
ter Ole Kortzau og Dan Svarth (nummer tre og fire fra venstre). De ses her i Tobaksgården
sammen med uddannelses-konsulent Ole B. Jacobsen og den daglige leder af ID-Forum Anne
Qvist Nielsen.

 
Her skal ideerne

kunne prøves af
Vil skabe etVækstværksted

i Tobaksgården
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HORSENS - Kimen blev
i går lagt til et
vækstværksted i
Tobaksgården i Horsens.

Bag vækstværksted står
to københavnske arkitekter
Ole Kortzau og Dan Svarth.

De har i nogen tid arbejdet
med planerne om et værksted,
hvor industrielle designere og
erhvervslivet har mulighed
for at få ideer ført videre fra
det spæde idéstadie til proto-
type og eventuel fabrikation.

At valget for værkstedets
adresse bliver Horsens, skyl-
des ikke mindst uddannelses-
konsulent Ole Bredgaard Ja-
cobsen, Horsens.

Udvikling
- Med et vækstværksted vil

vi give industrielle designere
mulighed for at udvikle sig, si-
ger Ole Kortzau. På
værkstedet vil de kunne få lavet mo-
deller af deres ideer, hvis vi
finder dem gode og

bæredygtige.
Samtidig har vi også en in-

tension om at afhjælpe de
øn-sker, som den lokale industri
matte have af designopgaver.
Kort sagt ¨åbner vi med et
vækstværksted to døre: Vi vil
hjælpe designerne, og vi vil
gerne hjælpe det lokale er-
hvervsliv, som vi kommer til
at optræde som en slags
"jordemodre" for.

Ole Jacobsen har arbejdet
sammen med de to arkitekter
om en ny kursusform, der i

øvrigt far premiere i Horsens.
Under dette samarbejde fik

Ole Jacobsen nys om Ole
Kortzaus og Dan Svarths pla-
ner om et vækstværksted,
som de havde planer om at
etablere i Randers.

Ole Jacobsen gjorde imid-
lertid opmærksom på de facili-
teter, der findes i

Tobaksgården, hvor også ID-Forum er
placeret, og han fik arkitek-
terne overbevist om, at Hor-
sens er et naturlig hjemsted
for et kommende

vækstværksted. Han vil i øvrigt komme
til at fungere som en lokal
"forankringsmand" forvækstværkstedet.

Halvt år
Der forestår nu omkring et

halvt års forberedelsesarbej-
de. Bl.a. har man endnu ikke
nogen aftale om lejemål med
det ejendomsselskab, der ejer
Tobaksgarden.

Der findes imidlertid egne-
de, ledige lokaler, og hvis ikke
de kan lejes, vil man finde lo-
kaler andet sted i byen. Men
en placering i Tobaksgården
vil være ønskelig og naturlig
for en sådan virksomhed.

- Ideen til et vækstværksted
startede som så meget andet
med en irritation, siger Ole
Kortzau. En irritation over, at
vi er et land af hylere. 'Der
sker jo ikke noget". Og irrita-
tion over, at der ikke allerede
eksisterer et vækstværksted i
Danmark. Designerne mang-
ler det, og erhvervslivet mang-
ler det.

- Det har været alle designe-
res ønske, supplerer Dan
Svarth, men ingen har tidlige-
re taget skridt til at etablere et
vækstværksted.

Ideer spirer frem
De to arkitekter karakteri-

serer vækstværkstedet som et
væksthus, hvor ideerne spirer

trem og vokser, og når vejret
er til det, plantes ideerne ud.

- Vi har i Danmark en bedre
uddannelse end de fleste an-
dre steder, siger Ole Kortzau.
Det, vi kan leve af, er vores
gode hoveder. Vi maågøre tin-
gene bedre og hurtigere end
andre.

- Det handler også om at
mange ressourcer tabes, fordi
der ikke findes et

vækstværksted, hvor de kan vokse frem,
siger Dan Svarth. Vi uddan-
ner en masse arkitekter og de-
signere, men deres ressourcer
udnyttes langt fra i fuldt
Vækstværkstedet skal i
starten beskæftige et par højt
kvalificerede håndværkere
både fra træ- og metalbran-
chen. Desuden vil der på
værkstedet med tiden blive
plads til lærlinge.

Forskning
Ole Kortzau og Dan Svarth

vil udvælge de projekter og
ideer fra såvel designere som
fra erhvervslivet, der skal ar-
bejdes videre med i
vækstværkstedet.

Der vil blive fremstillet pro-
totyper, og derefter vil man
finde frem til eventuelle pro-
duktionssteder. Det unikke
er, at det er et værksted, hvor
man driver forskning samti-
dig med, at man er direkte er-
hvervsrettet.

De to arkitekter er enige
om, at det er en god idé at
etablere sig i Horsens - speci-
elt i Tobaksgården - hvor man
har Horsens Erhvervsråd og
ID-Forum.

Uden at man skal have no-
get nærmere samarbejde med
disse	 organisationer, 	 vil
vækstværkstedet kunne
trække på deres viden og kom-
petence, og det vil være en na-
turlig brik i det, der foregår i
Tobaksgarden.
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