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Museum of Modern Art stiller ut norsk snøsokk VG papirutgave, 04.10.2005
Skjul | Skriv ut

Museum of Modern Art stiller ut
norsk snøsokk
MOSS (VG) Den norske kjettingerstatteren, snøsokken AutoSock, skal
sammen med noen av verdens fremste designikoner stilles ut ved
prestisjefylte Museum of Modern Art (MoMA) i New York 11. oktober.
Av KIRSTI HOVLAND og THOMAS ANDREASSEN (foto) - VG papirutgave,
04.10.2005
Gamle koners kjerringråd ga ideen til det geniale designobjektet. En designer
fra Sunnmøre foredlet det bare litt.
Fred. Olsen så iallfall en lys fremtid for oppfinnelsen og gikk inn som investor.
Dermed fikk snøsokken fart på seg. Blant annet tilbys AutoSock i dag som
standardutstyr i nye Mercedes.
Og som et snøfnugg fra klar himmel kom beskjeden om at den norske
snøsokken skal sole seg i glansen av skinnet fra noen av verdens fremste
designobjekter, som Apple-produkter, Bang & Olufsen med mer på Museum of
Modern Art. Noe norsk design sjelden får oppleve.
Uventet ising
Samtidig, etter bare to år på markedet, selges den norske snøsokken som
varmt hvetebrød i land der man ikke har vinterdekk-kultur. For AutoSock er for
plutselige snøfall og uventet ising på veiene.
Bestemors ullsokk kan ha vært inspirasjonskilden til snøsokken eller
kjettingerstatteren AutoSock. Eller var det kona til det amerikanske bilgeniet
Henry Ford? Hun skal ha tilbudt å legge et skaut på gårdsplassen en dag det
snødde og mannen sto og spant på tunet da han skulle ut med et av sine første
kjøretøyer.
Mytene og historiene om AutoSock, som er utviklet av den tidligere
sjefdesigneren ved Saab, Einar Hareide, lever sitt eget liv.
- Jeg husker iallfall at min egen bestemor brukte ullsokk utenpå skotøyet for ikke
å skli på vinteren, forteller Hareide, men er litt usikker på om det var ullsokken til
bestemoren til gründeren Bård Løtveit som inspirerte ham til å komme til
Hareide med ideen, eller altså kona til Henry Ford...
Designobjekter
Uansett om det var fra den norske hålka eller en amerikansk gårdsplass på
begynnelsen av 1900-tallet ideen opprinnelig så dagens lys, er det et faktum at
en norskoppfunnet snøsokk skal med i utstillingen «Safe» på MoMA, som er en
utstilling av designobjekter for komfort og sikkerhet.
Der har også Hareides Startloop med sterke farger og distinkt form, nådd
gjennom nåløyet. Startloop er en teknisk nyskapning som brukes til å starte biler
med flatt batteri ved å stikke kabelen inn i uttaket for sigarettenneren.
- Utstillingen inngår i en lang tradisjon ved MoMA der estetikk forenes med
funksjon og teknologi, sier Einar Hareide.
- Jeg tror dette er et eksempel på at den nordiske modernismen oppleves som
varmere, fordi den har banet seg vei frem av en natur der estetikk er en integrert
del av produktet, mens den nyere europeiske modernismen er skapt av behovet
for å se noe nytt, sier Hareide.
Dårlig gli
Å få skiløpere til å gli så godt som mulig i skiløypa har som kjent lenge vært et
område for forskernes interesse. Å få biler til å gli dårlig på veien, har fått mindre
oppmerksomhet. Men faktum er at 250 millioner biler i verden er utsatt for snøog isføre kun skodd med sommerdekk. Hovedmarkedet for produktet er derfor
ikke minst Italia, Spania og Frankrike.
I 2004, etter kun to år på markedet, solgte AutoSock i 200000 eksemplarer.
Einar Hareide smiler. På 1990-tallet fikk han selveste SAAB-konsernet til å glise
bredt. For etter et milliardtap i 1993 rygget Saab ut av krisen til et overskudd på
over 700 millioner i 1994, altså en resultatforbedring på rundt to milliarder.
Den nye sjefdesigneren Hareide fra Sunnmøre hadde lansert Saab 900, og
sørget for at Saab igjen fikk grillen over vann.
Designmølle
Nå har Hareide etablert seg i Møllebyen i Moss med Hareide Designmill. Her er
kundene alt fra Rolls-Royce Marine til Lannem Keramikk i Rakkestad.
- Jeg fikk en slik følelse, «been there, done that». Her er vi egentlig midt i
smørøyet mellom Oslo og Malmö hvor mye spennende vekst foregår. Nå utvider
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vi også med kontor i Göteborg der vår samarbeidspartner Gesab Engineering
har kunder som Elektrolux, Ikea, Ericsson med mer i sin kundeportefølje.
- Men hvordan oppleves den norske designdebatten?
- Fullstendig tåpelig, fordi den fremdeles handler om design som pynt. Det den
handler om, er å gi et produkt en sterk identitet. Det er funksjon og form
sammen som bygger opp god design. Datagiganten Apple hadde for eksempel
ikke overlevd i dag uten sin design, sier Hareide.
Og lite tyder altså på at snøsokken kommer til å rakne med det første...
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