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Dansk møbelvirksomhed fejrer 100 års jubilæum med en stærk tro på de næste 100 år
I Hinnerup nord for Aarhus kan møbelvirksomheden ANDERSEN i år fejre sit 100 års jubilæum. Virksomhedens
historie tager således sin begyndelse i 1916, hvor snedkermester I.C.A. Jensen etablerer eget møbelsnedkeri og
efter nogle år kaster sig over fremstillingen af arkitekttegnede møbler.
Siden bliver virksomheden overtaget af brødrene Knud og Vagn Andersen og skifter navn til Brdr. Andersen
Møbelsnedkeri. Og i 2014 sættes endnu en milepæl, da virksomheden som et led i en ny og mere internationalt
fokuseret strategi igen skifter navn – nu til blot ANDERSEN.
Manifestation af strategisk kurs
Frem for at markere jubilæet med en enkeltstående fejring har ANDERSEN valgt at bruge jubilæumsåret til
løbende at manifestere den nye strategiske retning gennem forskellige tiltag. Året byder eksempelvis på
kampagner med særlige jubilæumsmøbler.
”Vi ønsker ikke at dvæle alt for meget ved fortiden, men vil med et respektfuldt afsæt i vores første 100 år som
virksomhed fokusere på at lancere fremtiden for ANDERSEN”, fortæller designchef Jørgen Andersen. Han lægger
vægt på, at man i den nye strategi har været meget omhyggelige med at overføre de elementer fra den ”gamle”
udgave af virksomheden, som man er sikre på også vil have værdi i fremtiden. – ”Det gælder frem for alt
kvaliteten i vores møbler, hvor såvel den fysiske som den designmæssige levetid er i fokus. Vi tror fortsat på
tidløst design og på at skabe kvalitetsmøbler, der er værd at beholde” siger Jørgen Andersen.

Frisk design og høj kvalitet
Som et led i virksomhedens fremadrettede designarbejde er fokus i høj grad rettet mod at spotte de trends og
tendenser i samfundet, som på den ene eller anden måde påvirker forbrugernes ønsker og behov inden for
indretning, interiør og møbler. Jørgen Andersen understreger i den forbindelse, at ANDERSEN hele tiden lader
sig inspirere, men til gengæld aldrig lader sig diktere af tidens strømninger.
”Vi tror på, at de næste 100 års succes for ANDERSEN starter med at forene modernitet med kvalitet. Og vel at
mærke gøre det inden for nogle prisrammer, der tiltaler både nutidens og fremtidens forbrugere”, supplerer
adm. direktør Poul Frandsen og tilføjer, at 100 års jubilæet derfor også markeres med et nyt mantra for den
internationale møbelvirksomhed i Hinnerup: ”Fresh design - Solid work”.
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