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Bergens største designtalenter
GURO VALLAND 
guro.valland@bt.no
foto EIRIK BREKKE
foto JIL YNGLAND

EN AV DEM  har allerede 
produkter i produk
sjon. En annen ånder 
for å lage noe nytt ut 
av noe gammelt.

– Felles for byens største 
 designtalenter er at de utmer
ker seg, sier prosjektleder Stine 
 Fantoft Berg i Design Region 
Bergen (DRB).

På oppdrag fra BT har design
organisasjonen trukket frem de 
fem ferskeste designtalentene.

Flere av dem har vært nomi
nert til Årets Nykommer under 

Bergen Design Festival de siste 
årene, som DRB arrangerer. 

Konkurransen er knallhard. 
Bare for å bli nominert må 

du ha vist deg som en av de 
aller beste fra avgangskullet 
ved master i design fakultet for 
kunst, musikk og design (KMD) 
i Bergen. Prosjektet må ha vist 
god utførelse av designfaget, 

brukerforståelse, designprosess 
og tverrfaglig samarbeid. Ikke 
minst er en nominasjon avhen
gig av i hvor stor grad juryen 
mener prosjektene studentene 
viste på masterutstillingen kan 
tas til markedet.

NOEN PÅ LISTEN har vunnet, som 
interiørarkitekt Frida Yggeseth 

(26) gjorde i år. Lydinstallasjo
nen hennes er en mulighets
studie inspirert av kirkearki
tektur og tar utgangspunkt i 
ruinene av bølgekraftverket i 
Øygarden. Noen andre gjør bare 
sin egen greie, som de unge 
 grafikerne i JAH JAH studio. 
Trioen har et feministisk tilsnitt 
og er blant annet opptatt av å 

Merk deg disse 
 navnene. De er  

byens ferske  stjerner 
innen design og  

interiørarkitektur. FRIDA YGGESETH TOVE RIVEDAL TJUGEN

PHILIPP VON HASE

JOHANNE KARLSØY HANNE GABRIELSEN

Kulturredaktør: FRODE BJERKESTRAND mobil 97978790  
Nyhetsleder: GURO H. BERGESEN mobil 45417464  e-post: kultur@bt.no/debatt@bt.no
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LYDEN AV DESIGN: Frida Yggeseth mener de beste prosjektene kommer ved at interiør-, arkitektur- og designfagene samarbeider. 
– Det handler om å skape en god flyt av de beste løsningene som finnes for folk. Frida Yggeseth bor nå i Oslo, men er ikke fremmed 
for å flytte tilbake til Bergen. Masterprosjektet hennes var en lydinstallasjon med utgangspunkt i ruinene av det fallerte bølge-
kraftverket i Øygarden.  SKISSE: FRIDA YGGESETH

FØRST VAR DET  lys som inspi-
rerte Yggeseth. Nå er det lyd. 
Hun har utviklet seg på et 
filosofisk nivå, forklarer hun. 

– Andre sanser blir dem-
pet fordi vi ser, men tar du bort synet 
og lukker øynene forsterkes de andre 
sansene. Det er veldig interessant. 

Attpåklatten Yggeseth er den eneste 
kvinnen i en kreativ søskenflokk på 
seks. Som barn var hun korpsjente og 
pianospiller. Og en som sang mye. 

– På barneskolen var jeg best i 
 musikk. På ungdomsskolen var det 
sløyd og kunst og håndverk. Jeg 
likte alt sammen, men jeg måtte 
velge. 

EN VISUELL KUNSTSKOLE i Oslo ble prøve-
kaninen. Der ble hun overbevist av et 
kurs med en scenograf om at interiør-
arkitektur var veien. 

 – Han hadde studert ved Kunsthøy-
skolen i Oslo. Jeg tenkte «yes!», det skal 
jeg også gjøre. Men jeg kom ikke inn, 
da. 

To ganger prøvde hun. Utsatte seg 
for ganske heftige opptaksprøver. 

Etter det andre avslaget dro hun til 
reserveplanen i England, en bachelor-
grad i interiørarkitektur og design ved 
Bournemouth University. 

– Der begynte designreisen min.

I VÅR AVSLUTTET hun reisen med master-
grad ved KMD i Bergen. Omtrent sam-
tidig ble hun kåret til årets nykommer 
under Bergen Design Festival.

Yggeseth er glad hun ikke kom inn 
på studiet i Oslo.

– Du blir liksom tvunget til å vokse 
opp når du flytter til utlandet. Og det å 
prestere på master i Bergen og få aner-
kjennelse for det, gjør meg kjempestolt. 

Som interiørarkitekt i et større firma 
jobber Yggeseth mye med å skape løs-
ninger for selskaper som skal flytte til 
nye lokaler. 

Hun er opptatt av hvordan man opp-
lever lyd i et rom, og å utnytte naturen 
og opplevelsene man får fra naturen i 
rommet. 

– Hvordan overfører du det til 
 jobben din?

– Det er utfordrende, men jeg spør 
alltid: Har dere tenkt på lyd? Skal 
dere ha stillerom? Et 
rom med wow-
faktor, der 
vi kan 

leke med lyd? Jeg er også med i en 
miljø gruppe på jobb, som aktivt inklu-
derer det som er godt for både planeten 
og mennesker i løsningene.

YGGESETH VIL SKAPE  ro ved å utfordre 
sensorene våre. Hun mener det er for 
mye visuell støy rundt oss. 

– Hvor ser du deg selv om fem år? 
– Jeg kan tenke store tanker, og 

det jeg kjemper for nå er byutvikling. 
Derfor vurderer jeg en mastergrad 
innenfor urbanisme, fordi jeg føler at 
interiørarkitekter ikke blir helt sett – 
selv om vi har viktig kunnskap som kan 
bidra i all byutvikling hvis vi får lov til 
å være med.

bruke skriftsnitt, ofte omtalt 
som fonter, designet av kvinner.

– Navnene som er trukket 
frem tilfører noe nytt til sine 
 respektive felt. De er originale, 
og er opptatt av design som brin-
ger verdi ut over sitt eget felt, 
sier Berg. De fem talentene i BTs 
oversikt omfatter alt fra møbel-
designere til visuelle kreatører. 

Y
Frida Yggeseth (26)

HVA: Interiørarkitekt og designer. 
BAKGRUNN: Gikk ut fra Fakultet for 
kunst, musikk og design (KMD) i 
Bergen i 2018. Har en mastergrad 
med fokus på design, romdesign 
og arkitektur. 
MOTIVERES AV: Å gjøre hver dagen 
bedre for meg selv og andre. Jeg 
er medlidenhetsfull og får dårlig 
samvittighet av  ingenting. 
SLIK SER DET UT HJEMME: Farger 
inspirert av norsk natur, grønne 
planter, rå materialitet og noen 
gamle klassikere fra 50-tallet. 
AKTUELL: Vinner av «Årets 
 nykommer», Bergen Design 
 Festival 2018, nominert «Stats-
bygg studentpris for frem-
ragende  interiørarkitektur», 
Statsbygg 2018

Du blir liksom tvunget til å 
vokse opp når du flytter til 
utlandet. 

SUSANNE NOTØY
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JAJAMEN: JAH JAH Studio har ikke ambisjoner om å vokse seg så mye større. – Friheten og gleden ved 
 jobben ligger i at vi er tre bestevenner som også jobber sammen, sier Hanne Gabrielsen (til h.). Her sammen 
med Johanne Karlsrud. Studioets tredje medlem Aurora Bergmark har nå begynt å jobbe fra Sverige. 
 FOTO: EIRIK BREKKE

HVA NÅ? 
Spørsmålet 

kom i 2016. 
Trioen Karlsrud, 
Bergmark og 

Gabrielsen var ferdige som 
studievenner, men visste at de 
ville være sammen. 

– Og vi ville ha erfaring. Så 
da startet vi JAH JAH Studio, 
forteller Karlsrud. 

FRA KONTORET i Bergen har de tre 
utviklet en særegen stil blant 
den regjerende minimalismen 
og femti toner av grått. 

– Fotografier, nettsteder, 
varer til artister, bandcover. Vi 
gjør det aller meste, egentlig. 

Deres egen merkevare ble 
den første jobben. Navnet kom 
raskt: J står for Johanne. A for 
Aurora og H for Hanne. 

Men JAH ble for kort. 
– Så da ble det litt sånn, ja-ja, 

vi bare legger på en JAH til, sier 
Gabrielsen.

Karlsrud og Gabrielsen sitter 
i Bergen. Bergmark jobber fra 
Malmö. Gjennom video samtaler 
og fildeling på nettet både  starter 
og ender de kreative prosessene.

– Vi er bestevenner som 
 jobber sammen, men er også 
veldig forskjellige. Aurora er 
kunstneren, Hanne rydder 
opp og jeg er teknisk nerd, sier 
Karlsrud. 

DESIGN SOM VIBRERER er slag ordet 
til designstudioet i Bergen. 
 Personlighetene tilsier at de 
liker å bruke mye farger. 

– Men det er ikke alltid farger 
passer. Konseptet avgjør, sier 
Gabrielsen. 

Når en kunde ber om en ny 
visuell profil, for eksempel, 
må de tolke og konkretisere 

behovene. De starter stort, for 
så å konkretisere. Så gjentar de 
det hele. 

– Da vi utviklet vår egen profil 
endte vi opp med tre verdiord: 
sjarmerende, smart og vibre-
rende. Så visualiserte vi det, sier 
Karlsrud. 

Det betyr å finne uttrykk som 
passer overens med verdiene. 
Sjarmerende kan være en gul 
farge, mens smart kan være en 
sykkel. 

– HVOR ER DERE om fem år?
– Det er veldig vanskelig å si. 

Vi tar ett år om gangen og eva-
luerer om vi vil fortsette. Til nå 
har svaret vært ja hvert år, og vi 
setter oss nye mål, sier Gabriel-
sen. 

– Hva om en av dere ikke vil 
mer?

– Da er det egentlig over. Det 
står i kontrakten. 

VON HASE HAR møbler 
i fingrene. 

– Jeg er utdannet 
møbelsnekker og 
har jobbet med det 

siden 2002. Etter noen år flyttet 
jeg til København. Da skjedde 
det noe. 

Formene, funksjonene og det 
nordiske designet tok tak i ham. 
Til nå hadde han hele tiden 

 snekret for andre. Tiden var inne 
for å ta kontroll. 

Reisen endte til slutt i den 
våteste byen av dem alle. 

– Det var trefestivalen Inter-
national Wood Festival i 2008 
som tok meg til Bergen for første 
gang, forklarer von Hase. 

Etter hvert havnet også han 
på kunst- og designhøyskolen, 
nå KMD, i Møllendal i Bergen. 

– Der fant jeg mitt eget form-
språk og begynte å sette preg på 
ting, noen signaturstykker. 

LØNN OG VALNØTT  er favoritt-
materialene. Lyst og mørkt tre i 
kombinasjon. 

Når han lager noe nytt, jakter 
han skulpturelle og funksjonelle 
former. Det skal også være 
 vakkert å se på og fint å ta på.

– Jeg leker med det jeg ser 
rundt meg. Det er mye mimikk 
og kopi fra naturlige former. 

Kleshengeren «Samara» 
likner lønn fra lønnefrø. Bordet 
«Spire» likner et solsikkefrø og 
ble produsert for et sted hvor du 

kan lære om frø. Møblene han 
designer er få. Kanskje bare et 
par-tre stykker om gangen. 

– Hvem er kundene?
– Folk jeg kjenner, fami-

lie, venner. Byarkitekten 
har stoler og krakker på 
kontoret og designer 
T-Michael har noe i 
 butikken sin i Oslo.

Fra verkstedet i C. 
Sundts gate i Bergen 
 jobber han alene eller i 
samarbeid med tredreier 
 Timothee Boyat. 

Krakken «Omera» (på bildet, 
journ.anm.) ble til under felles 
vinger.

– Hvor ser du deg selv om fem 
år?

– DA ER DET PÅ tide å finne seg en 
liten øy på Vestlandet, med et 
hus med utsikt over havet og et 
lokale for produksjon, verksted 
og butikk. Et sosialt sted man 
kan fiske og være kreativ. Det 
skal jeg spare opp til de neste 
fem årene. 

JAH JAH Studio

HVA: Designbyrå i Bergen bestående av Johanne Karlsrud (25) fra Aurland, Aurora Bergmark (27) 
fra Malmö og Hanne Gabrielsen (27) fra Trondheim.
BAKGRUNN: Ble venner da de studerte visuell kommunikasjon på Fakultet for kunst, musikk og 
design (KMD) i Bergen. Ble også kolleger og startet JAH JAH Studio etter endt studium i 2016.
MOTIVERES AV: Hverandre. Det er spennende å være sammen med bestevennene sine på jobb. 
SLIK SER DET UT HJEMME: Bergmark samler på teakmøbler og tapeter i gøyale mønstre. Karlsrud har 
designlamper og masse klær. Gabrielsen har fargerike prints på veggen og en hund.
AKTUELL: 
Har i løpet av kort tid etablert seg som et spennende og uhøytidelig designbyrå med hovedsete i 
Bergen. 
Utvikler og designer visuelle profiler, postere, nettsider og illustrasjoner. Utfordrer normer og 
kjennetegnes av strukturert maksimalisme og humor. Alt fra merch til lokale artister og merke-
vareutvikling for rørleggere er blant oppdragene.

Philipp von Hase (38)

HVA: Møbelsnekker og møbeldesigner. 
BAKGRUNN: Gikk ut fra Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) i Bergen i 2016. Har en mastergrad i design med fokus på møbler og romdesign.
MOTIVERES AV: Å finne behov for nye møbler. Nå handler alt om telefonen. Da må møblene tilpasse seg. Jeg liker magien av ting som kan mer enn bare én ting. Som en 
stol som blir en liten skrivepult. 
SLIK SER DET UT HJEMME: Jeg samler på veldig mange gamle ting. Jeg har lamper fra 30-tallet, en seng fra 30-tallet. Det er mye patchwork, gjenbruk og redesign.
AKTUELL: 
Verkstedsleder for fellesverkstedet Aldea for samtidskunst, design og teknologi, Bergen. Ledet workshop som transformerte busstopp på Klosteret, Bergen Design 
 Festival 2018. Vinner av «Sparebanken Sørs Villvinpris», Villvin Kunsthåndverkmarked Risør 2017. Vinner av «Årets nykommer», Villvin Kunsthåndverkmarked Risør 
2016. Vinner av «Årets studentprosjekt», Designers Saturday Award Oslo 2013

KALL MEG EN KRAKK: Omera-
krakken er et designsamarbeid 
med Timothee Boyat, forklarer 
Philipp von Hase. 

MERKEVARE: Det visuelle 
 designbyrået rydder opp i kunde-
nes behov, tolker og konkretiserer 
ideer. Så vokser det frem en ny 
merkevareprofil, for eksempel. 
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STRESS NED: Susanne Notøy utviklet denne benken 
som masterprosjekt. Ideen er at den skal være et tilbud i 
 arbeidshverdagen, blant annet for å minimere stress i kon-
torlandskap. – Prosjektet handler mye om meg selv. Selv om 
jeg trives med å jobbe sammen med andre, har jeg i deler 
av designprosessen behov for å trekke meg litt tilbake for 
konsentrasjon. Jeg er nok en følsom designer, sier Notøy.

NOTØY TROR DET  følsomme uttrykket hennes 
er et resultat av tiden det har måttet ta å bli 
ferdigstudert. 

Drømmen var alltid å gå på Kunsthøy
skolen i Bergen, nå KMD. Men her var det 

opptaksprøve og Notøy var ikke helt komfortabel med 
det. 

På den tiden var hun 24 år og ung mor. 
– Jeg var nok litt usikker på egne evner og valgte en 

skole uten opptaksprøve, forklarer Notøy.
Så bergenseren dro til utlandet. 
Destinasjonen var Dublin. Studiet var interiør

arkitektur.

IRLANDSOPPHOLDET skulle egentlig bare være et mellom
stopp på veien til målet: masterstudier ved KMD.

Men da bachelorgraden fra Dublin ikke ble godkjent 
her hjemme måtte Notøy nullstille seg. Så hun startet 
like så godt på nytt med fem års studier ved KMD. 

I vår var hun ferdig. 
– Det å være litt eldre, og det å ha barn nå, tror jeg 

har gitt meg større fokus på viktigheten av å være en 
empatisk designer. 

TRYGGHET OG EMPATI er to grunnleggende toner for Notøy. 
Det gir ideer til produkter som dekker konkrete behov, 
ofte fra sin egen familie. 

– Barn må løsrives fra en statisk hverdag. Så jeg utvi
klet en pute som gjør at de må bevege seg. Der igjen, det 
er en følelse og en tanke bak. 

Lampen «Miihn» er et annet eksempel. I toppen på 
det som likner en liten barnefigur er det festet et ledlys. 
Selve lampen blir en slags koseklump. 

Ideen kom fra en mørkeredd datter, et lys hun selv 
kunne styre. 

– Trygghetslampen, kaller jeg den. Miiin, liksom, 
som barn sier. Noe godt å holde rundt, og som gir deg 
lys hvis du vil inn til mor og far på natten. 

MASTEROPPGAVEN «PUST» vant Norske interiørarkitekters 
og møbeldesigneres landsforbunds studentpris.   

Som ferdigstudert kjenner Notøy seg klar til å jobbe 
videre med egne prosjekter. 

– Når du går på KMD, lever du på en måte i en boble. 
Du bare jobber og produserer. Skolen blir som en ekstra 
familie. 

– Hvor ser du deg selv om fem år?

– JEG HÅPER Å  jobbe som en fullstendig designer som 
kombinerer interiørarkitektur med møbeldesign. 50 og 
60tallet er en stor inspirasjon for meg.

TJUGEN 
VOKSTE  opp 
i bygden Rivedal i 
Sunnfjord. Som liten var 

hun glad i å tegne, det å skape noe. Likevel 
utdannet hun seg til ergoterapeut og jobbet 
en stund på et rehabiliteringssenter der hjemme. 
Så stoppet hun. Det var på tide å følge kreativite
ten og satse på det hun innerst inne brant for: design. 

– Jeg jobber ganske bredt, med utemøbler og 
 møbler for hjemmet, det offentlige og tilbehør til klær. 

Det varierer veldig hva jeg tar tak i, forklarer Tjugen. 
Hun kan bli servert en utfordring hun må løse fra 

en kunde. Eller hun observerer og ser et behov. 
– Behovet varierer. Det kan handle 
om trivsel eller stress, miljø eller den 

gode samtalen. Det er givende om 
produktene kan skape en bedre 

hverdag for noen, eller inspirere.

DET FORMSTERKE  uttrykket til Tju
gen er allerede blitt en opptur. 

Underveis i studiet på Kunst 
og designhøgskolen i Bergen 
begynte hun å samarbeide med 
den anerkjente svenske møbel
produsenten Lammhults. Det 
resulterte i et av hennes mest 
suksessfulle produkter til nå, 
avfallsdunken ved navn «Boss». 

Irrgul og kraftig tar lik
som bossbeholderen rommet. 

– Jeg ønsket at avfalls
dunken skulle være et re

spektert objekt. Navnet har 
attitude og det har den fine dobbelt

betydningen at boss også betyr søppel. 
Produktet ble satt i produksjon, 

og bossfamilien er nå utvidet til 
også å inkludere en mindre versjon. 
– Hvor ser du deg selv om fem år?

– JEG VIL GJERNE  ha et eget studio og et lite 
verksted. Jeg liker å jobbe «hands on» med 

ideer og prototyper, alene eller sammen med andre. 

Tuva Rivedal Tjugen (31)

HVA: 
Interiør
arkitekt og møbel 
og romdesigner. 
BAKGRUNN: Gikk ut fra 
Fakultet for kunst, musikk 
og design (KMD) i Bergen 
i 2017. Har en mastergrad i 
design med fokus på møbler, 
romdesign og interiørarkitektur. 
MOTIVERES AV: Å skape design som 
bidrar til en bedre hverdag eller 
design som inspirerer, er lekent. 
SLIK SER DET UT HJEMME: En miks av pro
totyper og veldig gamle møbler med 
affeksjonsverdi. Mye farge. Jeg liker å 
kombinere moderne med gammelt.
AKTUELL: Norsk Industris Designsti
pend 2017, Norsk Industri/Vestre
Furorestipend 2017, Sparebank
stiftinga Sogn og Fjordane
Xworks 2.0, Lammhults
Nominert «Årets nykommer», 
Bergen Design Festival 2017
Nominert «Statsbygg stu
dentpris for fremragende 
interiørarkitektur», 
Statsbygg 2017.

Susanne Notøy (38)

HVA: Møbeldesigner og interiørarkitekt. 
BAKGRUNN: Gikk ut fra Fakultet for kunst,  musikk 
og design (KMD) i Bergen i 2018. Har en master
grad i design med fokus på møbler, romdesign og 
arkitektur. 
MOTIVERES AV: Hverdagslivet. Å tilrettelegge og å 
forstå brukeren, som fokus på hvordan rom opp
leves fra innsiden. 
SLIK SER DET UT HJEMME: Vi har ikke pusset opp det 
nye huset vårt ennå, men huset vi flyttet fra var 
ganske hvitt. Jeg er ikke så glad i ha mange ting og 
nips. For meg er det behagelig å komme hjem til et 
nøytralt hjem og en atmosfære med få inntrykk. 
AKTUELL:
Vinner av «Anne Alnæs’ Studentpris», Norske 
interiørarkitekters og møbeldesigneres landsfor
bund 2018. 
Nominert «Statsbygg studentpris for fremragende 
interiørarkitektur», Statsbygg 2018.
Nominert «Årets nykommer», Bergen Design 
Festival 2018.
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