant i lokalet, hvis
farverne på skærmen skal se ens ud hele tiden. Hun har aldrig arbejdet et sted, hvor
man kalibrerede, og hun vælger oftest farver på skærmen udfra, hvad printeren kan
gengive.

3.4.8 Digitaltryk
I de projekter der hidtil er udført som digitaltryk, har målet for det meste været at
afprøve grænser og at eksperimentere. Den første serie - Illusion of the world - blev
udført i samarbejde med STORK's afdeling i USA 1996. De blev trykt på en TCP-
4002 continous inkjetprinter, som kunne trykke 1,5 x 2 meter og kørte med 8 reaktive
farver. TCP-4002 var på den tid STORK's nyeste og mest avancerede printer.

     
Illusion of the world serien,1996.                                 Mønstre fra Y2Quilt, 1999. Ill. 73, 74

Helle fik trykt 7 stofbaner, som samme år blev vist på den censurerede udstilling
weebs:/textiles and new technology på The Design Gallery i Davis, USA. I disse
design arbejdede hun udfra en ide om digitalt at efterligne håndtryk og den stoflighed,
som kan opnås i denne teknik. Måden, hun greb det an på, var ved først i computeren
at opbygge strukturer, der lignede stof og hø, for dernæst at lægge mønstre ovenpå
strukturerne. Mønstrene blev senere udvalgt til at indgå i bogen Techno Textiles, der
udkom på Thames&Hudson i 1998. Helle besøgte igen STORK i 1999 for at få
digitaltrykt stofbanen Y2Quilt til en artikel i Wired Magazine. Y2Quilt blev planlagt
med henblik på at udnytte TCP-4002 printerens millioner af farvenuancer, og det
begrænsede format på 1,5 x 2 meter bedst muligt. Hun ville have mange forskellige
mønstre på samme stofbane og endte med ialt 35. De blev ordnet i et nøje udtænkt
system, så mønstrene sammen danner en overordnet komposition. Mønstrene bindes
sammen gennem et form- og farvemæssigt slægtskab, hvor farvegradueringer er
dominerende. Et af mønstrene fra Y2Quilt blev senere vist på den censurede udstilling
Measure for Measure i Kansas City i forbindelse med en textilkonference på Kansas
State University i sommeren 2000. Y2Quilt er senere indkøbt af Det danske
Kunstindustrimuseum, og kan ses udstillet i museets permanente samling.
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I 2001 blev Helle inviteret til Charlottenborgs Efterårsudstilling, hvor hun udstillede
Transatlantic - Transformation - from one culture to another. Titlen henviser til de
forskellige motivvariationer over vikingehjelme og Mickey Mouse hat/øre, der
forekommer i værket. Transatlantic-Transformation bestod af 6 digitaltrykte
stofbaner på hver 1,5 x 3 meter, og 48 papirprint i A3 format. Banerne blev ophængt
frit i rummet, og papirprintene monteret som en frise på væggene.

Udsnit Transatlantic - Transformation - from one culture to another inkjet på bomuld, 2001. Ill. 75

Om udstillingsprojektet siger Helle, at hun normalt ikke laver ting, der bare hænger,
og at hun har det svært med textil som kunst. Helle udtaler, at hun ikke tænker så
intellektuelt over, hvad hun laver, og banerne skal ses som et eksperiment fra hendes
side. De er en humoristisk historie med to symboler fra hver sin kultur, siger hun. I
Transatlantic-Transformation brugte hun et 3D draperingsfilter til Photoshop, i
kombination med Illustrator. De tredimentionelle illusioner af hjelme er bygget op
over et net, hvor de todimentionelle mønstre er lagt ovenpå. Helle ville, vha. skygger
og transformering af mønstret, skabe illusionen af en 3D form. Det skulle virke som
om, formen kom ud af fladen på den ene side, og på den stofbane, der hang på
bagsiden, se ud som om, den gik ind i stoffet. Hun endte med at fjerne skyggerne, der
blev for voldsomme, men effekten af 3D formen trådte stadig frem. Undervejs i
processen måtte Helle låne en stationær computer med en hurtig processor og meget
ram, fordi hendes egen bærbare computer ikke kunne håndtere de store filer. De fyldte
1GB, når de var åbne. Selv på den stationære computer tog det tyve minutter hver
gang, hun ville flytte rundt på tingene. Grunden, til at filerne blev så store, var
kompositionens enkeltstående motiv, der betød at hele banen på 1,5 x 3 meter skulle
gemmes i et dokument. Hun arbejdede i 254 DPI, som var det STORK anbefalede til
digitaltryk. Filerne blev brændt på CDer i komprimeret form, hvorefter Helle tog til
England for at være med under trykningen hos firmaet RA SMART. Det viste sig her,
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at deres computer havde svært ved at 'rippe' filerne, og Helle måtte sætte opløsningen
ned til 200 DPI. Det blev dog ikke synligt på det endelige resultat.268

Transatlantic - Transformation - from one culture to another, 2001. Ill. 76

Det næste Helle udviklede, var en serie digitaltrykte puder til Crafts collection, der
blev præsenteret på messen Ambiente i Frankfurt 2002.

Puder Crafts Collection Out of Shape inkjet på bomuld, 2002. Ill. 77

                                                  
268 Printeren trykker designet, som er lagret i dens RIP program. Når filerne er store fylder de
computerens hukommelse op, og den har svært ved at omsætte data.
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Som udgangspunkt havde hun lyst til at eksperimentere med funktionen envelopping,
der var noget nyt i den seneste version af programmet Illustrator 10. Hun designede
pudernes ydre form ved at hive en retvinklet firkant ud af form, og siden brugte hun
funktionen envelopping til at trække mønstret ud i forhold til formen. Denne funktion
ligner det draperingsplug-in, hun brugte i Transtlantic-Transformation. I Illustrator er
funktionen designet, for at grafikkeren kan arbejde med 3D effekter i logoer og tekst.
De første protoyper af puderne var syet i den deformerede form, men viste sig
imidlertid for besværlige at fremstille. Helle endte derfor med at lave firkantede
puder, men bibeholdt i nogle puder det deformerede mønster. Stoffet blev også denne
gang trykt hos RA SMART i England. I 2003 arbejdede Helle videre med en anden
version af puderne til udstillingen Scandinavian Design Beyond the Myth. Det
lykkedes denne gang at lave den ydre deformeret form, og kollektion fik titlen Out of
shape. Men der stadig er nogle problemer med formen, de spidse hjørner bukker let
og trækker, fordi fyldet ikke bliver helt ude i spidserne. Et problem der må løses, hvis
puderne skal masseproduceres.

I 2003 designede Helle endnu en serie digitaltrykte puder, som hun kaldte up’s and
down’s. Puderne kan ses på internetudstillingen Digital Wanderes.269 Helle pointerer,
at hun ikke er interesseret i at blive producent, men meget hellere vil udvikle ideer og
overlade produktion og salg til andre.

3.4.9 CITDA og samarbejde med Adobe
Helle er medlem af den amerikanske organisation CITDA [computer intergrated
textile design association], der hvert år afholder en konference. Hun har tidligere
fungeret som medlem af CITDA's farvekomité, og derigennem knyttet mange nyttige
kontakter bl.a. til softwaregiganten Adobe.

            
Up's and Down's, 2003. Ill. 78                                         Helle ved computeren 2004

                                                  
269 Fibre Scene Gallery udstillingen "Digital Wanderers" 2003:
(d.1.8.05) http://www.fiberscene.com/galleries/gallery21.html
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For Adobe har Helle fungeret som beta-tester på de sidste to udgaver af Illustrator.
Det betyder, at hun har fået programmet, inden det er blevet markedsført, og
gennemprøvet det for eventuelle fejl.270 Samarbejdet med Adobe førte til en artikel i
virksomhedens blad, pga. af den blev hun inviteret til at indsende arbejder til bogen:
Adobe Master Class: Illustrator Illuminated.271 Bogen præsenterer eksempler fra
femten topillustratorer, der bruger programmet Illustrator. Hver person har et kapitel i
bogen, der viser deres arbejder, og hvor de gennemgår et 'trick' i Illustrator. Helle har
som sit 'trick' vist, hvordan hun brugte 'enveloping' til at få bevægelse i puderne Out
of Shape.

3.4.10 Sammenfatning
Som det er fremgået, er Helle ligesom Loka, 'superbruger' af digitale medier. Hun har
konstant siden 1990 brugt dem i sit arbejde som fastansat, i free-lance opgaver, egne
projekter og som underviser. At hun så tidligt satsede på at udvikle sine evner
indenfor dette felt har været afgørende for hendes karriere.

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt der kan spores en specifik digital æstetik i
hendes arbejder, må svaret være både og. Selv fortæller Helle, at hun vælger, hvis et
design skal se 'computeragtigt' ud, men at det ikke er et mål i sig selv. Hun er bevidst
om hvilken kontekst, hendes design skal indgå i og afpasser udtrykket derefter.
Udstillingsprojektet Transatlantic - Transformation - from one culture to another,
bærer det hidtil tydeligste præg af en klar 'computeræstetik'. Det ses gennem
detaljeringsgraden, farvegradueringerne og deformering af motiverne. Her sker også
en kombination af det gentagne mønster og et større motiv, en sammensmeltning der i
denne store skala kun er mulig vha. de digitale medier.

                                                  
270 Alle større softwareudviklere bruger et antal beta-testere, som skal være "superbrugere", for at
opdage fejl inden produktet kommer i handlen.
271 Ted Padova, Barbara Obermeier: Adobe Master Class: Illustrator Illuminated. Adobe Press 2003
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3.5: Afrunding og diskussion af case studierne

3.5.0 Opsummering
Studierne har ridset digitalteknologiens implementering og udvikling op i perioden
1977 til 2003. De har givet indsigt i forvandlingen af tidskrævende manuelt arbejde til
en hastig flydende digitalproces, der faciliterer og binder forløbet fra skitse til færdigt
textil sammen. Spørgsmålet om, hvorfra ideer og inspiration hentes, er blevet belyst i
forhold til udviklingen af mønsterkollektioner og kundeopgaver. Forskelle og ligheder
mellem arbejdet som fastansat og free-lance designer træder frem gennem
beskrivelserne af deres hverdag og karriere. Tillige har eksemplerne belyst, hvordan
Dansk Transfertryk og Ege-tæpper har tilpasset sig nye udfordringer på et globalt
marked og formået at vende miljøkrav til fordele vha. af strategier, der udnytter
digitalteknologiens fleksibilitet. Studierne af Helle Abild og Loka Lagerlöf Spanner
tegner billedet af to designere, der har skabt sig en international karriere, som bygger
på kombinationen af kunstnerisk kompetance, mestring af digitale medier og indsigt i
industrielle produktionsmetoder.

I alle fire eksempler trykkes mønsterforslag før produktion med forskellige typer
inkjet- eller laserprintere. Der er således ingen af designerne, der tegner eller maler
mønstre og farvestillinger op i hånden. I stedet scannes 'art work'  ind, og bearbejdes
vha. computerprogrammer. Digitalt prøvetryk tillader virksomhederne hurtigt at
præsentere og teste nye design før produktion. Hos Dansk Transfertryk er det med til
at målrette fremstillingen af skabeloner og sikre afsætning af mønstret. For
virksomheden er digital billedarkivering forudsætningen for fremstilling af de
lasergraverede skabeloner, og det betyder tillige, at CDer med mønstre kan sendes til
produktion på fabrikken i Shanghai. Hos Ege-tæpper er digital billedarkivering
grundlaget for mass customization og produktionen med inkjet. Tillige faciliterer
digitale filer kommunikation med kunder i designfasen, fordi det kan ske over
internettet - en metode som også de to free-lance designere udnytter.

Ege-tæpper's mass customization koncept viste, hvordan kollektionerne planlægges til
at udnytte inkjetteknologien optimalt, og giver kunden valgmuligheder før tæppet
bestilles. Desuden fremgik det, at inkjet tillader unikke løsninger af kundeopgaver og
har medvirket til at gøre 90% af produktionen ordrebaseret. Den digitale styring af
alle produktionsprocesser har nedbragt fejlprocenten og gjort det muligt at
genanvende returfarve 100%. Studiet viste, at det virtuelle designunivers ofte
suppleres af digitaltrykte tæppeprøver, fordi kun de gengiver tæppets farver præcist.

Studierne gør det klart, at ingen arbejdsgange eller rutiner er nedskrevet hverken på
virksomhederne eller af de to designere. Men de viser også, at praksis akkumulerer
værdifuld viden, som i virksomhederne udveksles gennem det daglige arbejde og
formidles til nye ansatte i en form for mesterlære. Også Loka Lägerlöf Spanner og
Helle Abild besidder en omfattende 'tavs viden', der er oparbejdet gennem
udviklingen af egne arbejdsmetoder.

Eksemplerne fortæller ikke noget om design og produktion af luksustextiler med
inkjet til modehusenes Haute Couture og Prêt à Porter kollektioner, eller i hvilken
grad kunsthåndværkere og textilkunstnere bruger digitale medier. De belyser heller
ikke, hvordan textildesignere arbejder i konfektionsindustrien og branchens
produktion i udlandet. Men af Helle Abild's beretning fremgik det, at mønstre til
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modetextiler blev udviklet på samme måde som interiørtextiler hos designeren Jhane
Barnes i New York. Her udarbejdede designstudiet mønstrene vha. digitale medier, så
de var klar til produktion enten i USA, Japan, Peru eller Korea. Også eksemplet
Dansk Transfertryk viste at designerne dér arbejder på samme måde med mønstre til
beklædnings- og boligtextiler. Der er således grund til at formode, at design af trykte
textiler i beklædningsindustrien på mange punkter ligner beskrivelserne fra de fire
case studier. Men der vil være forskelle, især hvad angår masseproduktion udenfor
Europa og indenfor fremstillingen af luksustextiler, hvor pris ikke er det afgørende
parameter. Disse sider er det oplagt at undersøge nærmere i et særskilt
forskningsprojekt.

Det er ikke muligt at drage direkte sammenligninger mellem de fire studier. Men for
de to virksomheders vedkommende kan der trækkes tråde tilbage til eksemplerne Beta
Management Team [BMT] og Seiren Viscotec, som blev præsenteret i kapitel 2. Der
er således en række lighedspunkter mellem dem og Ege-tæpper, gennem de fordele
inkjetteknologien giver mht. mass customization. Det gælder fx minimering af
fejlprocent og lagerføring, maximal fleksibilitet, hurtig levering og skift af design
uden at afbryde produktionen. I forhold til Dansk Transfertryk er der sammenfald,
fordi også BMT og Seiren trykker med  transfermetoden. Men Dansk Transfertryk
arbejder ikke med mass customization, som kun kan udvikles, hvis virksomheden
anskaffer inkjetprintere til produktion. Men det er der ikke planer om, for som nævnt
mener direktør Halbjørn Stenhaug ikke, at disse maskiner i produktion kan
genoptrykke farver pålideligt. Og han tror ikke, at inkjetteknologien udgør en
konkurrencemæssig trusel, fordi virksomheden kan trykke mindre mængder på de
konventionelle maskiner, hvis markedet er villige til at betale en højere pris. Stenhaug
præciserer ikke, hvor små mængder der kan trykkes. Men da maskinerne trykker 80 m
i minuttet, er det ikke muligt at producerer bare få meter, som det er tilfældet i
digitaltryk. Det vil formodentlig være muligt at indstille maskinerne til at køre
langsommere, men ligemeget hvordan men vender sagen, så skal maskinen renses
hver gang, der skiftes design. Der er således ikke nær den samme fleksibilitet ved tryk
på konventionelle maskiner som ved inkjet.

Dansk Transfertryk har ellers meget af den tekniske viden, der skal til for at gøre
BMT og Seiren kunsten efter. De har maskinerne til omtryk, lang erfaring med
transfermetoden og med inkjet som prøvetryk. Men mass customization vil kræve, at
Dansk Transfertryk etablerer en ny form for forretningskoncept og opdyrker en
kundekreds, der ligesom BMT's kan se de forretningsmæssige fordele ved mere
individualiserede produkter. En anden mulighed ligger i at udvide virksomhedens
marked til at omfatte digitaltrykte luksustextiler, hvilket fx det schweiziske firma
Jacob Schlaepfer har gjort siden 2001.272 Schlaepfer bruger også transfermetoden,
men forsøger ikke at efterligne de kendte konventionelle mønstertyper. Derimod
udforskes digitaltrykkets specielle æstetiske muligheder i eksperimenterende mønstre
og enkeltstående motiver sammen med et væld af farvenuancer. Dermed er vi tilbage
ved den i grunden umulige sammenligning mellem analoge trykmetoder og digitaltryk
fra kapitel 2. Og igen er konklusionen, at valg af trykmetode afhænger af, det antal
meter der skal trykkes, motivets karakter og det marked man henvender sig til.

                                                  
272 Leuthold Martin, Duss Bernhard: Blendwerk, Inspiration und kreation bei Jacob Schlaepfer, St.
Gallen. VGS Verlagsgemeinschaft ST. Gallen sommer 2004.
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Schlaepfer for modedesignerne: Ben de Lisi, 2003, Carlos Miele, 2003, Matthew Williamson, 2004

I de fire studier pegede designerne på digitalteknologiens fleksiblitet og hastigheden
fra ide til færdigt textil som en væsentlig fordel. De satte pris på hurtigt at kunne
afprøve ideer, ændre farver, klippe, klistre, mixe foto, tegning og malede motiver i en
'flydende' designproces, som til enhver tid kan 'genåbnes'. Alle fandt i større eller
mindre udstrækning fordele ved at bruge de grafiske programmer Adobe Photoshop
og Illustrator. På virksomhederne fungerede de som supplement til de professionelle
textilprogrammer, der her er uundværlige. For Helle Abild og Loka Lagerlöf Spanner
var Photoshop og Illustrator hovedredskaberne, og de fandt dem uovertrufne til det
kreative arbejde. Begge havde erfaringer med forskellige professionelle
textilprogrammer, som de anså for relevante til den tekniske forberedelse af design,
der skal trykkes konventionelt med skabeloner. Selv havde de imidlertid udviklet
metoder til farvereduktion og rapportering i de grafiske programmer.

Inkjetteknologiens mere begrænsede farvegamut, som blev diskuteret i kapitel 2, blev
ikke opfattet som et problem i nogen af de fire studier. Derimod pegede de på
forskellige problemstillinger omkring farvestyring og inkjetteknologiens følsomhed.

Om sin måde at kontrollere farvestyring fortalte Loka Lägerlöf Spanner, at hun havde
fået en specialist til at udarbejde en farveprofil til sin printer udfra et bestemt papir.
Derefter havde hun selv kalibreret computerskærmene efter printerens
farvegengivelse. Den trykker med de fire process color [CMYK], hvilket som nævnt
er ensbetydende med en begrænset farvegamut. Men når man ser mønstrerne, virker
de overbevisende koloristiske, og umiddelbart savnes der ikke områder i
farvespektret. En mulig forklaring kan være Lokas erfaring med printeren og hendes
kunstneriske evne til at sammensætte farver, så de spiller op til hinanden og derved
kompenserer for en større gamut.

Angående farvestyring udtalte Helle Abild, at hun aldrig havde arbejdet et sted, hvor
computere og printere var kalibreret, så de stemte overens. I stedet arbejder hun udfra
sit eget system af farveprøver printet på papir eller stof, og ser bort fra den forskel, der
måtte være mellem dem og skærmen. Helle arbejder således i udgangspunktet kun
med den farvegamut, der kan opnås på den givne printer.
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Hverken Helle eller Loka arbejder med at reproducere tidligere tiders stilarter, men
bruger dem gerne som udgangspunkt for transformation. Mønstrene skaber således
ikke forventninger om specielle farvenuancer fra en 'svunden tid', men giver indtryk
af at være et naturligt udtryk i en 'computertid'.

Hos Dansk Transfertryk hørte vi om de problemer, der havde været med farvestyring i
forhold til den første inkjet printer, der kørte med reaktive farver, og produktionens
dispersionsfarver. Med den nuværende digitalprinter, er de fleste problemer med
farvestyring løst, fordi den kører med dispersionsfarver. Der er dog stadig en mindre
farvedivergens mellem digitaltrykte prøver og produktion, men det har ikke
betydning, fordi de færreste kunder bemærker forskellen. Designstudiet havde til tider
driftproblemer med digitalprinteren pga. printhovedernes følsomhed overfor støv,
temperatursvingninger og luftfugtighed. Ligeledes kunne trykning af mættede farver
volde problemer, fordi papiret kan bule ved stor koncentration af farve på ét sted.
Farvemængden kan reguleres i RIP programmet, men derved reduceres
farvegamutten, så det er ikke en akseptabel løsning.273 Lena Bøgh gjorde opmærksom
på, at automatiseret farveseperation af mønstret på computer bliver mindre nuanceret,
end da processen blev foretaget af dygtige håndværkere. På den anden side
fremhævede hun fordelen ved, at farveseperation nu foretages på fabrikken af
designeren, fordi det har nedsat processen fra mellem 6-10 uger til få timer.

Designstudiet hos Ege-tæpper havde gennem årerne også haft problemer med
farvestyring, selvom man løbende havde skiftet til nye og bedre papirprintere. Først i
2002 blev der udarbejdet en fælles farveprofil til de 4 printere, og designstudiet fik
kalibreret computerskærmene, så de stemte bedst muligt overens med printerne.
Samme år anskaffede studiet et spectrometer til digitalfarvemåling af fysiske
materialer, men det var endnu ikke fuldt integreret i det daglige arbejde. Stina
Kidmose udtalte, at man som designer mangler viden om digital farvehåndtering.
Ligeledes gjorde hun opmærksom på, at der altid vil være farveforskelle mellem,
skærm, papirprint og det færdige gulvtæppe pga. materialernes forskellige
overfladekarakter, og fordi farven henholdsvis blandes additivt og subtraktivt. I
produktionen fremgik det, at alle farver blandes udfra de samme 4, hvilket begrænser
farvegamutten, men er forudsætningen for at genbruge returfarven 100%. Hverken
Reno Raakjær i produktionen eller designerne nævnte begrænsning i farvegamut som
et problem. Og alle gav udtryk for tilfredshed med de 100 nye farver, som spænder
over en langt større gamut, end den man tidligere havde til rådighed. Studiet
uddybede forskellen mellem at trykke med process color [CMYK] og spot color - et
emne der blev diskuteret i kapitel 2. Tryk med process color er det mest fordelagtige
økonomisk, men det giver - pga. Millitron anlæggets lave opløsning på 20 DPI - større
ensfarvede fladerne et prikket udseende.274 Derfor anvender Ege-tæpper 12 spot color,
der blandes, så de passer til hver kollektion og specialbestilling. Det giver et
tilfredsstillende resultat, men brugen af spot color betyder, at Millitron anlægget må
renses, når der skiftes farvepalet. Til rensning af anlægget bruges ressourcer, og
produktionen står stille en dag om ugen. Imidlertid prioriterer Ege-tæpper designets

                                                  
273 Regulering af farvens dækningsgrad er et kerneproblem i inkjet, også når der trykkes på stof. Det har
forsøg på Designskolen Kolding vist. Farvegamutten reduceres drastisk, når der udarbejdes en
farveprofil med en lav dækningsgrad, der passer til et tyndt stof.
274 Milliken i USA trykker alle tæpper med fire process color [CMYK], og maskinen kører derfor
kontinuerligt.
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æstetike udtryk, fordi det er med til at profilere deres tæpper frem for
konkurrenternes, der ofte er trykt med process color.

3.5.1 Den ændrede designproces
Eksemplerne bekræfter, at brugen af digitale medier har ændret og automatiseret
designerens arbejde, der på virksomhederne nu også omfatter tekniske forberedelser
til produktion. Designeren er således ansvarlig for de tekniske løsninger, som før blev
varetaget af rentegnere og gravører. I den digitale proces må designeren abstrahere fra
farveforskelle og skalaspring mellem skærm, papirprint og det færdige textil. Netop
måden at arbejde med farver på, i det virtuelle univers, er en af de helt store ændringer
i udøvelsen af textildesign. Designeren er nu henvist til de farver, der kan vises på
skærmen og trykkes på printeren. Som det fremgår, findes der ikke, i designstudiet
hos Ege-tæpper, papir, farver og pensler. Det gør der stadig hos Dansk Transfertryk,
men her strækker brugen sig til, at designerne fremstiller 'maleriske baggrunde', som
scannes og kombineres med elementer fra eksisterende mønstre eller 'art work' købt af
free-lance designere. Studierne bekræfter således, at den kunstneriske del, der angår
udarbejdelsen af originalt 'art work' baseret på håndtegnede og malede skitser, ofte
varetages af free-lance designere. Arbejdsopgaverne i designstudiet fordeles efter de
ansattes forskellige uddannelse og interesser i begge virksomheder. På baggrund af
sine erfaringer fra industrien fremførte Loka Lägerlöf Spanner det synspunkt, at
bearbejdning af andre designeres 'art work' kræver kunstnerisk kunnen - hvis designet
skal bevare sine kvaliteter i transformationen fra skitse til færdigt textil.275

Mass customization konceptet har hos Ege-tæpper reduceret mange af opgaverne i
designstudiet til tekniske forberedelser før produktion. Mønstrene ligger færdige på
fællesserveren, hvor de hentes, og hvis ikke kunden ønsker ændringer, indtastes blot
ordrens mål, farvepaletten angives og filen sendes til produktion. Dette arbejde
kræver ikke en lang kunstnerisk uddannelse. Men som det også fremgår, er der andre
opgaver, som giver et vist rum for kunstnerisk udfoldelse og kreativ tænkning, som fx
udvikling af nye farver og mønstre til kollektionerne og kundeopgaver.

I de fire eksempler har den tekniske side af designprocessen generelt en mere
fremtrædende plads end den kunstneriske. Det skyldes, at textildesign i industriel
sammenhæng først og fremmest er et pragmatisk håndværk. Dermed ikke sagt, at der
ikke indgår kunstneriske processer, men de er aldrig et mål i sig selv. Helle Abild og
Loka Lagerlöf Spanner understregede vigtigheden af at beherske digitale medier
kunstnerisk såvel som teknisk, og lagde vægt på at frembringe intenderede udtryk
frem for tilfældigheder. De var således primært optaget af målrettet design til
industriel fremstilling, fremfor kunstneriske eksperimenter, der udforsker
teknologiens potentiale uden et bestemt formål. Som det fremgår har free-lance
designerens forståelse af produktionsvilkårerne betydning for et succesfuldt
samarbejde med industrien. Det forstår begge designere, der kan levere mønstre både
som papirprint i en færdig rapport og digitalt på en CD.

Studierne af de to virksomheder bekræfter, at designeren i industrien arbejder som en
del af et team, og at deres 'æstetiske råderum' er bundet til, hvad der kan produceres
og sælges. Eksemplerne med de to designere viser, at de har et større 'æstetisk

                                                  
275 Det danske firma Beirholm og det tyske trykkeri Termo Color, fortalte Loka, køber alle mønstre af
free-lance designere.
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råderum', men at de også må tilpasse deres kunstneriske udtryk efter markedets
efterspørgsel.

Både designerne hos Ege-tæpper, Dansk Transfertryk, Helle Abild og Loka Lagerlöf
Spanner bruger således i deres daglige praksis - måske uden at vide det - Raymond
Loewy's MAYA-principle [most-advanced-yet-acceptable].276 Loewy formulerede
princippet for at illustrere et designprodukts succes på markedet. Han definerede et
succesfuldt produkt, som ét der sælger, er nyt og forskelligt, men på samme tid virker
bekendt. Relationen mellem de to kvaliteter er fleksible, og det er designerens
udfordring at finde den rette balance. For Lowey var kernespørgsmålet:

"Hvor langt kan designeren gå stilmæssigt? Det er det altafgørende spørgsmål, og
nøglen til et produkts succes eller fejlslagning".277

Netop dette spørgsmål er centralt ved design af trykte textiler, der i sig selv ikke har
en praktisk funktion - et tema der også blev udfoldet i kapitel 1 under overskriften:
Ornamentikkens rolle og designerens 'æstetiske råderum'.

Det der er kommercielt følges sjældent med det æstetisk eksperimenterende, og
grænserne for, hvad der accepteres, rykkes kun langsomt på massemarkedet. Hvorvidt
dette skyldes industriens selektion af design, kundernes uvilje til fornyelse eller en
kombination af begge dele, skal her være usagt. Men Lena Bøgh gjorde gældende, at
der ikke længere er så mange designere ansat i konfektionsindustrien, og det, mente
hun, medfører en højere grad af kopiering, på bekostning af nye mønsterfortolkninger.
Studierne viser imidlertid, at industrien og den individuelle designer vha.
inkjetteknologien kan teste kundenes og brugerens parathed til æstetisk fornyelse, og
derved få en mere præcis viden om deres ønsker.

3.5.2 'Digitalæstetik'?
I eksemplerne er der ikke overbevisende tegn på, at CAD/CAM har etableret en
selvstændig genre for 'digitalæstetik'. Men hos de to designere og Ege-tæpper findes
en del 'digitale spor', der har referencer til computergrafik. Ligeledes viste studierne
eksempler på inkjetteknologiens frihed til gigantiske rapportforløb og enkeltstående
motiver.

Loka Lägerlöf Spanner's mønstre lægger sig både i forlængelse af textiltraditionen
med stilisering af blomster, blade, geometriske former og maleriske effekter, men
samtidig fornyer hun den. Illustrationerne 1,2,3,4 udtrykker således 'digitalæstetik',
med referencer til computergenererede effekter - som fx kontrast mellem skarpe,
præcise former og slørede, utydelige områder [blur], dybdevirkninger med
overlappende transparente lag og fotomanipulerede motiver sat sammen i overlejrede
billedcollager. Men Loka's erfaringer gør det klart, at der ikke på nuværende tidspunkt
er stor afsætning for design med 'computer look'. Indenfor boligtextiler foretrækker
kunderne stadig de konventionelle stiliserede mønstre med klart definerede former,
farver og historiske referencer. Disse preferencer knytter sig uden tvivl også til, at
                                                  
276 Raymond Loewy var en af det 20.årh.'s mest kendte og succesfulde industrielle designere i USA.
277 Raymond Loewy: Never Leave Well Enough Alone, Simon and Schuster, New York 1951. s.278.
Min oversættelse. Jeg blev opmærksom på Lowey's MAYA princip gennem Susann Vihma's bog:
Products as Representations, A semiotic aesthetic study of design products, University of Art and
Design Helsinki UIAH 1995.
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Lokas kunder producerer på konventionelle trykmaskiner med skabeloner. I efteråret
2005 har hun imidlertid haft en større kundeopgave, der skal trykkes med inkjet. Der
er således producenter, som satser på digitaltrykte boligtextiler, og som også søger
design, der viser teknologiens nye æstetiske muligheder.278 Nedenstående
illustrationer viser eksempler på computergrafik.279

    
Why Not Associates, Still fra video Virgin Records, 2000           Cyan, Plakat 1994

Hos Dansk Transfertryk var der stort set ikke mønstre, der udtrykker 'digitalæstetik'.280

Men der er ét, som afspejler brugen af computer gennem dets tredimensionelle
optiske virkning kombineret med textur, se illustration 17. Men man kan også vælge
at se mønstret som en sammensmeltning af de to kendte virkemidler i textiltryk fra
1800 tallet: moiré effekt og bølgelinier med optisk virkning.281 Dansk Transfertryk
agerer på massemarkedet, hvor der konkurreres på pris - ikke avantgarde design.
Derfor bruges de digitale medier til at effektivisere arbejdet fremfor at
eksperimentere. Lena Bøgh og direktør Steenhaug pointerede, at fabrikken
producerer, det kunderne efterspørger. Så hvis der opstår et behov for mønstre med
'computer look', vil man producere design med sådanne stilistiske karakteristika.

Gennemgangen af Ege-tæpper's kollektioner tegnede billedet af en omfattende visuel
diversitet med mange historiske reference. Kollektionerne dækker således noget for
enhver smag til både privat- og kontraktmarkedet. I 2002 præsenteredes Aparte
kollektionen, som viste inkjetteknologiens tekniske muligheder for gengivelse af store
enkeltstående fotografiske billeder i de runde tæpper med blomstermotiver,[ill. 34].
Der dog ikke kan siges at repræsentere et særligt 'computer look'. Derimod fornyer de,
gennem kraftig forstørrelse og det enkeltstående motiv, traditionen for hyperrealiske
blomstermønstre, der optræder først i bloktryk og siden valsetryk fra 1800 tallet. Set i

                                                  
278 Det schwiziske firma Creation Baumann var et af de første til at tage digitaltryk i brug indenfor
boligtextiler i Europa, det skete omkring 1999.
279 Eksemplerne er hentet fra Jeremy Aynsley: Pioneers of Modren Graphics Design, A Complete
History. Mitchell Beazley 2001, s. 240 & s. 243
280 Det skal bemærkes, at der er i hundredevis af prøver og papirprint i arkiverne, og jeg havde kun et
par timer til at skimme dette omfattende materiale. Der kan således muligvis være flere eksempler på
'digitalæstetik'.
281 Eksempler på moiré og bølgelinier med optisk virkning findes i Meller & Elffers: Textile Design,
Harry N. Abrams, Inc.,Publishers, New York. s.186 illustration 2,4,5, og s. 231 illustration 1



157

lyset af næsten 30 år med digitalteknologi er der således få design, der udtrykker
'digitalæstetik'. Først i den seneste kollektion Soft Landscapes fra 2005 ses design,
der viser brugen af computerfiltre, [ill. 59, 60]. Imidlertid kan disse også ses i
forlængelse af mønstre inspireret af abstrakt maleri i første halvdel af det 20. årh.

I kundeopgaven for tegnestuen Hoogeveen [ill. 24, 25, 26] ses et gigantisk forstørret
fotografisk motiv, der transformerer forlægget til en ubestemmelig abstraktion, der
kan minde om størknet lava, eller en flod der strømmer forbi. Tæppet fremstår
imidlertid harmonisk, fordi gråtonerne og den rytmiske bevægelse samler udtrykket,
der forholder sig til rummene, deres materialer, møblering og farver. Formsprogets
specielle karakter giver en 'ny' oplevelse af tæppedekoration, og gennem fotografiets
gigantforstørrelse udtrykker det 'digitalæstetik'. Ligesom den anden kundeopgave for
Hoogeveen med truckspor [ill. 28, 29] er det et eksempel på inkjetteknologiens
potentiale for anderledes og 'nye' motiver uden gentagelser. Bas van Tol's tæppe for
Interpolis [ill. 27] arbejder også med en gigantisk forstørrelse. Han tager imidlertid
udgangspunkt i et orientalsk tæppemotiv, som han computermanipulerer i forhold til
farver og former. Derved signalerer tæppet en tydelig 'digitalæstetik'. Men ikke alle
kundeopgaver har et 'computer look', og udfra eksemplet Ege-tæpper kan man
konkludere, at brugen af CAD/CAM ikke er afgørende for frembringelsen af
'digitalæstetik' - den produceres først, når markedet er parat og efterspørger dem.

Helle Abild's eksperimenter med digitaltryk på stof viste nogle af inkjetteknologiens
tekniske og kunstneriske muligheder i unika og små serier. Disse projekter ville enten
være umulige at trykke med konventionelle metoder eller økonomisk urealistiske.
Udstillingsprojektet Transatlantic - Transformation - from one culture to another, [ill.
75, 76] afspejler tydeligst en 'digitalæstetik' gennem brugen af optiske 3-D virkninger,
der kombineres med uendelig mange raffinerede farvegradueringer. Værket er
markant, fordi det sammensmelter disse effekter med mønstergentagelse og en stor
enkeltstående komposition, derved demontreres inkjetteknologiens specielle
muligheder. I de øvrige digitaltrykte arbejder, bruger hun også farvegradueringer,
tillige med 3-D virkninger, deformation af motivet og optiske effekter. Helles mønstre
ligger i forlængelse af og fornyer textiltrykkes genrer, som hun ekvilibristisk leger
med og transformerer i computerens univers.

            
Optical, Frankrig 1880-1900                                           Ombré bloktryk Frankrig 1840-55
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Fx kan der trækkes historiske referencer til farvegradueringer, der introduceres i
bloktrykte textiler fra 1840erne, hvor effekten kaldes ombré eller irisé. 3-D og optiske
virkninger dukker op fra omkring 1860erne. Disse virkemidler udvikles op gennem
det 20. årh, og med inkjetteknologien faciliteres brugen af dem.

3.5.3 Diskussion
Som det fremgår, tillader mass customization konceptet hos Ege-tæpper, at kunden
har indflydelse på designet indenfor nogle på forhånd definerede rammer. Og de
individuelle kundeopgaver viste, at kun inkjetteknologien sætter grænsen for
designets æstetiske udtryk. Men studiet peger også på at arkitekter, kunstnere,
indretningsarkitekter og designere uden erfaring med textilornamentik kan bestemme
designet. Denne mulighed kunne virksomheden også give private kunder, men som
det fremgik af interviewet med marketingschef Charlotte Skov, er virksomheden på
nuværende tidspunkt ikke interesseret i at udvikle den type salgskoncept. Tværtimod
ønsker man at beskytte sit 'design image' ved kun at lade grupper med kunstnerisk
uddannelse benytte firmaets mass customization koncept eller udarbejde design til
'unika' tæpper. Men inkjetteknologiens uafhængighed af mønstergentagelse og
kundernes indflydelse rejser spørgsmålet som, hvilket 'design image' der er tale om,
og hvorvidt traditionelle æstetiske kvaliteter ved ornamentik kan eller skal bevares.
Jeg tænker her specielt på idealet om, at et mønster bør danne en homogen harmonisk
flade, hvor den enkelte rapport ikke er synlig. At udarbejde mønstre efter dette ideal
har altid været en af textilfagets kernekompetancer og udgangspunktet for
diskussionen om, hvorvidt et mønster kan siges at være æstetisk tilfredsstillende. Som
det fremgår af interviewet med Helle Lykke Jensen, stiller designeren hos Ege-tæpper
ikke den slags spørgsmål, hun følger blot kundens anvisninger. Men da denne ikke er
trænet i design af mønstre, besidder han/hun ikke en viden om textilornamentiks
æstetiske virkemidler og rafinementer. Kunden kan derfor heller ikke som
udgangspunkt tage stilling til, om han/hun ønsker at bryde med traditionen. Dermed
kan der måske blive tale om tilfældige, ofte banale løsninger. I Ege-tæpper's egne
kollektioner, holdes der stort set fast ved ornamentikkens traditioner på trods af
inkjetteknologien muligheder for at søge nye æstetiske idealer. Dansk Transfertryk og
de to designere, overholder ligeledes mønstrets grundlæggende lov om at danne en
helhed. Her er det imidlertid, fordi de analoge trykmetoder med skabeloner fordrer det
- for en ikke gennemarbejdet rapport vil uvægerligt fremstå som et fejltryk.

Inkjetteknologiens muligheder lægger således op til fornyet diskussion af
ornamentikkens idealer, hvilke traditioner og æstetiske kvaliteter, der er værd at
forsvare, og evt. hvilke nye idealer, der kan danne forbilleder for professionen.
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4: Perspektivering - digitalæstetik 'on the edge'

4.0 Indledning
Diskussionen af case studierne gjorde det klart, at brugen af CAD/CAM - herunder
inkjetteknologi - ikke nødvendigvis medfører en 'digitalæstetik'. Eksemplet Ege-
tæpper viste, hvordan CAD og inkjetteknologien gør det nemt for arkitekter og andre
uden textiluddannelse at designe tæpper. Med udbredelsen af inkjetprintere til tryk på
stof, åbnes ikke alene for en udviskning af faggrænser mellem de kreative fag, men
også for at 'amatører' kan optræde som designere - et forhold der leder tilbage til
relevansen af fornyede overvejelser omkring ornamentik og dekoration, som kapitel 1
pegede på. Kapitel 2 ridsede den teknologihistoriske udvikling op - herunder fordele
og ulemper ved digitaltryk. Kapitel 3 beskrev, digitale mediers anvendelse med fokus
på design af kommercielle textilprodukter. Afslutningsvis tages spørgsmålet om
'digitalæstetik' op udfra en række kunstnerisk, eksperimentelle eksempler, og
teknologiens indvirkning på designpraksis uddybes.282

Den produktive spænding, der ligger mellem det kommercielle og eksperimentelle,
blev bl.a. sat i svingninger af William Morris's utopiske sociale og kunstneriske
projekt. Han insisterede på, at der var alternativer til kapitalismens masseproduktion,
udnyttelse af arbejderen, forurening og rovdrift på naturens ressourcer. Morris holdt
på, at kunstnerisk frihed, skønhed og kvalitet frem for kvantitet var ufravigelige krav.
Han mente, at disse aspekter, sammen med adgangen til produktionsmidlerne for
designere og håndværkere, ville forskønne tilværelsen for alle og dermed bidrage til et
mere lykkeligt samfund. Disse idealer fik indflydelse på Arts and Crafts Movement,
Wiener Werkstätte og Bauhaus, der kom til at præge både håndtrykte og industrielle
textiler langt ud over deres egen tid.283 Men her efter postmodernismen er det svært at
få øje på fælles idealer, der forholder sig til etik og skønhed på det dekorative område.
Eksperimenter med inkjetteknologi tager således udgangspunkt i mange forskellige
indfaldsvinkler, hvilket bl.a. kan iagttages på udstillinger, som fx Skin: Surface,
Substance and Design, der fandt sted på Cooper-Hewitt National Design Museum i
New York 2002, i modemagasiner og tidsskrifter som fx Vougue, Frame, Kunststuff,
Norsk Kunsthåndværk og på Internettet.284

Det står således klart, at digitale medier allerede har demokratiseret adgangen til
produktionsmidlerne, og at mange andre end textildesignere ser mulighederne i at
benytte inkjet til dekoration af tøj, boligtextiler, tapet, rumudsmykning, lamper,
møbler etc. Et større udvalg af disse produkter kan ses og købes på internettet, der
benyttes som globalt 'show room'. I den eksperimenterende ende kan nævnes:
modedesigneren Antonio Cuitto fra London, den norske kunstner og modedesigner
Pia Myrvold, som arbejder i Paris, kunstneren Alba D'Urbano fra Tyskland, den
amerikanske textildesigner J. R. Campbell, der i sit internetgalleri viser egne og
andres værker, og den norske designgruppe Scandinavian Surface der har specialiseret

                                                  
282 Det er desværre ikke muligt at komme ind på alle de eksempler fra ind-og udland, som jeg gennem
studiet har indsamlet. Men det er mit håb at inddrage materialet i fremtidig forskning.
283 Det kan bl.a. ses i kollektionerne fra Dansk Transfertryk og Ege-tæpper, og i Lesley Jackson: 20th
Century Pattern Design, Textile & Wallpaper Pioneers, Mitchell Beazley 2002
284 Ellen Lupton:Skin: Surface, Substance and Design, Princeton Architectural Press, New York 2002.
British Vougue sept. 2004 s. 268, Frame no. 34, 2003 s.140,141, Kunststuff no. 5, 2005, s.16-18, Norsk
Kunsthåndværk 3/04 nr. 93 s. 40,41
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sig i dekoration af boligtextiler, tapet og forskellige produkter udført i laminat. 285 Jeg
vil her gå en smule ind på Pia Myrvold's cybercouture koncept og en række
studerendes arbejder fra Designskolen Kolding, hvor anskaffelsen af en digitalprinter
i 2001 har udvidet de tekniske og æstetiske muligheder og frembragt designkoncepter,
der medtænker brugerdeltagelse via internettet.286

4.1 Cybercouture
Pia Myrvold arbejder med kunstinstallationer, mode og multimedieforestillinger, der
viser tøjet i en total iscenesættelse med lys, lyd, tekst og billeder.287 I 1999 lancerede
hun sin første cybercouture kollektion på internettet, hvor brugeren inviteres til at
deltage i designprocessen.

Cybercouture, Pia Myrvold Postmachine. Her er valgt 5 af de 6 'mønstre' til forstykket. På bagstykket
ses de indtegnede områder, som mønstrerne kan lægges indenfor.

Siden har hun udbygget den interaktive hjemmeside, så der i dag [2005] findes 3
kollektioner: City Identity, Postmachine og Hypermix - sidstnævnte i samarbejde med
designeren Karim Rachid. Cybercouture konceptet er bygget op i stil med Ege-
tæppers mass customization, hvor brugeren kan foretage en række valg udfra fastlagte

                                                  
285 Antoino Cuitto, summer 2004 og vinter 2004/05:(1.8.05)http://www.antoniociutto.co.uk/frames.htm
Pia Myrvold, cybercouture kollektionen:(10.8.04) http://www.cybercouture.com/index3.html
Alba D'Urbano, se projektet Il Sarto Immortale:(20.11.05) http://www.durbano.de/couture/index.html
J.R. Cambpell:( (d.1.8.05)http://www.fiberscene.com/galleries/gallery21.html
Scandinavian Surface:(14.12.05) http://www.scandinaviansurface.com/
286 Jeg har ikke været vejleder på disse projekter, men har undervist de studerende i kursusforløb på 3.,
4. år, og de har deltaget i mine  forelæsninger. Fremstillingen tilstræbes objektivitet, men er naturligvis
præget af mit kendskab til dem.
287 Pia Myrvold blev i 1994 optaget i Chambre Syndicale de la Haute Couture i Paris. Pia Myrvold,
Clothes as publishing, Vesterlandske Kunstindustrimuseeum 18 feb - 07 may 2000
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rammer. Kunden kan vælge en lang eller kort kjole med høj eller lav halsudskæring,
men det er den samme model i alle 3 kollektioner. Hver af disse har 6 forskellige
motiver, som kan sættes ind i de aftegnede områder på kjolen. Ligesom Petra Blaisse's
tæppe til biblioteket i Seattle [Ege-tæpper s.110] gør Myrvold brug af fotografiske
motiver uden nogen form for transformation. I Postmachine er motiverne nærbilleder
af en skrivemaskine, en radio, tandhjul, trisser og andre ikke identificerbare
mekaniske dele. Når billederne repeteres lige over og under hinanden, opstår abrupte
overgange i form af rette linier, der opleves mere eller mindre som brud. Der er intet i
disse udtryk, som afspejler en 'digitalæstetik', derimod er de beslægtet med popkunst,
dadaistiske fotocollager og trykte textiler med fotografiske motiver - som det blev
muligt at fremstille fra slutningen af 1930erne, se nedenstående illustrationer.288

                    
Hannah Höch, Skær med ragekniven ca. 1919              Fotocollage, tryk på bomuld USA ca. 1939

Men i modsætning til Myrvold's simple repetition af de rektangulære fotografier, er
motiverne her klippet ud og bearbejdet, så de lapper ind over hinanden. Ligesom den
flamske maler Bruegels billeder fra midten af 1500 tallet opererer Hannah Höch's
dadaistiske fotocollage og det trykte textil med et mylder af personer, ting og
arkitektur i forskellige skalaforhold. Begge eksempler fremstår således som
gennemkomponerede helheder med dybde og dynamik, mens Myrvold's kjole
fremstår fragmenteret på en tilfældig måde. Denne type dekoration er imidlertid,
ligesom Petra Blaisse's tæppedesign, interessant som udgangspunkt for en fornyet
disskussion om ornamentik i en digital tid. Myrvold udnytter ikke inkjetteknologien i
forhold til kjolens tilskæring og har hverken udviklet dekoration, der går i klinch med
ornamentikkens skønhedsbegreber eller viser radikalt nye æstetiske udtryk. Det gør
derimod de næste eksempler af textilstuderende fra Designskolen Kolding. Imidlertid
er cybercouture et godt bud på, hvordan digitale medier kan koble design,
brugerdeltagelse, produktion og salg sammen. Jeg vender derfor tilbage til Pia
Myrvold, og hendes ideer om produktion og distribution.

4.2 Interruption on the Edge
Projektet Interruption on the Edge er et samarbejde mellem 6 studerende fra Institut
for Mode & Tekstil udført i efteråret 2003. Gruppen bestod af 3 textilstuderende:

                                                  
288 Dempsey Amy: Kunstleksikon, Nøglen til det 20. århundredes kunst, arkitektur og design.
Gyldendals Bogklubber2002, s.117 og Meller& Elffers s.326
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Birgitte Levin Hansen, Mette Bang, Christina Duus og 3 modestuderende: Anne-
Mette Schwartz-Jensen, Louise Lykke Refsgaard og Marlene Klok Mikkelsen. 289 Som
udgangspunkt satte de sig for, at arbejde med en sammensmeltning af tilskæring,
tøjets tredimentionelle form og dekoration i 3 beklædningsgenstande til kvinder.
Udfra temaet 'forvrængning' udformede de et fælles inspirationsmateriale, der bestod
af ord og billeder, som bl.a. viste forskellige motivers deformation ved spejlinger i
glas og andre blanke overflader. Derefter delte gruppen sig, således at de
modestuderende arbejdede med form og tilskæring, mens de textilstuderende
begyndte at udvikle ideer til dekoration. For at skabe uforudsigelige virkninger
eksperimenterede de med at bevæge tegnede skitser rundt på glaspladen under
indscanning og med deformation af geometriske figurer i programmet Photoshop. Da
tilskæringen var færdig, blev delene scannet ind vha. en digitizer, og arbejdet med
dekoration på formerne tog sin begyndelse.

Interruption on the Edge. Dekoration tilpasset kjolens tilskæring

I denne fase aftalte de textilstuderende et rotationsforløb, hvor de udvekslede filer.
Det brød skitseprocessen op og medførte, at hver enkelt kom til at arbejde på de
andres skitser i flere omgange. Formålet var at frembringe nye æstetiske udtryk skabt
i fællesskab og at ophæve den enkeltes 'ejerskab' til designet.

    
Interruption on the Edge. Kjole, digitaltryk på silke

                                                  
289 CD dokumentation fra projektet, Institut for Mode & Tekstil, Designskolen Kolding. Jeg går i det
følgende ikke i detaljer med de modestuderendes arbejdsproces, men fokuserer i denne forbindelse på
udviklingen af dekorationen. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at de studerende i hele forløbet
arbejdede som et tværfagligt team, der tog fælles beslutninger.
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Efterfølgende besluttede hele gruppen hvilke design, der skulle realiseres, valgte
stoffet - en satinvævet silke - og sendte filerne til tryk på digitalprinteren. Tilslut blev
stoffet efterbehandlet og syet op.

I alle 3 sæt tøj er både dekoration og form asymmetrisk. Det giver dynamiske udtryk,
som understreger fornemmelsen af bevægelse og udfordrer øjet til at gå på opdagelse.
Den blanke silkesatin, farveholdningen og formernes amorfe karakter understøtter
spejl- og forvrængningstemaet. Dekorationerne underordner sig kroppens
proportioner, og i det eksempel som vises her, fremstår udtrykket behersket, elegant
med de mange transparente lag af gråtoner, der samler kompositionen til en helhed og
bibringer den dybde. Samtidig skabes en raffineret spænding gennem de tynde
flydende linier i komplementærfarverne grøn og orange. Dekorationen kan læses i
forlængelse af den textile tradition for moiré effekt i vævede stoffer - også kaldet
'watered silk' - og disses imitation i tryk.290 Men først og fremmest ledes tanken hen
på 'blur effekter' fra computergrafik. Andre associationer, der byder sig til, er
malerkunstens leg med anamorfosiske motiver fra 1700 og 1800 tallet, og
modernismens spejlende glasarkitektur.291 Imidlertid fremtræder de 3 sæt tøj genuint
nyskabende i deres sammensmeltning af tilskæring, tredimentionel form og
dekoration, som er tilpasset, så den fortsætter ubrudt over tøjets sammensyning. Der
er her, ikke alene tale om et klart bud på 'digitalæstetik' men også om et eksempel på,
hvordan digitale medier kan udnyttes i en kollaborativ designproces af et team.
Projektet udnytter og viser således teknologiens potentiale på flere planer.

4.3 DK afgangsprojekter
Også internettets muligheder har i de senere år dannet ramme om flere
textilstuderendes projekter på begge designskoler.292 Et eksempel fra Designskolen
Kolding er Henriette Norup's afgangsprojektet 'Ready to design - beklædning til
kvinder' fra 2004, som består af en blusekollektion.293 Henriette tog udgangspunkt i
rejseindtryk fra Kina, der inspirerede hende til temaet 'poesi og brutalitet'. Udfra det
designede hun en række motiver til blusernes ærmer, for- og bagstykker, som
brugeren kan kombinere, inden blusen bestilles på internettet eller i en butik.294 Som
et led i designprocessen testede hun dekoration og farveholdning på en gruppe
kvinder i forskellige aldrer for at få deres respons. Gennem kollektionens motiver
tilstræber hun at lade "fortid og nutid gå hånd i hånd", og at udnytte de miljømæssige
fordele, der ligger i anvendelsen af inkjet og mass customization.

Henriette Norup udnytter inkjetteknologiens muligheder for tryk af enkeltstående
motiver, der forholder sig til blusens tilskæring. Hendes motiver blander fotografi,

                                                  
290 Ægte moiré frembringes ved at to vævede stoffer i et blankt rebsvævet materiale køres gennem en
kalandreringsproces, hvor stoffet presses mod hinanden vha. opvarmede valser under tryk (Kathryn
L.Hatch: Textile Science s.405) Moiré effekt er en efterligning af krusninger på vandoverfladen, og
trykte moiré mønstre udgør således en slags dobbelt imitation. (Meller&Elffers: Textile Designs s.186)
291 Fred Leeman: Hidden Images, Games of Perception, Anamorphic Art - Illusion. Harry N. Abrams,
Inc., Publishers, New York 1975
292 Textilstuderende Camilla Christensen tog i 2001, som del af et tværfagligt team, afgang fra
Danmarks Designskole i projektet: DYO, et interaktivt beklædningskoncept. Se:Pernille Anker
Kristensen: "Fremtiden ligger i trådene", Dansk Kunsthåndværk no.2 juni 2001, s.22-23
293 Henriette Norup: Problemformulering til afgangsprojektet, Institut for Mode & Tekstil,
Designskolen Kolding. Beskrivelsen af projektet bygger på denne tekst.
294 Henriette's projekt omfattede ikke design af en hjemmeside, men hun beskriver sin ide til et sådant
forretningskoncept i problemformuleringen.
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mønster og maleriske effekter til koloristiske collager, der refererer til de velkendte
textilgenrer blomster og geometri. Disse transformeres imidlertid til nye udtryk, for
ved at koble et kinesisk blomstermotiv med ekspressive penselstrøg og et simpelt
'polka dot' mønster skaber Henriette sine spændingsfyldte asymmetriske
kompositioner.

            
Henriette Norup, afgangsprojekt 2004, Designskolen Kolding

Stilistisk leder de tanken hen på den engelske grafiker Neville Brody's banebrydende
rå computerdesign fra 1980erne og -90erne.295 Bluserne udstråler således en
'digitalæstetik', der knytter an til både grafisk design, maleri og den textile tradition.
Men de er også  personlige udtryk, der tilbyder brugeren afgrænsede valg, udfra
Henriette's æstetiske tilrettelæggelse.

         
Kobberpladetryk, Kineseri detalje 1780, Neville Brody T-shirt design 1981 og forside FUSE no.6 1993

Kambiz Kavkani kommenterer i sit afgangsprojekt 'Reservedele til fremtidens
menneske' fra 2004, lægevidenskabens øgede muligheder for at re-designe og udskifte
dele af menneskekroppen.296 Han er optaget af forholdet mellem det kunstige og det
naturlige og overvejer i sin projektformulering bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt
skønhedsidealet vil flytte sig, når vi bygger om på kroppen. Kambiz har bl.a. ladet sig
inspirere af surrealisme, og søger med sine design at få beskueren til at undre sig og
                                                  
295 Jon Wozencroft: The Graphic Language of Neville Brody 1, 2 Thames&Hudson 1988 og 1994
296 Kambiz Kavkani Projektramme for afgangsprojektet: Reservedele til fremtidens mennesker. Institut
for Mode & Tekstil, Designskolen Kolding 2004. Beskrivelsen af projektet bygger på denne tekst.
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pirre dennes nysgerrighed. Som udgangspunkt for designprocessen tog Kambiz
digitalfotos af sin egen krop. De blev siden manipuleret og 'klippet' op i computeren
til kompositioner med rytmiske bølgestriber og tern. Derved omformede han de
naturalistiske fotos til ornamentikkens abstrakte, stiliserede formsprog, men set tæt på
træder detaljer af hud og hår tydeligt frem. I denne genkendelse fremstår motiverne
surrealistiske, og i samspil med jerseymaterialet, der smyger sig omkring kroppen,
udfordres vore forestillinger om ornamentik og mode.

         
Kambiz Kavkani Designskolen Kolding afgang 2004

Kavkani's design er til en vis grad beslægtet med billedkunstneren Alba D'Urbano's
konceptuelle projekt Il Sarto Immortale [den udødelige skrædder], der består af
digitaltrykt tøj.297

Alba D'Urbano, Il Sarto Immortale 1995-97

Men hvor D'Urbano fotografisk gengiver sin nøgne krop i et 1:1 forhold og stræber
efter en realistisk illusion, så arbejder Kambiz Kavkani med at forny det ornamentale
formsprog. Den måde, de begge bruger fotografiet på, ligger i  forlængelse af trompe
l'æil traditionen indenfor kunst, dekoration og mode.298 Kambiz's kropsmanipulerede
dekoration trækker imidlertid også på computerkunst og film, hvor dette tema i de
                                                  
297 Alba D'Urbano, Il Sarto Immortale 1995-97: (20.11.05) http://www.durbano.de/couture/index.html
298 Se fxmodeskaberen Elsa Schiaparelli's trompe l'æil pullover fra 1927, i Josh Patner's anmeldelse:
"Aftershock, what happened to the provocative Elsa Schiaparelli?" http://www.slate.com/id/2091431/.
Og Jean Paul Gaultier's outfit fra 1996 i Sarah E. Braddock og Marie O'Mahony: Techno Textiles.
Thames &Hudson 1998, s. 28. Dawn Ades:"Dada and Surrealism" i Nikos Stangos: Concepts of
modern Art. Thames & Hudson 1988
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senere år har været udforsket intenst.299 Men jeg mener ikke, hans dekoration entydigt
kan siges at udstråle 'digitalæstetik', fordi den regelmæssige 'mønstereffekt' udgør så
stærkt et element. Samtidig blander han også digitaltryk med håndtrykte effekter, der
tilføjer stoffet relief i partier. Derved fusionerer Kavkani håndtryk og digitaltryk og
giver et kvalificeret bud på fornyelse af kunsthåndværket.

Identity Play er titlen på Birgitte Levin Hansen's afgangsprojekt fra 2004. 300 Det
består af en textilkollektion til kvindebeklædning, som tænkes markedsført via
internettet. Gennem sit designkoncept ønsker hun at tilbyde brugeren:"...-mulighed for
at 'lege' med sin identitet gennem beklædning og for at udforske andre kvinders
livsstilsuniverser". Birgitte konstruerer tre universer, der tager afsæt i forskellige
kvindetyper, som hun kalder:

Night Diva: Den velstillede karrierekvinde
New Consious: Den Økobevidste kvinde
Streeters: Den subkulturelle kvinde.

Birgitte Levin Hansen Identity Play internetportal, afgangsprojekt 2004 i samarbejde med Karen Kyed

Inspirationen til disse tre forbrugertyper har hun hentet i internettets chat rooms, hvor
kvinder mødes og diskuterer emner, som optager dem. Bigitte er fascineret af, at man
på nettet kan være anonym, skifte mening og identitet som en slags menneskelig
kamæleon. Tekstmaterialet fra internettets chat rooms og research af forbrugergrupper

                                                  
299 Ellen Lupton:Skin: Surface, Substance and Design, Princeton Architectural Press, New York 2002
og Susanne Nielsen: "Den grænseløse krop" Politiken d.23.12.05
300 Birgitte Levin Hansen: Problemformulering afgangsprojekt Identity Play 2004, Institut for Mode &
Tekstil, Designskolen Kolding. Beskrivelsen af Birgittes projekt bygger på denne tekst.
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brugte hun som inspiration for sine textildesign og til internetportalen Identity Play,
der blev til i samarbejde med Karen Kyed - 5. års studerende på Interaktive Medier.
Ligesom Myrvold og Norup arbejder Levin Hansen med at give kunden forskellige
valg, før blusen dekoreres og syes op. Men hendes koncept er mere komplekst, dels
fordi hun opererer med at bluserne kan skifte udtryk ved at være lavet som to lag med
forskelligt udtryk, dels fordi hjemmesiden stiller chat rooms til rådighed, hvor
brugerne kan kommunikerer indbyrdes og påvirke:" de tekstil-udtryk der fremstilles
igennem afkrydsningslister".

              
Night Diva                                                                                Streeters

Derved går Birgitte et skridt videre og lader i højere grad brugeren påvirke designet.
Da der er tale om et afgangsprojekt, som ikke efterfølgende er realiseret på internettet,
kan der ikke siges noget om, hvorvidt brugerne finder portalen stimulerende, er villige
til at deltage eller ønsker at købe bluserne. Men ligesom Pia Myrvold's og Henriette
Norup's koncepter, er det et bud på, hvordan digitale medier kan være med til ændre
designpraksis og tilbyde dekoration, der engagerer brugeren i designprocessen.
Birgittes 3 bluser er alle asymmetriske enkeltstående dekorationer, der har forskellig
karakter. I denne forbindelse fokuseres på Night Diva, der er sammensat af
fragmenterede former, som folder sig ud i en diagonal bevægelse fra hoften til
skulderen. Det vækker associationer til futurismens malerier og de russiske
revolutionsmønstre fra 1920erne, hvis formsprog ved gentagne forskydninger danner
sekvenser, som illuderer bevægelse.

        
Textiltryk, Rusland slutningen af 1920erne     Giacomo Balla futuristisk maleri Abstract Speed 1913
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Men Night Diva repræsenterer også 'digitalæstetik' gennem sit enkeltstående motiv,
det fragmenterede formsprog, detaljerigdom og gradueringseffekter. Det gør hverken
Streeters eller New Consious dekorationerne, hvor førstnævnte lægger sig i
forlængelse af T-shirt dekoration med skate-boad motiver og sidstnævnte relaterer sig
til textilmønstre med planteornamentik.

Eksemplerne viser, at de designstuderende med baggrund i den ornamentale tradition
frembringer nye bud på en 'digitalæstetik', som ikke er brud, men knytter an til de
etablerede textilgenrer og kunsthistorien. Imidlertid bruger de alle inkjetteknologien
til at skabe enkeltstående motiver, der forholder sig til tøjets tilskæring. Dermed
udnytter de inkjetteknologiens frihed og lægger afstand til masseproduktionens
mønstrede metervarer. Hvis eksemplerne skulle indplaceres i Meller og Elffers system
af mønstergenrer, må disse udvides med en underkategori, man kunne kalde
'placement prints' - en betegnelse der allerede bruges i modebranchen. Myrvold og
Blaisse derimod arbejder med fotografier i repetitive gentagelser, og lægger sig
dermed i forlængelse af mønstertraditionen. Det gør Thomas Ruff også i sin
udsmykning af Eberswalde bibliotekets facade, som er beskrevet i kapitel 1. Men i
modsætning til Myrvold og Blaisse transformerer Ruff sine motiver og fortæller en
historie i relation til stedet og bygningens brug. Hans udsmykning kan læses som et
tegneserieagtigt forløb, der understøtter 'bygningens kassearkitektur' og opløser dens
tyngde i drømmeagtige sekvenser, hvor ornamentik og funktion udgør en samlet
helhed.

Implementeringen af inkjet på Designskolen Kolding, har sammen med den stigende
brug af digitale medier ændret de studerendes designproces og givet dem nye
æstetiske muligheder. Den tekniske undervisning i digitaltryk ligger nu som et
skemalagt undervisningsforløb, der er afprøvet og forbedret gennem de sidste 4 år.
Erfaringerne herfra viser, at designstuderende ret hurtigt lærer at betjene RIP
programmet, der styrer maskinen, og at de selvstændigt kan arbejde med den efter et
stykke tid. Vedligeholdelse og småreperationer er en del af at eje maskinen, men mine
erfaringer med den del viser, at det kan læres. Der er således grund til at formode, at
inkjetteknologien kan være med til at forbedre designerens vilkår for at drive egen
virksomhed, i takt med at prisen på printere og blæk falder - en tendens der allerede
kan iagttages. Om teknologien også kan bruges til at fremme en mere bæredygtig
udvikling, afhænger af mange faktorer, men udgangspunktet må være en etisk
holdning.

4.4 Digitale medier, etik og bæredygtighed
Case studierne viste at både Ege-tæpper og Dansk Transfertryk lever op til de højeste
tekniske standarder indenfor miljøkrav, og at digitalteknologien er et vigtigt led i
bestræbelserne på at forbedre miljøtiltag. Men sådan forholder det sig ikke alle steder
i verden, hvor miljølovgivningen er mere lempelig eller slet ikke eksisterer.
Designere, der arbejder i industrien eller sælger free-lance design, har ingen
indflydelse på, hvordan textiler produceres. Det har kun den designer, der også er
producent. Derfor vender jeg afslutningsvis tilbage til Pia Myrvold der, ligesom
William Morris, forholder sig kritisk til en produktionsform, som udnytter andre
mennesker og belaster miljøet. I teksten "Ideas about production and distribution in
art, in fashion", siger hun bl.a., at moderedaktører og journalister gladeligt omfavner
modetøj, der er fremstillet på "slavefabrikker" i Asien, hvis disse varer har den rigtige
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pris for kunden.301 Og hun spørger, hvordan man kan drømme om kulturel
bevidstgørelse, hvis selv de mest priviligerede mennesker udviser betydelig
ligegyldighed overfor forandringer eller forbedringer. Hun konstaterer, at i vor tid
tilføjes hver dag nye muligheder igennem ny teknologi, internettet og andre former
for telekommunikation. Og spørger retorisk:

" Er det ikke meningen, at denne realitet skal bruges til at forbedre, hvem vi er, og er
vi ikke alle ansvarlige for at ændre tingene til det bedre?"302

Ideen til cybercouture forholder sig til disse problemer på forskellig måde, siger
Myrvold. Og hun fortæller, at konceptet opstod, fordi en gruppe kvinder fra Kirkenes
i Nordnorge, spurgte om hun ville producere sit modetøj dér for at skabe nye
arbejdspladser. Med internettet som omdrejningspunkt foreslog hun, etablering af et
højteknologisk værksted i Kirkenes til produktion af design udviklet i Myrvold's
'laboratorie' i Paris. Værkstedet skulle tegne en slags 'abonnement' på informationer
udviklet dér og kommunikeres via e-mail. Kvinderne skulle fremstille ordre på 'unika'
og sende dem til kunder over hele verden. Men ideen blev ikke til noget, fordi den
blev nedstemt af et lokalråd bestående af mænd, der foreslog at bygge fårefarme.
Istedet realiserede Myrvold cybercouture til udstillingen Clothes as Publishing på
Vestlandske Kunstindustrimuseeum 2000, og gjorde konceptet til en del af sin
hjemmeside. I katalogteksten udtrykker hun troen på, at fremstilling af modetøj i
fjerntliggende egne og distribution 'world wide' kan realiseres. Produktionsværksteder
af denne art, siger hun, kunne være omdrejningspunkt for kultur- og
uddannelsescentre hvor:

"produkterne ikke ville skabe spild, ikke være en økologisk trusel, og hvor folks
naturlige evner kan kombineres med et nyt formål for medier og teknologi."303

Pia Myrvold nævner hverken William Morris eller Victor Margolin, men hendes
tanker lyder som et ekko af deres ideer. Men hvor Morris insisterede på skønhed som
en uundværlig del af menneskers liv, så lægger Myrvold sig i avantgardens slipstrøm
og udviser arrogance for forbrugeren ved ikke at overveje ornamentikkens
skønhedsidealer eller komme med gennemarbejdede alternativer. Som Margolin
påpeger i sit essay [kapitel 1], ignorerede modernismen stort set relationen mellem
tingene og brugerens oplevelse af dem. Det medførte en afstand mellem designerens
og brugerens forestillinger om 'godt design'. Han argumenterer for, at
brugertilfredshed må være en del af diskussionen omkring produkters levetid, og
opfordrer designeren til at sætte sig ind i brugerens oplevelser, ønsker og behov i
bestræbelserne på at udforme bæredygtige produkter.

Eksperimenterende 'digitalæstetik', som eksemplerne på studerendes arbejder viste, er
i større eller mindre grad avantgarde-udtryk. Eksperimenter af denne art er essensielle
for professionens fornyelse og nødvendige i afsøgningen af teknologiens nye

                                                  
301 Pia Myrvold, Clothes as publishing, Vesterlandske Kunstindustrimuseeum 18 feb - 07 may 2000,
uden sideangivelse. Det følgende bygger på en af katalogets tekster af Pia Myrvold:"Ideas about
production and distribution in art, in fashion".
302 ibid. Der er flere oversættelsesmuligheder, her har jeg forsøgt at ramme retorikken. Myrvold
siger:"Is this reality not supposed to be used to better who we are, and are we not all responsible to
change things for the better?"
303 ibid. Min oversættelse
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muligheder. Men 'digitalæstetik' er et paradoks, set i forhold til massemarkedet, hvor
gældende konventioner kun langsomt ændres. Derfor er der behov for dialog mellem
det eksperimentelle og det kommercielle, for hverken ny æstetik eller utopier kan
ændre den vestlige verdens forbrugsmønstre. I den forbindelse er der brug for
fremtidig forskning, som giver mere viden om brugerens forhold til ornamentik, og
hvordan det spiller ind på deres forhold til tingene.

Selvom Myrvold's ornamentik her er blevet kritiseret, finder jeg hendes ideer og brug
af digitalteknologi yderst interessante, og cybercouture konceptet kan tjene som
inspiration for kommende designere. I flere af de studerendes projekter, der er
præsenteret her, indgår overvejelser om teknologiens miljømæssige fordele samtidig
med deres udforskning af de digitale mediers særlige æstetiske potentiale. Ligeledes
er deres stigende interesse for at inddrage brugeren katalysator for etiske diskussioner,
der også inkluderer ornamentikkens fremtidige rolle.

Meget taler således for, at inkjetteknologiens æstetiske muligheder og dens potentiale
for udvikling af mere bæredygtige textilkoncepter vil blive yderligere udforsket. Men
om teknologiens fleksibilitet vil betyde acceleration eller decelleration af forbruget,
kan kun tiden vise.
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: Resumé

Afhandlingen belyser design og produktion af trykte textiler og beskriver udviklingen
fra analoge til digitale processer. Indenfor denne ramme udfoldes en række temaer,
der berører ornamentik, bæredygtighed, teknologihistorie, anvendelsen af digitale
medier og textildesignerens 'æstetiske råderum'. Fokus ligger på fagets industrielle
udøvelse, mens kunsthåndværk inddrages punktvis.

Formålet er at bidrage til professionens faglige diskurs ved at sætte textildesign og
brugen af digitalteknologi ind i en historisk og nutidig kontekst - og at udbrede
kendskabet til de nye muligheder, som inkjetteknologien giver. Sigtet er tillige at
formidle viden om textilfeltet til enhver, der måtte have interesse for emnet.

Fremgangsmåden er overvejende historisk deskriptiv, men der anlægges også en
preskriptiv vinkel i temaet bæredygtighed, der vægter inkjetteknologiens
miljømæssige fordele, inddrager designprofessionens etiske aspekter og peger på
ornamentikkens mulige betydning for udvikling af alternative forbrugsmønstre.

Afhandlingen består af følgende kapitler:

1. Ornamentik og dekoration - fornyet aktualitet
2. Teknologihistorie
3. Case studier
4. Perspektivering

Spørgsmålet om ornamentik og dekoration har fået fornyet aktualitet pga.
digitalteknologiens udbredelse. Digitaltryk er en del af denne udvikling, og
teknologien indebærer en kunstnerisk og produktionsteknisk frihed, som er
revolutionerende i forhold til masseproduktionens standardisering. Derved åbnes nye
perspektiver for både industrien og den selvstændige designer.

Kapitel 1 søger at etablere et historisk og teoretisk ståsted, hvorfra digitalteknologien
og faget textildesign kan diskuteres. Uddrag af ornamentdiskursen i det 19. årh.
introduceres og modernismens afvisning af ornamentet belyses som forhistorie for
dets fornyede aktualitet, nye former og muligheder. Derefter følger en række nutidige
eksempler, der tegner et billede af ornamentikkens aktuelle status. Designerens
kunstneriske frihed diskuteres og defineres i forhold til professionens forskellige
'æstetiske råderum', der udfolder sig mellem industri, kunsthåndværk og kunst.

Trykte textiler er dekoration, hvis væsenligste funktion er at give sanselig nydelse.
Siden de ældste tider har alle kulturer tilføjet omgivelser og ting ornamentik for at
bibringe dem skønhed, symbolik og identitet, men i et globaliseret forbrugersamfund
fungerer udsmykning også som et salgsparameter til differentiering af varer. Dermed
spiller ornamentikken en rolle i den hastige udskiftning af ting - et forhold der har
konsekvenser gennem øget forbrug af ressourcer og miljøbelastninger. Digitaltryk,
som anvender inkjetteknologi, har imidlertid en række miljømæssige fordele, der
sammen med internettet giver muligheder for at tænke i mere bæredygtige
designkoncepter. Derfor bringes ornamentikkens eventuelle potentiale til at accelerer
eller decelererer forbrug på bane. Her inddrages William Morris's tanker om
ornamentets rolle i forholdet mellem mennesker, ting og natur sammen med Victor
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Margolin's essay "The Experience of Products", der diskuterer ting og deres
betydningsskabende rolle.

Kapitel 2 ridser de principielle forskelle mellem analoge trykmetoder og digitaltryk
op sammen med skabelonernes og inkjetteknologiens historiske udvikling.
CAD/CAM blev fra slutningen af 1960erne udviklet i forhold til konventionelt
textiltryk, der er en analog reproduktionsproces. På de konventionelle maskiner
foretages trykningen med skabeloner, der er udviklet til masseproduktion af
mønstrede metervarer med motivgentagelse. Trykning med skabeloner fordrer
generelt set en form for stilisering af motivet, som begrænser antallet af farver i et
design. Inkjetprintere, der blev taget i anvendelse til tryk på gulvtæpper i 1970erne og
på stof i 1990erne, er radikalt anderledes, fordi teknologien ikke anvender skabeloner.
Med denne metode kan der fremstilles unika såvel som replika, enkeltmotiver eller
mønstergentagelse uden begrænsning i rapportstørrelsen eller antallet af farver. Ved
sin fleksibilitet ophæver teknologien så at sige industrialiseringens præmisser for både
produktion og ornamentik. Dermed åbnes nye muligheder af æstetisk såvel som
produktionsteknisk karakter både for industrien og den selvstændige designer. Fordele
og ulemper ved digitaltryk diskuteres, og inkjetteknologiens produktions- og
forretningsmæssige potentiale beskrives gennem to udenlandske virksomheder.

Selvom digitaltryk nu er en realitet, blev kun ca. 1% af den samlede globale mængde
trykte textiler i 2004 fremstillet vha. inkjet. Skabelonerne har derfor på ingen måde
udspillet deres rolle. En diskussion af CAD/CAM's betydning for designeren og
potentialet i inkjetteknologi må derfor forholde sig til skabelonerne.

Kapitel 3 præsenterer fire enkeltstående case studier, der forankrer afhandlingen i
textildesignerens praksis på to store danske virksomheder og hos to free-lance
designere. Virksomhederne og designerne er valgt udfra afhandlingens temaer, og de
er hver for sig repræsentative for forskellige dele af problemfeltet. Alle har på deres
område været pionerer mht. implementeringen af CAD/CAM, fælles er også deres
tilpasning til det globale marked. Studierne omhandler produktionsteknikker,
økonomi, textildesignerens specifikke faglighed, daglige rutiner og produkteksempler.
Formålet er først og fremmest at give et realistisk billede af, hvordan professionen
udøves i industrien og som free-lance designer. Ved at se på implementeringen og
brugen af digitale medier i hver af de fire eksempler, gøres tillige et forsøg på at
spore, om de har influeret på textilgenrernes kunstneriske udtryk, og om CAD/CAM
kan siges at have betydning for designerens 'æstetiske råderum'. Studierne ser
endvidere på, hvordan digitalteknologien og mass customization har ændret
designprocessen.

Kapitel 4 uddyber og perspektiverer afhandlingens temaer gennem en række
eksperimentelle eksempler, der eksponerer inkjetteknologiens kunstneriske og
æstetiske potentiale. Muligheden for at bruge internettet som show room og først
producere, når varen bestilles, belyses gennem den norske modedesigner Pia
Myrvolds cybercouture og studerendes projekter fra Designskolen Kolding.
Afslutningsvis berøres spørgsmålet om etik og bæredygtighed i forhold til designerens
nye muligheder for at agere som producent vha. digitale medier. Derved stilles også
dilemmaet omkring avantgardistisk 'digitalæstetik' og ønsket om en bæredygig
udvikling til skue.
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: Summary

Design and Production of Printed Textiles
- from analogue to digital processes

The thesis examines the design and production of printed textiles and describes the
development from analogue to digital processes. Within this framework a number of
themes are displayed concerning ornament, sustainability, the history of technology,
use of digital media, and various 'aesthetic latitudes' available to the textile designer.
Focus is on the industrial execution of the profession, while craft is involved at certain
points.

The intention is to contribute to the discourse of the profession by placing textile
design and the use of digital technology in a historical and contemporary context –
and furthermore to distribute knowledge of the new possibilities generated by inkjet
technology. The objective is also to communicate information about the field of
textiles to anyone who may be interested in the subject.

The predominant approach is historically descriptive, but the theme of sustainability
emphasizes the environmental advantages of inkjet technology, and focuses on ethical
aspects of the design profession and the potential of ornament in developing
alternative consumer patterns.

The thesis includes the following chapters:

1. Ornament and decoration - renewed topicality
2. The history of technology
3. Case studies
4. Discussion and perspectives

The question of ornament and decoration has gained renewed topicality due to the
increased prevalence of digital technology. Digital printing is part of this evolution,
and the technology provides an artistic and manufacturing freedom, which is
revolutionary relative to the standards of mass production. Thus new perspectives are
opening both to the industry and the independent designer.

Chapter 1 seeks to establish a historical and theoretical standpoint from which digital
technology and the textile design profession can be discussed. Part of the ornament
discourse in the 19th century is introduced, and the rejection of ornament by
Modernism is documented as background for its renewed topicality, new forms and
possibilities. Subsequently, a series of contemporary examples follows in order to
illustrate the actual status of ornament. The artistic freedom of the textile designer is
discussed and defined in relation to the different 'aesthetic latitudes' of the profession
which unfolds between industry, craft and art.

Printed textiles are decorative forms that brings about sensuous pleasure. All cultures
have throughout the ages added ornament to their environment and artefacts in order
to convey beauty, symbolism and identity, but in a globalized consumer society
decoration is also a sales parameter serving to differentiate the goods. In this way,
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ornament plays a role in the rapid replacement of things - a circumstance that has
consequences through increased consumption of resources and environmental impact.
However, digital inkjet printing has a number of environmental advantages that, in
conjunction with the internet, give possibilities of thinking in more sustainable design
concepts. For this reason the possible potential of ornament to accelerate or decelerate
consumption is raised. In this discussion the views of William Morris about the role
of ornament and its relationship to people, things and nature, are brought forward
together with Victor Margolin's essay "The Experience of Products" which discusses
the role of things in creating meaning.

Chapter 2 describes the historical development of templates and inkjet technology
with an outline of the principal differences between analogue and digital printing. At
the end of the 1960s CAD/CAM was developed in conjunction with the analogue
printing methods. The conventional machines use templates, and are designed to mass
produce piece goods in repeat patterns. This generally demands a form of stylized
drawing of the pattern to limit the number of colours in a design. Inkjet printers,
which were first implemented in the carpet industry from the 1970s and in printing of
fabrics in the 1990s, are radically different, because the technology does not use
templates. With this method unique specimens as well as replica can be produced
equally. Individual motives as well as patterns without limitations in repeat size or
number of colours is also possible. One could argue that this technology - with its
flexibility - negates the premises of industrialization as related to both production and
ornament. Accordingly new possibilities open in manufacturing and aesthetic
expressions to both the industry and the independent designer. Pros and cons of digital
printing are discussed, and the manufacturing and business potential of inkjet
technology is outlined through examples of two foreign companies.

Even though digital printing is now a reality, only 1% of the total global quantity of
printed textiles was produced by inkjet in 2004. Therefore, analogue printing is in no
way obsolete. Hence a discussion of the influence of CAD/CAM on the design
profession and the potential of inkjet technology must be seen in relation to the use of
templates.

Chapter 3  presents four single case studies of two major factories and two freelance
designers, and thereby locating the thesis in the practice of Danish textile designeres.
The examples are chosen in relation to the themes of the thesis and each case
represents different aspects of the problem area. With regard to implementing
CAD/CAM, all four have been pioneers in their field and also share the adoption to a
global market. The studies deal with production technology, economy, the special
expertise of the textile designer, daily routines and product examples. The purpose is
first and foremost to give a realistic image of how the textile design profession is
carried out in the industry and by freelance designers. By looking at the
implementation and use of digital media in each example, an attempt is also made to
trace whether the technology has influenced the artistic expression of the textile
genres, and whether CAD/CAM has any significance to the 'aesthetic latitude' of the
designer. Furthermore, the studies consider how digital technology and mass
customization have changed the design process.

In chapter 4 the themes are elaborated and put into perspective through a series of
experimental examples looking at the artistic and aesthetic potential of inkjet
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technology. The Norwegian fashion designer Pia Myrvold's cybercouture concept and
students projects from Designskolen Kolding provide examples of how the internet
can serve as showroom in combination with inkjet production. In conclusion, the
question of ethics and sustainability is touched upon in relation to the new
possibilities for the designer to act as producer using a completely digital flow.
Thereby the dilemma of an avant-garde approach to 'digital aesthetic' and the desire
for a sustainable development is displayed.
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